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"Ben hep tek boynuzlu atlar›n da hayalî yarat›klar oldu¤unu düflünürdüm
biliyor musun?" dedi Alice. 

"Hiç canl› bir tane görmemifltim." 

"Eh, art›k birbirimizi gördü¤ümüze göre," dedi Tekboynuz, 
"e¤er bana inan›rsan, ben de sana inan›r›m."

Lewis Carroll, Aynan›n ‹çinden

Aç›k Radyo'nun kuruluflundan bu yana bir "Aç›k Radyo Kitab›" haz›rlama fikri ço¤u sohbete konu olmufl,
s›k s›k konuflula gelmifltir. Bunun sebebi Aç›k Radyo'nun bunca y›ld›r uzayda uçup giden sözlerine, ses-
lerine görünmez iplikler ba¤lay›p, yakalamak arzusu olsa gerek...

‹stanbul'da arabas›n› park ettikten sonra içinde oturmaya devam eden ve dikkatli gözlerle bofllu¤a
bakan bir adam görürseniz, bilirsiniz ki o bir Aç›k Radyo dinleyicisidir. Dinledi¤i program neyse art›k, onu
b›rak›p eve gidip radyoyu açana kadar geçecek sürede dinledi¤i konuflmay› ya da müzi¤i kaç›raca¤›na,
arabas›nda oturmay› ye¤ler. Dinlediklerini belki daha sonra bir dostuna ifltahla anlatacakt›r.

Aç›k Radyo'nun dinleyicileri gibi programc›lar› da ço¤unlukla belli ilgi alanlar›nda uzmanlaflm›fl kiflilerdir.
Bu alan her ne ise ona bir koleksiyoncunun ciddiyetiyle yaklafl›rlar. Programc› bir hata yapt›¤›nda
muhakkak bir dinleyici radyoyu aray›p haber verecek, hatay› düzeltecektir. Dolay›s›yla Aç›k Radyo zaten
sürekli olarak geniflleyen, kendi otokontrol mekanizmalar›n›n süzgecinden geçerek durmaks›z›n
yaz›lmaya devam eden bir kitap gibidir.

Bunca y›ll›k bu birikimi yaz›l› olarak toplamak mümkün de¤ilse de, Aç›k Radyo maceras›n›n bir
yans›mas›n› kitap halinde görmek ço¤u programc› ve dinleyicinin ortak arzusuydu. Bir "Aç›k Radyo
Kitab›" kula¤a çok hofl geliyordu gelmesine de, bunun nas›l bir kitap olaca¤›n› kimse bilemiyordu. Aç›k
Radyo'nun öyküsünü, nas›l kuruldu¤unu, nereden nereye nas›l geldi¤ini anlats›n, ama radyonun kurum-
sal tarihini s›ralayan s›k›c› bir tarihçe de olmas›n... Okuyanlara bu acayip maceran›n heyecan›n› hisset-
tirsin; bir avuç insan›n isteyip inand›klar› takdirde bir rüyay› gerçeklefltirebilece¤ini anlats›n.

Sonunda Aç›k Radyo'yu anlatan bir kitap yerine, Aç›k Radyo gibi bir kitap haz›rlamaya karar verdik.
Bir "Aç›k Kitap"... 

Önce programc›lar›m›za ve dostlar›m›za haber sald›k. ‹lgi duyduklar›, program yapt›klar› konularda
yaz›lar yazmalar›n› istedik. Aç›k Radyo web sitesini bafltan sona tarad›k, radyo yay›nlar›n› dinleyip deflifre
ettik. Tozlu depolara dald›k, dolaplar› açt›k, raflar› indirdik... ‹lk toplant› notlar›ndan parti afifllerine, din-
leyici mektuplar›ndan bas›n bültenlerine ete¤imizde ne varsa önümüze döktük. Toplad›¤›m›z malzemeyi
alfabetik olarak düzenledik. Bu kitap bir Aç›k Radyo sözlü¤ü olacakt›. Ayn› Aç›k Radyo gibi her konuda
içeri¤in yer ald›¤›, konu ne olursa olsun tek bir dünyada hep birlikte, insanca yaflama arzusu, sorumlu-
lu¤uyla ve vicdanla ele al›nd›¤› alternatif bir sözlük. Böylece Aç›k Kitap ortaya ç›kt›...

Hem Aç›k Radyo fikrinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n›, nas›l gerçe¤e dönüfltü¤ünü anlatan, hem de Aç›k Radyo
etraf›nda toplanan insanlar›n ilgi duydu¤u, temas etti¤i konularda yaz›lar›n yer ald›¤› Aç›k Kitap, t›pk› Aç›k
Radyo gibi, bu büyük ailenin renklili¤ini ve bak›fl aç›lar›n›n çeflitlili¤ini yans›t›yor. 

Bu kitapta, dünyada olup biten ac›mas›zl›k ve felaketler kadar, iyilik ve kötülü¤ün ezeli savafl›nda vic-
danla yaflamay› tercih eden, hayal kuran, hayallerine inan›p onlar› gerçek k›lan insanlar›n öykülerini bula-
caks›n›z. Ve umar›z ki siz de haks›zl›klara, yalanlara, eflitsizli¤e karfl› mücadele etmekten, do¤ru bildi¤iniz
flekilde yaflamaktan, gün be gün güzellikler yarat›p onlar› paylaflarak ço¤altmaktan vazgeçmeyecek,
belki bir hayal kurup onu gerçek k›lacaks›n›z.

Sona Ertekin
Mart 2010

Önsöz



Aardvark
(Orycteropus afer).

Afrika’n›n yerlisi olan orta boy,
memeli bir hayvan.r  Afrika’ya ilk
yerleflen beyaz Avrupal›lar, yani
Hollandal›lar, bu hayvan› domuza
benzettikleri için ona
Afrikaans/Hollandaca dilinde ‘yer
domuzu’ (aarde: yer, varken:
domuz) ad›n› vermifllerdi. Bu k›tada
yüzbinlerce y›ld›r yaflamaktar  olan
yerli siyahlar›n bu hayvan› nas›l
adland›rd›klar› hakk›nda ise ansiklo-
pedilerde fazla bilgiye rastlanma-
maktad›r.

Orycteropodidae familyas›n›n
günümüze kadar gelebilmiflr  tek
üyesi olan Aardvark, sadece uzak-
tan domuza benzer; hayvan›n
domuzlarla yak›n akrabal›¤› yoktur.

Gövdesi güçlü, s›rt› kavislidir. Ön
ayaklar›nda ‘baflparmaklar’ kaybol-
mufl, sadece dörder ayakparma¤›r
kalm›flt›r; ama arka ayaklarda befler
parmak mevcuttur.k  Bu parmaklar›n
hepsinde büyük, gürbüz bir t›rnakr
vard›r ver  bu t›rnaklar zamanla
yass›larak küreksik  bir halr  alm›fl,
pençe ile toynak aras›k  bir
görünüme kavuflmufltur. Kulaklar
orant›s›z denecek ölçüde büyüktür.

Kuyruk, kuyruk sokumundak  çok
kal›nd›r ver  uca do¤ru incelir. Bafl
da orant›s›z denecek kadark
uzam›flt›r; kal›n bir boyunr  üzerinde
yükselir; hortumun ucunda bulunan
disk ise,k  burun deliklerini bar›nd›r›r.
A¤›z küçüktür ver  termitlerle besle-
nen tüm türlerde oldu¤u gibi tüp
fleklindedir. Aardvark’›n uzun, ince
ve uzayabilen bir dili,r  keskin bir
koku alma duyusunu besleyen
‘organlar›’ vard›r.

Ortalama a¤›rl›¤› 40 ilâ 65 kilogram,
boyu da 1 metre ilâ 130 santimet-
redir. Soluk sar›yak  çalan gri rengi
olan hayvan›n kürkü ince olmakla
birlikte, oldukça kal›n derisi
düflmanlar›na karfl› öncelikli olarak
koruma sa¤lar. En büyük düflman-
lar› aslanlar, leoparlar, av köpekleri
ve pitonlard›r. Aardvark topra¤› çok

h›zl› kazarak veyak  koflarken
zikzaklar çizerek düflmandank
kurtulmaya çal›fl›r; ama her yolur
denedikten sonra baflka çare
kalmam›flsa, pençeleri, kuyru¤u ve
omuzlar›yla vurmaya giriflir, hatta
bazen s›rtüstü yat›p kendini dört
ayakla birden savunmay› dener.

Noktürnal olan, yani esas olarak
geceleri faaliyet gösteren ve tek

bafl›na dolaflan Aardvark’›n en
önemli özelliklerinden biri, neredey-
se münhas›ran kar›nca ve termit
yiyen (formicivore) bir hayvanr
olmas› ve bitkiler âlemindenr  sadece
‘aardvark h›yar›’k  adl› meyvay›
yemesidir. Aardvark, kazd›¤› uzun,
derin ve birkaç ‘kap›l›’, labirent gibi
karmafl›k hendektenk  akflam üzeri
veya günefl batt›ktan hemen sonra
ç›kar, uzun ve hassas burnunu
sa¤a sola döndürerek haylik  genifl
bir alandar  yiyecek aramaya giriflir.
Kar›nca ya da termitlerin yo¤un
olarak bulundu¤uk  bir mahallir  tespit
etti¤inde güçlü ön ayaklar›yla
topra¤› kazmaya bafllar. Bu esnada
uzun kulaklar›n› dikerek çevredeki
y›rt›c›lar› dinlemeye al›r.
Aardvarklar›n uzun ve yap›flkan
dilleriyle flafl›rt›c› miktarda böcek
‘tükettikleri’ bilinmektedir. (Tek birk
aardvark›n bir gecer  içinde 50 bin
kar›nca yedi¤i tespit edilmifl ve bu
kay›tlara geçmifltir.)

Esarette, yani hayvanat
bahçelerinde 20 y›ldan daha uzun
süre yaflad›klar› da görülen
Aardvarklar, co¤rafi olarak a¤›rl›klak
Sahra-alt› Afrika’ya yay›lm›fl durum-
dad›rlar. ‹nsanlar taraf›ndan hem
etleri (lezzetinin domuza benzedi¤i
kaydedilmektedir), hem de diflleri
(dekoratif oldu¤uf  kaydedilmektedir)
için avlanmalar›na ra¤men,
türlerinin yokolma tehlikesi ile karfl›
karfl›ya de¤illerdir. Aardvark,
Afrika’n›n do¤usunda yaflayan baz›
kabilelerin sofralar›n›n da de¤iflmez
yemeklerinden biri haline gelmifltir.

Aardvark’›n önemli bir baflkar
özelli¤i de, dünyan›n birçok dilindek
yay›nlanan sözlüklerin, ansiklopedi-
lerin ve ansiklopedik sözlüklerink
birço¤unda ön s›rada (hatta genel-
likle birinci ‘madde’ olarak )k  yer
almas›d›r.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakk::
www.wikipedia.org
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Neredeyse münhas›ran kar›nca ve termit yiyen bir hayvan
olan aardvark, bitkilerden de sadece "aardvark h›yar›" adl›
meyveyi yer. Tek bir aardvark'›n bir gecede 50 bin kar›nca
yedi¤i kay›tlara geçmifltir.

Aardvaark, Orycteropus Capensis.



çamafl›rlar›n›z› ve onlar› sabah›n
erken saatlerinde, daha günefl iyice
›s›s›n› yaymaya bafllamadan
nehirde y›kar, sonra da artan
güneflin alt›nda kurutur, katlar,
toplar ve evinize geri getirir.
Gönderdi¤iniz ne ise, aynen geri
gelmifltir. Hiçbir komflunun
çamafl›r›, di¤erine kar›flmaz; bu
nas›l olur, nas›l becerilir ona ak›l
ermez...

Fildifli Sahilleri’nde gündelik ticaret
daha çok Lübnanl› tüccarlar›n
elindedir. Nalbantlardan bakkallara,
inflaat malzemesi sat›c›lar›ndan
mobilyac›lara kadar her türlü
ticareti Lübnan’dan buraya göç
etmifl olanlar yürütür. Asl›nda bu
tablo, Afrika’n›n pek çok ülkesinde
ayn›d›r. Tekstil ticaretini Malili
Müslümanlar götürürlerken, di¤er
ticareti de Lübnanl›lar
yüklenmifllerdir. Savafl ve zorluk
içinde yaflamay› bilen Lübnanl›lar
için burada yaflamak zor de¤ildir.

Fildifli Sahilleri, Fransa’n›n eski
sömürgesidir, bu nedenle de
hemen hemen tüm kamu hizmet-
lerinde Fransa’n›n etkisi hâlâ
sürmektedir. Yani Fildifli Sahilleri
art›k kendi kendini yönetmekte
olan bir demokrasi olarak görülse
bile, ekonomik olarak henüz
Fransa’n›n boyunduru¤undan
ç›km›fl say›lmaz.

ormanlar›na dalmakta bulan bu 
insanlar, ne yaz›k ki bu ormanlar›n
büyük bir bölümünü kesip, a¤ac›n›
satarak yaflama direnmek zorunda
b›rak›ld›lar.
Yine dünyan›n en önemli fil
stoklar›ndan birini bar›nd›ran bu
ya¤mur ormanlar›ndaki fil say›s› da
günden güne azal›yor.

Müslümanl›¤›n belki de en güzel
yorumland›¤›, bembeyaz bir güzel-
likle sunuldu¤u flehir Abidjan...
Fildifli sahillerinin %25’i ‹slam dinini
kabul ederken, %12’si de H›risti-
yanl›¤a geçmifl. Geri kalanlar ise
halen yerel inan›fllar›n› sürdürmek-
te. fiehrin ünlü çamafl›rc› erkekleri
ise, yine unutulmazlar aras›nda yer
al›yor. Abidjan’da yafl›yorsan›z
e¤er, evinizin kap›s›na gelen ‘çiko-
lata adam’ sizden, karfl›l›¤›nda
hiçbir ‘makbuz’ ya da belge falan
almadan al›r gider kirli

Abidjan
Bat› Afrika’n›n incisi kabul edilen
Fildifli Sahilleri’nin eski baflflehri
Abidjan’a gitti¤inizde, sizi yo¤un bir
kahve kokusu, az geliflmiflli¤in
garip yüzü, s›k›nt›y› s›rt›ndan ata-
mam›fl insanlar›n yorgun kara yüz-
leri karfl›lar. Kad›nlar, giyimlerindeki
o ç›lg›n renklilik ve güler yüzleri ile,
ayn› Senegal kad›nlar› gibi, içsel
s›k›nt›lar›ndan kurtulmay› denerler.
Erkekler ise ‘yeni bir iç savafl›n’ ne
zaman ç›kaca¤›n› bilmeyen, yorgun
bir bak›flla sürdürürler yaflamlar›n›. 

Ama onlar›n içlerinden hiçbir 
zaman umut yok olmaz. Çünkü
zaman›nda, kahveden çok para
kazanmay› becerebilmifller, ama
dünya devlerinin, onlar›n
büyümesini istememesi üzerine
dibe vurdurduklar› kahve fiyatlar›
yüzünden, güzelim kahve
a¤açlar›n›n dibine dev testereleri
vurmaktan da kaç›nmam›fllard›r. 

Afrika insan›, tarihi boyunca,
dünyan›n her köflesinde zorlukla
savaflan insand›r. Her türlü s›k›nt›,
zorluk onu bulmufl, o da bununla
bafl edebilmek için, her zaman,
çözümlerini an›nda yaratmak
durumunda kalm›flt›r. Afrika
insan›n›n zaman zaman bulmak ve
uygulamak zorunda kald›¤›
çözümlerinin, dünyan›n arzular› ile
örtüflmemesinin bedelini onlara
sormamak gerekir, çünkü dünyan›n
ac›mas›z dengelerinde Afrikal› hep
geride b›rak›lm›flt›r.

Fildifli Sahilleri’nin en önemli
ekonomik gücü olan kahve
elinden al›nd›¤› zaman, çözümü
dünyan›n say›l›, dev ya¤mur         
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flFildifli Sahili resmi armas›. 

Abidjan’l› bir çocuk, 
18 Mart 2005.

PPazar yeri, Abidjan.

‘Yaflama Direnmek’
Abidjan’da yaflam›fl olduklar›m, Afrika insanlar›n›n hâlâ ‘ya-
flama direnen’ insanlar olduklar›n› belgeselidir. fiehrin en
büyük pazar yerinde, Treichville pazar›ndaki k›pk›rm›z› do-
mateslerin resimlerini çekece¤im s›rada gözlerime tak›lan
çocu¤un bak›fllar›n› unutamam. Resmini çekti¤im için
‘bahflifl’ isteyen annesi, “onun resimlerini çok çek, ne kadar
yaflar bilmiyorum” diyordu. Pazar yerini dolafl›p, dönerken,
az önce resimlerini çekti¤im çocu¤un birdenbire ölmüfl
oldu¤unu görmek, unutamad›¤›m ‘Afrika travmalar›ndan’
bir tanesidir...

CCüünneeyytyytt AAyAyAyAyAA rraall

fiehirde, dünyay› sar›p sarmalayan
sanal dünyan›n, ileri biliflim teknolo-
jisinin, yani internetin yo¤unlu¤unu
görseniz bile, el sanatlar› hâlâ öne-
mini koruyor. El tezgâhlar›nda
üretilmekte olan kumafllar, Abidjan
kad›nlar›n›n seçimini olufltururken,
dünya modas›n› etkilemeye
bafllayan etnik kültürlerk  aras›nda bu
ülkenin de yeri günden güne

art›yor. Abidjan’l› modac›lar›n
yaratt›klar› ürünler, eskiye göre
dünya podyumlar›nda daha çok
görülmeye bafllad›. Abanoz
a¤ac›ndan el ile oyularak yap›lan
heykeller ver  maskeler der  flehrin
turistik de¤erik  olan el sanatlar›
aras›nda yer almay›r  sürdürüyor. Öte
yandan, flehirde korunmakta olan
ilginç bir sömürger  mimarisi de
belirgin. Sömürge y›llar›ndan kalan
bu mimari kal›nt›lar, flimdilerde da-
ha çok turistikk  tesislerek  dönüfltü-
rülerek kullan›l›yor.k  Abidjan’da ulus-
lararas› standartlarda befl y›ld›zl›
otellerin yan› s›ra, dünyan›n en iyi
golf sahalar›f  da bulunuyor. Ancak

tropikal iklim, bu sporu yapanlar›n
yafllar›n›n orta yafl ve üstü
oldu¤unu hesaba katarsak sa¤l›¤›
zorlayabilir. Çünkü ülke tropikal
iklimin tüm özelliklerini tafl›yor;
yo¤un ya¤murlardan, çok s›cakk
günefle ve yüksek nemk  oran›na
kadar iklimr  olumsuzluklar› elbette
söz konusu. Ama Abidjan
plâjlar›ndaki flen flakrak zencik

çocuklar ile,r  denize do¤ru yatm›fl
palmiye a¤açlar›n›n görüntüleri de
inan›lmaz tad veren güzellikler.
Hele bir der  timsahlar›n üretildi¤i bir
çiftlikte elinize bir bebekr  timsah
tutuflturduklar›nda duyaca¤›n›z
heyecan› düflünürseniz... Fildifli
sahillerinde, günlük yaflant›m›zdak
sürekli kullanmakta oldu¤umuz
lasti¤in hammaddesi olan
kauçu¤un, a¤açlar›ndan nas›l
dam›t›ld›¤›n› da gördü¤ünüz zaman
ister istemezr  akl›n›zdan flunlar
geçecektir: “Çok okuyank  m› bilir,
çok görenk  mi?”
E¤er Abidjan’ar  gitmeye karar
verirseniz gitmeden önce çok iyik  bir

araflt›rma yapmakta ve ülkedeki
siyasal durumu ö¤renip öyle
hareket etmekte fayda var. Çünkü
Abdijan’da her anr  bir siyasalr
karmaflan›n ortas›na düflebilir ver
güzelim tatilinizi s›k›nt›ya sokabilir-
siniz. fiehirde hiçbir zamanr  otomo-
bil kiralayarak gezmeyi ya da
yapayaln›zl›¤› seçmeyin, sürekli
kendi koruma mekanizmalar›n›
gelifltirmek durumundak  b›rak›lm›fl
insanlar›n ülkesinde, onlar› tan›yan,
onlar› bilen rehberinizle, onlar›n
tad›na var›n... Afrika seyahatleri,
insan›n dünya görüflünü de¤ifltiren,
insanlara daha farkl› bakmay›
ö¤reten seyahatlerdendir.

CCüünneeyyttt AAyAyAyAyAA rraall

www.acikradyo.com.tr
05 Eylül 2002.
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Birleflmifl Milletler Bar›fl
Gücü’nün kurflunlar›ndan

korunmaya çal›flan
Baflkan Laurent

Babgo’nun taraftarlar›.
Abidjan, 18 Ocak 2006.

Abidjan'a gitmeye karar verirseniz, önce çok iyi bir
araflt›rma yapmakta ve ülkedeki son siyasal durumu
ö¤renip öyle hareket etmekte fayda var… Afrika seyahatleri,
insan›n dünya görüflünü de¤ifltiren seyahatlerdendir.



Ac› ve Beden
‹nsanl›k halleri varoluflun ifadesidir.
Mutluluk, kayg›, dalg›nl›k, üzüntü,
esrime, dikkat, ac›, telafl, aflk, özen,
özlem. Ac› da hissetmenin bir ürü-
nüdür, yaflam›n bir fonksiyonudur.
Ölüler ac› çekmez!

T›bbi anlamda ac›, bedenin savun-
ma ve ön uyar› mekanizmas›n›n bir
eleman›d›r. Beden ac› sayesinde
varolufluna yönelen tehlikelere karfl›
duyarl›l›k gelifltirir. Ac›, befl duyu ile
alg›lanan d›fl dünyan›n de¤erlendi-
rilmesinde görev al›r. 

Öte yandan ac› ço¤u zaman
varoluflun da bir ifadesidir.
‘Varoluflsal sanc›’ diyordu buna
Sartre. Ac› hâlâ canl› olundu¤unun
ve d›fl dünya ile temas›n ya da
temas yoklu¤unun ifadesidir. Ac›
çeken insan; rahats›z olan, de¤iflen
ve geliflen insand›r. Sonsuzlu¤a
ulaflman›n ateflini eline geçiren
Prometheus sonsuz ac›ya mahkûm
edilmifltir, bilmek ac› çektirir. Ac›
sadece bedene yönelik tehlike ve
y›k›m›n de¤il, ayn› anda bedenin
kendini aflma çabas›n›n ve
de¤iflimin de ifadesidir. Neruda’n›n
dedi¤i gibi, ac› çekmek, bilmek ve
kavramakt›r; bilmek bize gereken
ac›y› sa¤lar. 

kitaptan daha anlafl›l›r ve özlü
bilgiler içeren önemli bir
kaynak niteli¤i tafl›yor. 
‹klim krizinin temel kavramlar› olan;
sera etkisi, geri besleme, k›s›r
döngü mekanizmalar› gibi konulara
aç›kl›k getiren kitap, karbon
kirlili¤ine kiflisel katk› pay›m›z›
hesaplamak için küçük bir rehber
de içeriyor. Acayip Havalar “dünya
nereye gidiyor, gelecekte bizi neler
bekliyor”, “bu gidiflata negatif
katk›m›z nedir ve bunu nas›l
de¤ifltirebiliz?”, “hemen harekete
geçmek için neler yapabiliriz?”
kabilinden korkutucu sorulara
gerçekçi ve iyimser cevaplar
getiriyor.

Kate Evans
Kate Evans, ‹ngiltere’de Bath’›n
hemen d›fl›nda s›k çal›lar aras›nda
yaflayan çevreci bir karikatürist.
Zaman›n› bir yandan gezegenin
haline endiflelenerek, bir yandan da
nüfus patlamas›na katk›da bulu-
narak geçiriyor. Kate Evans,
Copse: A¤aç Protestosu, ‹çerde
Asl›nda Neler Oluyor? ve Büyük
Birader de dahil olmak üzere çok
say›da karikatür band›n›n ve çizgi
kitab›n da yazar-çizeri. Ayr›ca,
kendi deyifliyle ‘kasvetli ve ümitsiz
tart›flmalar› e¤lenceli k›lmak
isteyenlere’ iklim de¤iflikli¤i üzerine,
çizimlerle süslenmifl hain nutuklar
da çekiyor.

AAçç››kk RRaaddyyoo

Haziran 2007.

Acayip Havalar 
Çevreci yazar ve karikatürist Kate
Evans, 2006 y›l›nda Funny Weather
adl› bir kitap yay›nlad›. Tarihin bu
ilk ‘küresel ›s›nma çizgi roman›’ bir
y›l sonra Özlem Dalk›ran’›n
çevirisiyle Aç›k Radyo taraf›ndan
Türkçe olarak yay›nland› ve Acayip
Havalar, ‘Aç›k Radyo Kitaplar›’r
serisinin ilk kitab› oldu. 

Gazeteci, aktivist, yazar ve ö¤retim
üyesi George Monbiot ve Ömer
Madra’n›n önsözleriyle yay›nlanan
kitap, dünyan›n bu en önemli
varolufl krizini, yani küresel iklim
krizini anlafl›l›r, ak›c›, ironik ve
komik bir dille anlat›yor. Hatta konu
üzerinde yaz›lm›fl birçok bilimsel

Modern insan›n
"kazananlar-
kaybedenler"
düalizmi,
yaflad›¤› 
mekânlara
oldu¤u gibi,
bedenine de
uygulan›r:
fiiflman bir
beden, bireyin
hapishanesidir.
Formunu yitiren
bedenin piyasa-
da yeri yoktur.
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Tarihin ilk küresel ›s›nma çizgi roman› ve ilk
Aç›k Radyo kitab›.

“‹klim de¤iflikli¤i hakk›nda bilmek istemedi¤iniz ama muhtemelen ö¤renmek zorunda
oldu¤unuz herfley.”

Zincire vurulmufl Prometheus,
Peter Paul Rubens, 
1612.

Modern zamanlar, insan›n hissizlefl-
mesini, kusursuzlaflman›n ve mü-
kemmel insana ulaflman›n bir önko-
flulu olarak alg›lam›flt›r. Modernizm
için ‘hisler’ sosyo-ekonomik anlam-
da ar›zi durumlard›r; insan bedeni-
nin, robot imgesinde alg›land›¤› gibi,
kusursuz ifllemesi beklenir. Seri üre-
timin temel ekonomik faaliyet ol-
du¤u dönemler için, bedenin ac›
çekmesi dayan›l›r bir fley de¤ildi. Bir
yandan ilaç endüstrisi ac›y› kökten
yok etmek için harekete geçerken
sakat, obez, yafll›, özürlü ve ac› ile
malûl olan bedenler, üretim süre-
cinde de¤er ifade etmeyen, planl›
ekonomi verilerine girmeyen ‘d›flsal
de¤iflkenler’ olarak alg›lan›r hale
geldi. 

Auschwitz’de sakat ve yafll›lar›n im-
has› modernizmin bedene yaklafl›-
m›nda ipin ucu kaç›r›lm›fl bir idealiz-
mi ifade ediyordu. Yüzy›l›m›z›n en
önemli imgelerinden biri olan
Auschwitz sadece ac›n›n kurumsal-
laflt›r›lmas›n›n en üst noktas›n› ifade
etmedi. Evet, fliddet tekelini elinde
bulundurmas› ile devletin, ac› konu-
sundaki planl› ve programl› bask›
ayg›t›n› kurmas›na faflizm denildi.
Ama daha ötesinde Wallerstein’›n
deyimi ile ‘albatrosu vurmufltuk’ ve
cini flifleden ç›kartm›flt›k. Cini yara-
tan modern zamanlard›r, boynumu-
za as›l› albatros ise kendi bedenle-
rimize ve baflka bedenlere çarp›k
yaklafl›m›m›zd›r. ‘Defolu bedenler’
alg›s› modern zamanlar›n dayat-
mas›d›r.  

Modern insan›n ac› ile iliflkisi daha
bafltan çift yönlü olmufltur. Ac› mak-
bul bir fley de¤ildir ve hayattan
kovulmufltur. Modernizmin hayattan
kovdu¤u her insanl›k durumu gibi,
ac› da kap›dan kovulmufl, bacadan
eve geri girmifltir. Modern zamanlar-
da bir yandan ac›dan kaç›fl ve yok
etme çabas›, öte yandan ise ac›ya
yönelik fliddetli bir arzu ve öykünme
at bafl› gider. Ac› toplumsaldan yok
edilmifltir ama bireysel olanda
fliddetle arzulan›r hale gelmifltir.
Do¤all›¤› inkâr edilen ac›, yeralt›na
iner. Öncelikle modern zamanlar›n
ac›y› yok sayan ve inkâr eden tavr›n›
ele almak daha yerinde olacakt›r.

Ac›yla Hesaplaflma
Modernizm için ac›, bedenin k›r›l-
ganl›¤›n› temsil eden bir olgu olarak
yok edilmesi gereken bir insanl›k
halidir, kapat›lmas› gereken bir
aç›kt›r. Ortaça¤ H›ristiyanl›¤›n›n
çileci ve ac›y› kutsayan anlay›fl›n-
dan intikam almaya çal›flan moder-
nizm ‘ac›s›z cennet’i dünyaya indir-
mifltir. Kartezyen felsefe aç›s›ndan
hüküm bellidir: ac› ölümdür, ölüm-
lülüktür; dünya cenneti ise ölüm-
lülük üzerine kurulamaz! Ac› art›k
bir ar›nma ve kurtulufl yolu de¤ildir.
Dahas› ac› art›k do¤al bir durum da
de¤ildir; bir hastal›kt›r, bast›r›lmas›
gereken bir sapk›nl›kt›r.

Ça¤›m›z›n a¤r› kesici kültürü mo-
dern zamanlar›n bafllang›c› ile ge-
liflmifltir. fiüphesiz insanl›k tarihi
boyunca a¤r› kesiciler vard›; öyle
ise niye modern devir farkl›d›r? fiu
yüzden: Yasal yollarla elde edilebi-
len uyuflturucu ve yat›flt›r›c›lar›n,
yani reçeteye yaz›labilenlerin, yasal
olmayanlara oranla daha meflru ol-
duklar› genel kabuldür art›k. A¤r›
kesiciler bedeni yeniden üretmeyi
bir tak›nt› haline getirmifl olan mo-
dern insan için vazgeçilmezdirler.
Estetik ameliyatlar ‘a¤r›s›z s›z›s›z’
ve ‘ayn› gün içerisinde taburcu
olun’ slogan› ile pazarlan›r, özel
hastaneler ‘ayakta tedavi’ promos-
yonu yaparlar. Antidepresanlar
ruhsal ac›n›n panzehiri olarak
yerini al›r. 

Hiç kesilmemesi gereken bir h›z
ba¤›ml›s› olan toplumumuz için a¤r›
kesiciler ve antidepresanlar çanta-
dan hiçbir zaman eksik edilmemesi
gereken kurtar›c›lard›r. H›z›n kesin-
tiye u¤ramas›n› ve ilginin üretim sü-
recinden uzaklaflmas›n› getirebile-
cek herfley gibi bedenin sessiz ç›¤-
l›¤› da susturulmal›d›r. Ac› ise sade-
ce ac› çeken kiflinin ilgisini de¤il,
tüm toplumun ilgisini bedene ve
‘ac› çeken insan’a yöneltir. ‹nsan›n
kendi bedenine karfl› hissizlefltiril-
me operasyonu, toplumun ac› çe-
kenlerine karfl› hissizlefltirilmesi sü-
reci ile paraleldir. Ac› çeken kendi
bedenini yat›flt›r›c›larla bo¤an, zorla
susturan modern insan, çevresin-
deki ac› çekenlere karfl› da

duyars›zlafl›r. Wall Street’in
köflelerinde üflüyen, ac› çeken
evsizler ve sigortas›zlar ya da
haber bültenlerinde savafllarda
parçalanan bedenler art›k görün-
mez, ‘yok insan’lard›r. Modern
flehirlerin varofllar›ndan öyle araba 
ile geçip gider modern insan. H›z
süreklidir ve flehirlerin ac› çeken
k›s›mlar› kesilip at›l›r basitçe. 

Modern zamanlar›n flehir kültürü ve
flehircilik anlay›fl›n›n, basitçe bede-
nin yeniden flekillendirilmesine ben-
zedi¤ini söylemek abart›l› olmaz.
Ac›y› ifade eden varofllar güzel bir
bedeni kuflatan selülitler gibi görü-
lür, yok edilir, bast›r›l›r ya da en
az›ndan yok farz edilir. Modern top-
lum, toplumsall›¤›n üretildi¤i flehir-
leri aynen bir beden gibi alg›lar ve
yeniden flekillendirir, deforme eder.
Modern metropollerin merkezleri
her y›l birkaç kez de¤iflen kald›r›m
tafllar› gibi ufak tefek estetik ame-
liyatlarla malûldür. 

Modern insan›n ‘kazananlar ve kay-
bedenler’ düalizmi aynen yaflad›¤›
mekânlara oldu¤u gibi kendi bede-
nine de uygulan›r. fiiflman bir be-
den, bireyin hapishanesidir art›k,
formunu yitiren bedenlerin piyasa-
da yeri yoktur, ya yeniden flekillen-
dirilmelidir ya da yok edilmelidir.
Ac› ancak bu yeniden flekillendirme
sürecinde katlan›labilecek bir ge-
çifltir. Bunun d›fl›nda modern za-
manlarda a¤r› patolojik bir durum
olarak görülür, bir semptom olarak
tan›mlan›r, toplumsal alg›dan tü-
müyle yok edilmeye çal›fl›r. Peki
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Görünmez bedenler,
yok-insanlar. 
Paris, Haziran 2005.



nelmesi hiç de flafl›rt›c› say›lmaz.
Bedeni ucubelefltirmek ve ‘boz-
mak’ ac› serüveninin kaç›n›lmaz
ere¤idir. Bedeni yeniden flekillen-
dirme serüveni tanr›l›k iddias›n›n
temel efli¤idir.

Bedeni ac› ile fethetmenin siyasal
bir yönü de var. ‹flkencenin kurum-
sallaflmas› ve sorgu teknikleri, be-
denin düflünce dünyas›n›n fethedil-
mesinin bir arac›d›r. fiüphesiz bafl-
ka bedenlere eziyet edilmesi ve
ac›n›n bir silah olarak kullan›m› ça¤-
lar boyunca vard› ancak bedenin ve
zihnin tahrip edilmesinin bu derece
sistematikleflti¤i bir ça¤, modern
öncesi zamanda görülmemiflti.
‹flkence ‘yeniden icat edilmifltir’.
Bedenin t›bbilefltirilmesi bu sürece
hizmet etmektedir, ‘hasta beden’
tan›m› ac› ile iliflkiyi sorunlu k›lar.

Guantánamo’da iflkencenin fiilî
hukuk yaratt›¤› bir ça¤day›z. Ac› ile
iliflkimizin siyasal anlay›fl›m›zla
derin ba¤lant›lar› vard›r. Kate Millett
insan›n t›bbilefltirilmesi ile bedene
yönelik fliddetin politik bask› arac›
olarak kullan›lmas›n›n akrabal›k
ba¤›n› flu sözlerle deflifre eder:

“Psikiyatri insan haklar›n› taciz
etmektedir. Elektrofloklar, zorla
müdahaleler. (...) Onlar güç kullan-
maktan vazgeçmiyorlar.
Biliyorsunuz bir kez ak›l hastas› ilan
edildiniz mi bütün sosyal haklar›n›z
elinizden al›n›yor, vatandafl say›lm›-
yorsunuz. Bu korkunç bir fley.
T›marhanelerde insanlar tamamen
yal›t›lm›flt›r. Hiç kimseyle bir ileti-
flimleri olamaz. Politik bask›ya
yönelik kurumlarla psikiyatrik
kurumlar aras›nda bir ortak yan söz
konusudur bu yüzden. Burada
insan›n bütünsel bir kontrolü var.” 

Hasta ve sakat bedenlerin, yani ac›
çeken beden imaj›n›n göz önünden
kald›r›lmas›nda temel savlardan biri
de ‘yaflam kalitesi’ olgusudur. ‘Ya-
flam kalitesini artt›rma’n›n güncel
beden alg›s›na eriflmekle at bafl›
gitti¤i zaman›m›zda yaflam;
‘kaliteli’, ‘pürüzsüz’, kesintisiz h›za
tabi olarak makbul görünmektedir.
Gündelik yaflam›m›zda art›k fazlas›

lumlar›n birbirlerine çektirdikleri ac›-
lar›n bafllang›c› modern zamanlar
olmad›, ancak bir toplumun bir di-
¤erine çektirdi¤i ac›y› tüm ayr›nt›lar›
ile televizyonlardan canl› izlemesi
ilk kez günümüzde görülüyor. Kitle-
ler halinde ac› çekenlerin görüntüsü
kitleler halinde izleyenlerce ‘alg›la-
n›yor’. ‘‹lifltirilmifl’ medya, ac›n›n kit-
le alg›s›na hizmet eder, güçlülerin
yapabileceklerinin ibret olsun diye
gösterilmesini üstlenir.

Ancak modern insan için bedenine
ac› çektirmek ve mazoflist varolufl,
bedenle bar›flman›n ve onun do¤al-
l›¤›na sayg› duyman›n arac› de¤ildir,
aksine bundan uzak bir noktadad›r.
Bedeni yenmenin bir yolu olan ac›
ile amaçlanan, tüm insan iliflkilerinin
oldu¤u gibi beden-ben iliflkisinin de
mülklefltirilmesidir. Fethedilen be-
den zevk verir, fethedildi¤i ölçüde
‘mülklefltirilir’. Modern insan›n en
fazla zevk ald›¤› fley egemen olmak
ve sahip olmak de¤il mi? Modern
zamanlardaki kesintisiz h›z›n sim-
gesi otomobiller cinsel objelerle
pazarlanm›yor mu?

Bedenle iletiflim kurma serüveni
yerine bedene hâkim olma serüveni
ç›kmaz sokak gibidir. Bu yüzdendir
ki, ac› karfl›s›nda t›bbi anlamda en
fazla ilerleme kat edilen yüzy›l›m›z

ac›n›n en fazla kitleselleflti¤i           
zamanlar› da ifade etmekte. Asl›na
bak›l›rsa kendi bedenine ‘tan›ma/
meydan okuma/deforme etme’ di-
yalekti¤i ile yaklaflan modern insa-
n›n sonuçta bedenin imhas›na yö-

kovulabildi mi? Modern zamanlar
ac› karfl›s›ndaki zaferini kutlayabildi
mi? 

I hurt myself today
To see if I still feel
I focused on the pain
The only thing that’s real

Bugün kendimi yaralad›m
Görmek istedim, hâlâ hissedebiliyor
muyum
Tüm dikkatimi ac›ya verdim
Ki o, gerçek olan tek fleydi

Johnny Cash, ‘Hurt’ adl›tt
flark›s›ndan

Ac›n›n Tanr›sallaflt›r›lmas›
Modern insan›n ac› ile iliflkisinde
ikinci boyutu ise, bedenini ac› üze-
rinden yeniden tan›mlama çabas›
oluflturur. Modern zamanlarda bire-
yin bedeniyle ve do¤ayla iletiflim
imkânlar› k›s›tlanm›flt›r, bu iletiflim
sapk›nl›k olarak görülür, üretim sü-
recinden dikkati uzaklaflt›ran her
fley gibi k›nan›r. Ac› ise görünmez
bedeni görünür k›lman›n yolu,
hissetme aray›fl›n›n kaç›n›lmaz
dura¤›d›r. 

Kap›dan kovulan ac› bacadan girer,
yeralt›na s›zar. Mazoflizm yayg›nd›r.
Bedeni ac› s›nav›ndan geçirmek di-
ye genel bir tan›ma sokulabilecek
mazoflizm asl›nda sadece cinsel bir
fantezi de¤il ayn› zamanda bir ke-
fliftir. Asl›na bak›l›rsa bedene ac›
çektirmek ve ac›dan haz alma ça-
bas› bir kaç›flt›r. Ac›ya iliflkin tüm
insani ba¤lar› a¤r› kesicilerle kesil-
mifl, ‘yat›flt›r›lm›fl’ insan, varoluflsal
bir deneye sürüklenir, kendi bede-
nini ya da baflka bedenleri ac› s›na-
v›na sokar. Bedenini hissetmek he-
yecan verici oldu¤u kadar sap›kça-
d›r da modern insan için. Metalle
seviflmek gibidir, insan bedenlerinin
ise so¤uk çelikten farkl› olmamas›
beklenir; ayn› sa¤laml›kta, ayn› his-
sizlikte.

Modern toplumda hissizlefltirilmifl
bedene yönelen ilgi mazoflizmi üre-
tirken, hissizlefltirilmifl toplumsall›¤a
yönelen ilgiyse ‘ac›n›n tanr›laflt›r›l-
mas›’nda görülür. Elbette ki top-
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Kertenkele adam: Erik Sprague.

Fethedilen 
beden zevk verir,
fethedildi¤i
ölçüde
‘mülklefltirilir’.

ile yeri olan bu kavram›n anlam
çerçevesi, sakat ve yaral› beden-
lerin yok edilmesini savunan faflist
anlay›fltan selülitli bedenlerin ‘yola
getirilmesi’ne kadar, genifl bir
kapsamda kavramsal analiz 
sunmaktad›r.

Auschwitz’te hasta, sakat ve yafll›-
lar›n krematoryumlara gönderilme-
sinin nedeni aç›kt›r: Art›k bu beden-
lerin üretim süreci aç›s›ndan bir de-
¤er ifade etmeyiflleri ve dahas› top-
lumun ‘genel yaflam kalitesini’ dü-
flürmeleri. Günümüzde de sakat ya
da de¤il, bedenlerimiz üretim de-
¤erinden çok tüketim de¤eriyle öl-
çülmüyor mu? Benzer bir flekilde
özellikle Avrupa’da yafl ortalamas›-
n›n gitgide yükselmesi karfl›s›nda
‘yaflam kalitesi’ tart›flmas›n›n
yo¤unlaflmas›n› izliyoruz. 

Bir Metafor Olarak Hastal›k
Ac›yla savafl›m›z›n temelinde bede-
nin t›bbi bir nesne olarak alg›lan-
mas› yatmaktad›r. Bedenin t›bbi-
lefltirilmesi ile birlikte geliflen ‘sa¤-
l›kl›’ kavram› gündelik dile ac›s›z
olarak tercüme edilir. Ac›, bir insan-
l›k halinin yans›mas› de¤ildir art›k,
‘hasta insan’ olgusunun bir türevi-
dir. Modern zamanlarda ‘hastal›k’
ve ‘hasta beden’e yaklafl›m bafll›
bafl›na araflt›rmalara konu olmufl-
tur. Bunlar içerisinde Susan
Sontag’›n kanser oldu¤unu ö¤ren-
dikten sonra bafllad›¤› ve tümüyle
bir içsel yolculuk olan eseri Bir
Metafor Olarak Hastal›k- AIDS ve
Metaforlar›’n› önemle anmak gerek.
((BBkkzz;; SSuussaann SSoonnttaagg)) Sontag mo-
dern zamanlarda bedenin k›r›lganl›-
¤›n›n, incinebilirli¤inin ve ac›n›n
bast›r›lmas›n› flu sözlerle anlat›r:
“‹leri sanayi toplumlar›nda ölümle
yüzleflmek öylesine zorlaflm›flt›r ki,
ölüm art›k do¤rudan incitici bir olay
say›lmakta, insanlar›n ölmekte ol-
du¤u bilgisi kendilerinden esirgen-
mekte, ölüm üzerine tüm çeflitle-
meler, ‘iyi ölüm en k›sa ve bilinçsiz
ölümdür’ fleklindeki bir yan›lsamay-
la temellenir hale gelmektedir.”

Hasta insanlar›n ac› çekmesi
k›smen normal kabul edilir. Ancak
bu ‘normal’ ac› çeken bedenin ve

bir insanl›k durumu olarak ac›n›n
toplumsallaflt›r›lmas› de¤ildir, hasta
insan toplum d›fl›ndad›r, hastanenin
ve sa¤l›k kurumlar›n›n mülkiyetin-
dedir. Hastal›k toplumsal d›fl› bir
de¤iflkendir, gün ›fl›¤›nda buluna-
mayacak karanl›k bir tecrübedir.
Modern t›bb›n birçok t›bbi geliflimi
Auschwitz ve di¤er toplama kamp-
lar›nda yap›lan bilimsel deneylere
borçlu olmas› yüzy›l›m›z›n hâlâ ta-
fl›d›¤› a¤›r bir utançt›r. Ac› çeken,
hasta beden toplumun k›y›s›ndad›r.
Aç›kça söylemek gerekirse hasta
beden modern zamanlarda kav-
ramsal anlamda tümüyle bir
‘ucube’dir. 

Görülen o ki, ölümlü beden gerçe¤i
ile yüzleflmekten korktu¤umuz sü-
rece ac›yla üvey evlat iliflkimiz de
sürecek. Bedenin k›r›lganl›¤›n›n in-
kâr›, ölümlülü¤ün yok say›lmas›
üzerine kuruluyor. ‹nsan art›k yer-
yüzünün ve kendi bedeninin
‘tanr›’s› olmufl durumda. Zeus ac›
çeker miydi?

Oysa a¤r› vücudun do¤al savunma
mekanizmas›d›r, a¤r› habercidir, d›fl
dünyaya ve do¤aya ba¤layan fley-
dir. A¤r› alg›m›zd›r, varoluflumuz-
dur, kozam›zd›r. A¤r›y› gündelik ha-
yat›m›zda yeniden üretme deneyi-
mimiz ancak a¤r›n›n bedenin bir
parças› oldu¤unu kabul etme cüre-
tini gösterebildi¤imiz sürece bizi
özgürlefltirebilir.  

A¤r›y› yok etme çabas›  bedeni
hissedememeyi ve beraberinde
do¤ay› hissedememeyi getiriyor.
Bu ise, küresel üretim, tüketim ve
yeniden üretim sistemimizin ekolo-
jik dengeyi bozmas›na kulaklar›m›z›
t›kay›fl›m›zda oldu¤u gibi, yaflam
tarz›m›z›n do¤aya ayk›r› oluflu
karfl›s›nda isyan eden bedenimizin
sesinin k›s›lmas›d›r.

Dengesinin bozulmas›na kulak
t›kad›¤›m›z do¤a ve ekolojik sistem
bize kay›ts›z kalamayaca¤›m›z
tsunami dalgalar› fleklinde geri
dönüyor. Dünyam›z›n ve küresel
toplumumuzun kendi elleri ile
üretti¤i bu canavar›n açt›¤› yara ile
ac› çekti¤ini görüyoruz, son yüzy›l›n

en büyük do¤al felaketleriyle yüz
yüzeyiz ve dahas› kap›m›zda. Peki
bedenimiz bize hangi tsunami dal-
galar› ile yapt›klar›m›z› ve ç›¤l›¤›na
olan duyars›zl›¤›m›z› ödetiyor, far-
k›nda m›y›z? Daha can al›c› bir so-
ru: Modern insan›n sahiden bir
bedeni var m›? “Ancak topra¤a gi-
rince rahatlar insan” derdi eskiler.
Televizyonlardan f›flk›ran ac› ve sa-
vafl görüntülerinin, a¤r›s›z bir mü-
kemmel beden kurma idealimize
sad›k zihinlerimizi floklad›¤› bugün-
de belki flu soru anlaml›d›r: Yoksa
eskiler çok da haks›z de¤il mi? 

BBüünnyyaammiinn EEsseenn

www.acikradyo.com.tr  
09 - 21 Mart 2005.

KKaayynnaakkllaarr::
Bryan S. Turner; “The Body and Society:

15

Ac› ve Beden

Explorations in Social Theory”
Theory, Culture and Society. Vol.
46, Second Edition. London: SAGE
Publications, 
23 Aral›k 1996.

Chuck Palahniuk; Görünmez
Canavarlar. Çev: Funda Uncu Irkl›.
‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2004.

David B. Morris; Illness and
Culture in Postmodern Age.
California: University of California
Press, 1998.

Erol Göka; “Ölümden Öte Köy Var
m›?” Virgül Dergisi. ‹stanbul:1998.

Immanuel Wallerstein; “Albatros
of Racism” London Review of
Books. London: 18 May›s 2000.

‘Kate Millett’›n ‹stanbul Yolculu¤u’,
Kate Millett ile Söylefli, Milliyet,
19 Aral›k 1994.

Kate Millett; Zulüm Politikalar›,
Siyasi Tutuklular›n Tan›kl›klar›
Üzerine Bir Deneme. Çev. Beril
Eyübo¤lu. ‹stanbul: Metis
Yay›nlar›, 1998.

Susan Sontag; Bir Metafor Olarak
Hastal›k, Çev: ‹smail Murat.  k
‹stanbul: BFS Yay›nlar›, 1988.

Susan Sontag; Baflkalar›n›n
Ac›s›na Bakmak, Çev: Osman
Ak›nhay. ‹stanbul: Agora Kitapl›¤›,
2004.

“The Body in Pain: The Making
and Unmaking of the World” The
Structure of War: The
Juxtaposition of Injured Bodies
and Unanchored Issues. Oxford:
Oxford University Press, 1985.

United States National Library of
Medicine, National Institutes of
Health, The Visible Human Project. 
www.nlm.nih.gov 

Matt Roskoski, Jeff Shaw and
Matt Stannard; “The 1998
September-October NFL Topic”
Sanctity of Life Versus Quality of
Life. Ed. JP Lacy. California: West
Coast Publishing, 1998.

Yaflar Çabuklu; “Ac›: Bedenin
Adland›r›lamayan Sesi”
Toplumsal›n S›n›r›nda Beden.
‹stanbul: Kanat Kitap, 2004.

Yaflar Çabuklu; “Sade’› Yakmal›
m›?” Kovulan›n ‹zi. ‹stanbul: Metis
Yay›nlar›, 2001.



House’u keflfeden Avrupa’l› müzis-
yenler 303’ü de¤il de bir sonraki
modeli olan 909’u tercih ettiler.
Fakat flimdi bile birçok müzisyen
bir klasik olan 303’ün yerini hiçbir
aletin tutamayaca¤›n› söylüyor.
Kimilerine göre tekerlek gibi, asla
eskimeyecek ve de¤iflmeyecek bir
icat olan 303’le elde edilen seslerin
ve uyar›c›larla beraber yaratabile-
ce¤i etkilerin s›n›r› yoktu. Bir süre
sonra bu sesler partileri ve kulüpleri
sard›. Günefl gözlüklü, beyaz tiflört-
lü gençler kulüpleri doldurdu. fi›k
ve abart›l› k›yafetlerle kulübe gitme
dönemi kapand›. Rahat dans edile-
bilen yazl›k k›yafetler ve spor ayak-
kab›lar tercih edilmeye bafllad›. Ön-
celeri underground hippie’lerin kul-
land›¤› sar› ‘smiley’ sembolü bu y›l-
larda tekrar keflfedildi ve Acid
House kültürünün simgesi oldu.
Smiley günefl, e¤lence ve mutlulu-
¤un sembolüydü. Bir y›l içinde
smiley Londra s›n›rlar›n› aflt› ve Av-
rupa’y› sard›. Avrupa ilk kez dans
üzerine kurulu bir altkültür hareke-
tine sahne oluyordu.

UUnnddeerrggrroouunndd NNeeddiirr??

Acid House’un ç›k›fl›n›n ard›ndan
1988 y›l›nda ‹ngiltere’de ikinci
Summer of Love yafland›. ‹lk
Summer of Love 1967 y›l›nda San
Francisco’da Hippie hareketiyle
yaflanm›flt›. 68 kufla¤›n›n çocuklar›
88 y›l›nda Hippie ruhunu farkl› bir
flekilde canland›rd›lar. 

Büyük depolarda illegal partiler dü-
zenleniyordu. Olas› polis bask›nla-
r›nda müzik sistemini kaç›rabilmek
için kap›da büyük bir kamyon haz›r-
da tutuluyordu. Parti haberleri el-
den da¤›t›lan flyer’lar ve zincirlemerr
telefonlarla duyuruluyordu. Ardarda
partilerin yap›ld›¤› bu dönemde iflin
içinde olan insanlar zaten iletiflim
a¤›n›n bir parças› oluyor, bir sonra-
ki olay›n nerede gerçekleflece¤ini
biliyorlard›. Ruhsats›z içki sat›fl› ve
uyuflturucu kullan›m› yüzünden s›k
s›k polis bask›nlar› yap›l›yordu. ‹n-
sanlar s›rtlar›nda hoparlörlerle po-
listen kaç›yorlar, bazen ayn› parti
bir gece içinde yedi kez yer de¤ifl-
tiriyordu. Bask›n korkusu, ›fl›k ve
havaland›rma sistemlerinin

bas melodileri yazmak için kullan-
may› amaçl›yorlard›. Fakat aletin
üstündeki ayarlar ve rezonans filtre-
leriyle sesleri tamamen de¤ifltire-
bildiklerini farkettiler ve sesler
üzerinde oynamaya, olanaklar›n
s›n›rlar›n› zorlamaya bafllad›lar.
“Acid sound’u 303’ün içinde zaten
vard›” diyen Pierre ve Spanky,
yapt›klar› kay›tlar› The Music Box
adl› kulübün ünlü Dj’i Ron Hardy’ye
verdiler. Benzeri kay›tlar korsan
kasetlerle yay›ld› ve insanlar müzik
dükkânlar›na gidip bu tuhaf müzi¤i
aramaya bafllad›lar. Acid House’a

ad›n› veren Pierre, bu ad› seçerken
psikedelik özelliklerinden dolay›
Acid Rock’tan etkilendiklerini ve de
LSD’yle ilgisi olmad›¤›n›, kendisinin
de hiç uyuflturucu kullanmad›¤›n›
söylüyordu. 

Ayn› dönemde Phuture, ard›ndan
da Slazy D, Adonis, BamBam gibi
Dj’ler de 303’ü kullanmaya
bafllad›lar. ‹ki sene sonra Acid

Acid House
70’ler ve 80’lerde Amerika’da
ortaya ç›kan Disco, Hi-NRG ve
House gibi ak›mlar Avrupa’da
küçük çapta da olsa karfl›l›¤›n›
bulmufltu. ‘Club’ kültürünün
Amerika’dan sonra en çok kabul
gördü¤ü ‹ngiltere’de 80’ler boyun-
ca, M/A/R/R/S, Cold Cut, Bomb
The Bass, S-Xpress gibi elektronik
dans müzi¤i yapan gruplar ortaya
ç›kt›. Fakat bu alanda Avrupa’da
kitlesel olarak genifl ilgi gören ilk
ak›m Acid House oldu. Bu y›llarda
Avrupa gençli¤i ‹spanya’n›n gözde
‘tatil cenneti’ ‹biza’y› keflfetti.
Zamanla ‹ngiltere’de ‹biza atmos-
ferini yakalamak için birtak›m
partiler düzenlenmeye bafllad›.
Londra’da Heaven, Shoom ve
Project Club gibi kulüpler aç›ld›.
Shoom’da Dj Danny Rampling,
Heaven’da Paul Oakenfold gibi
isimler Chicago House, Acid
House, Indie ve Hip-hop kar›fl›m›
bir müzik çal›yorlard›. Bu dönemde
kulüplere gidilirken ‹biza’da geçen
yaz tatillerini an›msatan yazl›k
giysiler, özellikle de beyaz tiflörtler
giyiliyor; fosforlu, parlak renklerle
gerçeküstü bir ortam yarat›l›yordu.
K›sa süre içinde Acid House
Londra gece hayat›n›n önemli bir
parças› haline geldi. 

330033 SSttaattee

Chicago House’un bir alt türü ola-
rak ortaya ç›kan Acid House var-
l›¤›n› Roland TBR-303 adl› bas ma-
kinas›na borçluydu. Roland bu aleti
TR-606 davul makinas›n› tamamla-
y›c› bir unsur olarak 1981’de piya-
saya sürdü. Tek oktavl›k klavyesi
ve alt› ayar dü¤mesi olan 303’ün
sat›fllar› öyle kötüydü ki, alet iki se-
ne sonra piyasadan kald›r›ld›.
TR-909’un ortaya ç›k›fl›yla eski da-
vul makinalar› da tarihe kar›flt›. Fa-
kat Chicago’daki House müzisyen-
leri 80’lerin ortas›nda 303’ü tekrar
keflfettiler ve üretimi durdurulup bir
kenara at›lan bu küçük kutudan
Acid House denen müzi¤i ç›kard›lar.

Dj Pierre ve arkadafl› Spanky
kendilerine bir 303 ald›klar›nda aleti 
kullan›m k›lavuzunda yaz›ld›¤› gibi, 
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Shoom Üye Kart›,
Trip Üye Kart›.

Smiley.

olmay›fl›, kendi içeceklerini partiye
tafl›ma zorunlulu¤u gibi s›k›nt›lar›n
yafland›¤› bu dönemde insanlar
hiçbir fleyir  yeterince be¤enmeyip,
herfleyden flikâyet etmeye henüz
bafllamam›fllard›. ‹yi müzikler ver
birarada olmak ok  zamanlar mutlur
olmak içink  yeterliydi. En zor flartlarr
alt›nda, Clubbing denen hadisenin
en saf halif  yaflan›yordu.

Acid House, Punk’tan bu yana Av-
rupa’da yaflanan en büyük  gençlik
hareketiydi. Öfkeli ve sert Punk ak›-k
m›n›n ard›ndan, bar›flç›l, e¤lence ve
dans üzerine kurulu bir hareketr
gençleri biraraya getirdi. Belirgin bir
politik tavr›k  olmayan, hatta politika-
y› reddeden Acid House etraf›nda
hedonistik  bir kültürr  olufltu.r  Bu
apolitik tav›rk  dar  farkl› bir duruflunr
ve tepkinin ifadesiydi. 80’lerin
gençli¤i belirsiz ütopyalar peflinde

koflmak yerine,k yaflad›klar› an
içinde mutlu olmay› tercih ediyordu.
Summer ofr  Love’laf  beraber hayat,r
ecstacy destekli, bitmek bilmeyen
bir partiyer  dönüfltü. Mutluluk flimdi,k
bir çat›r  alt›nda gülümseyerek dan-k
seden, terden s›r›ls›klam ve yar›ç›p-
lak yüzlercek  gençten biri olmakt›.

RRaavavee

‘Rave’ sözcü¤ü dans müzi¤iyle ilgili
anlam›n› Jamaica’da ‘raving’ ad›
verilen dansl› e¤lencelerden al›yor-
du. ‘Raver’ sözcü¤ü ise ‹ngiltere’de
Rap ve House müzik dinleyipk
underground partilere giden siyah-
lar içinr  kullan›l›yordu. 1988 y›l›nda
Manchester’da güçlü bir clubbing
ortam› oluflmaya bafllam›flt›. Bu dö-
nemde Manchester’daki kulüplerde
gitar melodileriner  dayal› ‹ngiliz mü-
zikleri ve house birarada çal›n›yor-
du. Hacienda gibi kulüplerde farkl›
kaynaklardan müzisyenler biraraya
geliyorlar, gitar müzi¤inir  yeni dans
beat’leriyle birlefltiriyorlard›. Primal
Scream, Happy Mondays, Stone

Roses, The Farm gibi gruplar, Andy
Weatherall ve Paul Oakenfold gibi
dj’lerle çal›fl›yorlard›.
Manchester’da ç›kan bu ak›ma
‘Rave’, yaflanan müzik devriminek
de ‘Rave-O-lution’ dendi. ((BBkkzkkzz;;
RRaavvee))))

Rave partilerin ilk örneklerindek  ön-
ce dj’ler çal›yor,r  ard›ndan gruplar
sahne al›yordu. Normalde konser-
lerde en fazla aya¤›yla tempo tutup
flöyle bir bafl›n›r sallayan insanlar bur
gruplar› partide dinlediklerinde de-
liler gibir  dansediyorlard›. Gitgide
silinmekte olan müzik grubuk  kavra-
m› rave’lerle tekrar canland›.r  Pop
müzikle dans müzi¤inin biraraya
gelifli, dj’lere remix yapmak aç›s›n-k
dan büyük birk  özgürlükr  sa¤lad›.k
Andy Weatherall, Paul Oakenfold,
Terry Farley gibi dj’ler Raver
sound’unun oluflmas›nda belirleyici

oldular. Alman rave ortamlar›nday-
sa dj Hell, dj Olaf, dj Woody, Sven
Vath, Westbam gibi isimler duyul-
maya bafllad›. Bu dönemde dj’ler
de statü kazand›  ve di¤er müzis-r
yenlerle ayn› seviyede görülmeye
bafllad›.

““CCaann YYoouu FFeeeell IItt??......””

Rave sadece müzik vek  uyuflturucu-
dan ibaret bir fleyr  de¤ildi. Temelini
birçok kültürdek  farkl› flekillerde yer
alan müzikle transa geçme gelene-
¤inden alan rave, yeni ça¤›n pa-
ganlar› için; kendi ahlâk vek  de¤er
yarg›lar›, al›flkanl›klar›, ritüelleri olan
bir yaflamr  biçimi, adeta bir dinr  ol-
du. Öyküler anlatanr  sözlü flark› ge-
lene¤inin aksine rave kifliye öyküleri
yaflat›yor, deneyimin anlat›s›na de-
¤il, kendisine dayan›yordu. Rave
kültürü gerçekler yeriner  duygular,
anlam yerine tutkular üzeriner  kurulu
bir olguydu.r

Acid House’la bafllayan dans ve
müzik hareketiylek  yeni bir e¤lencer

ve mutluluk anlay›fl›k  olufltu ve rave
kavram› ortaya ç›kt›. 1992 y›l›nda
New York’taki Nasa adl› kulübün
flyer’›ndarr  rave flöyle aç›klan›yordu;
“Kendisi ve çevresiyle tam bir
uyum içinde olman›n, gülümseyen
insanlar aras›nda dans ederken
huzurlu ve güvende hissetmenin,
dj’in bir hamlesiyler  zihnin derin ve
karanl›k ma¤aralar›na uzan›p, ora-
dan da ruhsal ütopyalar›n en yük-
sek zirvelerinek  yolculuk etmenink
zevkini tatmam›fl insanlara rave’in
ne oldu¤unu anlatmaya çal›flma-
y›n....” Uyuflturucu, ›fl›k, müzik vek
toplulu¤un enerjisiyle anlam›n› bu-
lan “Can You feel it?” sözcükleri,
egonun k›r›larak danseden bir bü-r
tünün içine da¤›ld›¤›, bireysel va-
roluflun sürekli olarak bink  parçaya
bölünüp tekrar birarayar  geldi¤i ân›
müjdeliyordu. Rave’lerle beraber
k›z ya da erkek tavlamakk  içink  gece
d›flar› ç›kma anlay›fl›, yerini toplu-
lu¤a ait olma ve paylafl›ma dayal›
sosyal bir olguyar  b›rakt›; Peace,
Love, Unity, Respect: P.L.U.R.

OOrraaddaa OOllmmaakk......

90’lara do¤ru sönen Acid House
yerini Hardcore’a b›rakt›.
Rave’lerde a¤›rl›kl› olarak Hardcore,
techno, trance, gabber gibir  müzik-
ler çal›nmayar  bafllad›. ‹ngiltere ve
Almanya’da ortaya ç›kan rave kül-
türü Amerika’ya tafl›nmaktayd›.
Dj Frankie Bones’un Brooklyn’de
gerçeklefltirdi¤i Stormrave partileri
Amerika’daki ilk ravek  örnekleriydi.
Sven Vaeth, Doc Martin, Keoki,
Josh Wink gibik  dj’lerin ünü bu par-
tilerle yay›ld›. Amerikan rave ortam›
gitgide güçlenirken Avrupa’da
rave’lerin piyasa de¤eri farkedildi
ve yüksek fiyatlarlak  dev organizas-
yonlar yap›lmayar  bafllad›.
Sponsorlar, reklamlar, milyonlarca
dolar; çeflitli birey, kurum ve kuru-
lufllar›n maddi ç›karlar› iflin içine
girdi. Rave’in temelini oluflturan
‘P.L.U.R.’ gibi kavramlar ticarir  par-
tilerle anlam›n› yitirdi. Bu gibi orga-
nizasyonlarla rave pahal› bir hobiye,r
parlak birk  podyumar  dönüfltü.
Rave’lerde giyilen bol pantolonlar,
bebek elbiseleri,k  aksesuarlar gün-r
delik  hayata girdi. Eski günler ku-r
laktan kula¤a yay›lan bir yarat›l›flr
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Sponsorlar, reklamlar, milyonlarca dolar... çeflitli birey,
kurum ve kurulufllar›n maddi ç›karlar› iflin içine girince,
Rave'in temelini oluflturan PLUR (Bar›fl, Sevgi, Birlik, 
Sayg›) gibi kavramlar ticari partilerle anlam›n› yitirdi.



ögelerini, ba¤lant›lar›n› vb. aç›k hâle
getirerek (‘pili’lerini ‘aç’arak) anlam-
land›rma etkinli¤i’. ‘yerlemleme’/
‘konumland›rma’ (Heidegger:
Erörterung) Örn. bir fliirin imge,g
simge, e¤retileme vb gibi ögelerinin
karfl›l›klar›n› bularak ve bunlar›n
iliflkilerini kurarak, kapal› duran
anlam dokusunu açma.

aaçç››kk ssaaçç››kk ‘hafif giyimli’ < aç›k I ve
mânâ itibar›yla uyan (krfl. aç›l-
saç›l-) - saç›k s›fatlar›ndan ibaret
çifte tabir. a- sa- / e- se- kafiyeli
söz terkipleri için b. abuk sabuk.
Mâzi gibi mestur ve mekin bir
kiyafetde, sen umid-i istikbâl gibi
aç›k-saç›k bir halde idin. (Nâm›k
Kemal 1967 s.461) ‘yar› ç›plak,
dekolte’: Ara yerde, havuzun
berisinde aç›k saç›k han›mlar. (S.M.
Alus 1933p s.89). O aç›k saç›k
gelinlikle evlendi¤in gün. (L. Tekin
1990 s.90). ‘müstehcen’: 
Dedikodular, aç›k saç›k pis flakalar,
hikâyelerle yorar insan›. (Peride
Celal 1991 s.306).

aaçç››kk sseeççiikk ‘gayet aflikâr olarak’ <
aç›k I ve seç- ‘fark etmek’ vas›ta-
s›yla yap›lan, fakat yaln›z bu ter-
kipte kullan›lan seçik unsurlar›ndan
ibaret çift s›fat. a- sa- / e- se-
kafiyeli söz terkipleri için b. abuk
sabuk. Beni hayat›m›n sonuna ka-
dar mutsuz edece¤ini de o zaman
aç›k seçik anlad›m. (O. Pamuk
1991 s.172).

-(Felsefe) genellikle aaçç››kk sseeççiikk
biçiminde: ‘kendili¤inden anlafl›l›r
olan, aç›klama gerektirmeyen’:
(Descartes: clair et distinct): ‘ayan-tt
beyan’, ‘kendi do¤rulu¤unu kendi
temellendiren’. 

-(Mant›k) ‘ba¤lant›lar› ve geçerlili¤i
aç›k olan’. (Spinoza: Patet; Schles-
singer: selbstverstaendlich;
Fraenkel: entscheidungsdefinit;
Russell: evident). ‘kan›tlama gerek-)
tirmeyen’: balî, aflikâr, ouvert.

-(Sanat Felsefesi) genellikle aaçç››kk
yyaapp››tt biçiminde (Eco: Opera aperta)aa
‘s›n›rland›r›lamayan, tüketilemeyen
[yap›t]’. Eco’ya göre yap›t›n görevi
Yaflam›, yönlerinin çoklu¤u içinde,

att›r›k, ayr›k, bas›k, bo¤uk, bozuk,
burkuk, buyruk, bükük, c›r›k, ç›r›k,
çal›k, çaprafl›k, çepreflik, çarp›k,
çat›k, çekik, çemrek, çentik, çevrik,
çilp›k, ç›p›ldak, ç›t›r›k, çotuk, delik,
depek, deflik, dilik, domufluk,
donak, dökük, dölek, e¤ik, enek,
ezik. -(›)k isimleri için b. acuk/ac›k I,
al›k II, becerik.

aaçç››kk IIII (isim) ‘aç›k kalm›fl veya aç›k
b›rak›lm›fl herhangi bir fley’. < aç›k
I. Fiilden nomen concretum yapan
-(›)k için b. acuk/ac›k I. Neheng
a¤z› gibi bir açuk gördi. (Ferec
855/1451 v.16b). ‘aral›k, mesafe’:
Hasan Hüseyin bütün di¤er ace-
miler gibi çarp›k çurpuk yapt›kça
hemflerisi onbafl› yan›na gele-
rek...elile ellerini yan›na yap›flt›r›yor
ve aya¤›le de ayaklar›n›n aç›¤›n›
ayarl›yordu. (Y. Ah›skal› 1944y
s.57). ‘üstü kapal› olmayan yer,
dam alt› de¤il’: Sarduvanda ilk
gecemi aç›kta geçirdim. (F. Baysal
1944 s.199). Mecâzi mânâda:
aç›kta kal- ‘bir fleyi elde ede-
memek, ümidi bofla ç›kmak’: Hattâ
bu tehalük aras›nda ilk dans› Leylâ
ile yapmak isteyen Necdet az
kals›n tamamen aç›kta kalacakt›.
(Y.K. Karaosmano¤lu 1928s s.118).
‘hesaplaflmada noksan; eksiklik,
kusur’: Bu bonkörlükte bir rüflvet
çeflnisi de yok de¤ildi. ‹lerideki
aç›klar› için flimdiden tedbirdi bu
rüflvetler. (R. Ilgaz 1959 s.30).

-(Epistemoloji) aaçç››kkllaammaa (explana-
tion) ‘bir olay›, olguyu, durumu
‘niye?’, ‘niçin?’, ‘neden?’ vb gibi
sorular sorarak anlama ve anlam-
land›rma etkinli¤i’: Örn. “Zürafalar›n
boyunlar› niye/ niçin/ neden uzun-
dur?” -”Yüksek a¤açlar›n yaprak-
lar›n› yiyebilsinler diye/... yiyebilme-
leri için/... yiyebilmenin hayatta kal-
may› sa¤lamas›ndan dolay›”
Bilimlerde daha çok ‘neden-etki’
(cause and effect) ba¤lant›s›natt
dayal› ‘nedensellik’ (causation-
/causality) türünden aç›klamalaryy
kullan›l›r.

-(Semiotik) aaçç››mmllaammaa (explication)
‘Anlam› kapal› duran bir fleyi -
genellikle bir sanat ya da edebiyat
yap›t›n›-, oluflturucu katmanlar›n›,

efsanesi oldu. Ne olursa olsun rave,
Hakim Bey’in deyifliyle bir T.A.Z.
(Temporary Autonomous Zone)
yani ‘geçici ba¤›ms›z alan’d›.
Zamandan zaman çalmak, kendin-
den kendini çalmak, yan›ndakilerle
paylaflmak, müzi¤in içine girmek,
kendi içinden ç›kmakt›. Rave orada
olmakt›. 

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

www.acikradyo.com.tr
10 Aral›k 2001.

KKaayynnaakkllaarr::
Ulf  Poschardt; Dj Culture. London: 
Quartet Books, 1998.

Simon Reynolds; Generation Ecstasy: Into
The World of Techno and Rave Culture.
New York: Routledge, 1999.

Aç›k
AAçççç››kk II ‘kapal› olmayan’ < Eski
Türkçe açuk ayn› mânâda Clauson
1972 s.22. Çün gür-ü haneye geldi,
kapus›n› acuk buld›. (Ferec
855/1451 v.7a). ‘aç›lm›fl, ifllemekte’:
Bütün ›fl›klar aç›k. (Peride Celal
1991 s.492). (Gürefl terimlerinden)
aç›k düfl-: Gerek rakibinin tatbik
etti¤i bir oyun neticesinde ve gerek
kendi hatasile k›çüstü veya yanüstü
düflüp s›rt› yere de¤medi¤i halde
göbe¤i meydana ç›kacak kadar
aç›lan yenik say›l›r. (M.H. Biç 1944
s.12). ‘arada mesafe b›rakarak’:
Adadan aç›k yüriyüb içerü girür-
lerse. (Pîrî Re’is 1935 [932/1525]
s.807). fiöyle biraz aç›k dur baka-
l›m, öyle teklifsizlik istemez. (M.
Rona 1944a s.30). Renklerde
koyunun aksi: Ço¤unun arkas›nda
aç›k renk veya beyaz keten elbise-
ler. (S.M. Alus 1944 s.156). Mecâzi
mânâda: ‘aç›kça, bir fley gizleme-
den’: Sarhofllar aç›k konuflurlar.
(S.E. Ertem 1935 s.204). ‘serbest,
önyarg›s›z’: Serbes ve aç›k fikirli
olmas›ndan nafli Gâvur ‹mam
derlermifl. (S.M. Alus 1933p s.219).
Çok ifllek olan -(›)k eki özellikle s›fat
türetir. Daha çok tek heceli fiil kök-
lerine tak›l›r ve geçiflli fiillerden par-
ticipium passivum anlam›nda s›fat-
lar yapar (krfl. ak›k; b. J. Deny 1921kk
s.560). A-E cildindeki ilgili misaller
flunlard›r: allak bullak, as›k, at›k,

(Felsefe) aç›k
seçik...
kendili¤inden
anlafl›l›r olan,
aç›klama 
gerektirmeyen;
'ayan-beyan',
kendi do¤-
rulu¤unu kendi
temellendiren'.
(sanat felsefesi)
's›n›rland›r›la-
mayan, tüketile-
meyen [yap›t]'.
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önceden belirlenmifl ba¤lant›lar ol-
maks›z›n vermektir. Bu niteli¤i tafl›-
yan yap›t, bafl› ve sonu belli bir ba¤-
lant›l›, kapan›k dizgeden de¤il, çeflitli
yönlerde katedilebilecek, s›n›rlar› be-
lirlenmemifl bir aç›k anlam olanaklar›
alan›ndan oluflur. Böylece, yap›t›n
‘tek-bir do¤ru’ yorumu yoktur; çeflitli
bak›fl aç›lar›yla kurulabilecek ba¤lan-
t›larla oluflturulabilecek anlam doku-
lar›yla, sonsuz say›da yeni yoruma
aç›kt›r.

-(Siyaset Kuram›) genellikle aaçç››kk ttoopp--
lluumm biçiminde (Popper: offene
Gesellschaft / open society) ‘kapal›yy
toplum’un aksi: tek bir kat›, d›fllay›c›
ideolojiye ve örgütlenmeye dayal› bir
düzen bar›nd›ran, içine kapan›k, tek-
düze toplum biçiminin karfl›t›: farkl›-
l›klar› gözeten, az›nl›klar› koruyan, bi-
reylerinin yaflam yönelimlerini özgür
b›rakan, toplumun yönlendirilmesi ve
örgütlenmesiyle ilgili düflüncelerin
aç›kça tart›fl›ld›¤›, belli bir ideolojiye
ba¤lanmam›fl toplum biçimi.
Popper’a göre (Aç›k Toplum ve Düfl-((
manlar›) Sokrates aç›k toplum ülkü-›
sünü gelifltirdi¤i hâlde, ö¤rencisi
Platon kapal› toplumun ilk kuramc›s›
olmufl; sonradan, ‘son sistem kuru-
cusu’ Hegel bunu ifllemifl, ö¤rencisi
Marx da ona karfl› ç›km›flt›r. Kapal›
toplum giriflimleri her türlü diktatör-
lükte, tek bir biçimde örgütlendiril-
me¤e çal›fl›lan toplumlarda, örn:
NAZ‹ Almanyas› ve SSCB gibi top-
lumlarda görülür; Popper aç›k toplu-
ma örnek vermez; bu, hiçbir zaman
gerçeklefltirilemeyecek de olsa
gerçeklefltirilmesine çal›fl›lmas›
gereken bir idealdir...

-(‹letiflim) genellikle aaçç››kk rraaddyyoo biçi-
minde (belirsiz) aç›k I ve radio’danoo
(‘yay›yorum’) ‘i’=’i-Grek’ dönüflü-
münden ibaret tabir, galat; çok an-
laml› (ambigious( ): 1. ‘kapal› olmayan’ss
[almaç] 2. ‘kapanmayan’ [yay›n]. AAçççAç››kk
RRaaddyyooo biçiminde (özel isim) ‹stan-
bul’dan (Türkiye: Boylam (Do¤u 29
04’15”) - Enlem (Kuzey 41 01’49”)
yay›n yapan (Frequency Modulation
94.9 m.Hertz) bir sesli yay›n
kurulufluna verilmifl ad.
(Andreas Tietze’ye öykünerek). 

OOrruuçç AArruuoobbaa

Aç›k Alan
2005 y›l› sonbahar›nda ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi’nden bir grup
ö¤renci bitirme projesi olarak 
Aç›k Radyo üzerine çal›flmaya
bafllad›. Bu do¤rultuda gençlerin
kendilerini alternatif medya içinde 
ifade etmelerini sa¤layacak bir
radyo program› yar›flmas›
düzenleyerek Aç›k Radyo içinde
genç bir topluluk oluflturma fikri
ortaya ç›kt›. Böylelikle Aç›k
Radyo’da ilk kez üniversite
ö¤rencilerine yönelik bir 

yar›flma düzenlendi. 2005 y›l›nda
‘Haftada Bir Saat de Olsa Dünyay›
De¤ifltir!’ ve 2006 y›l›nda ‘Oyuna
Davet’ bafll›klar›yla düzenlenen
yar›flmalara 18 üniversiteden 47 
proje ile 64 genç kat›ld›. Dereceye
giren projeler 6 ay boyunca Aç›k
Radyo’da yay›nland›. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Aç›k Deniz 
Geçen Pazar (daha yeni) 5 yafl›nda
o¤lumla Taksim’den tiyatro dönüflü
iki katl› Taksim-Bostanc› oto-
büsüyle eve geliyorduk. E¤lenceli
olsun diye ikinci kat›n bofl olan ön
koltu¤una oturduk. Köprünün orta
yerine gelmifltik ki o¤lum aya¤a
kalk›p denize dönerek avaz›
ç›kt›¤›nca “heeeeey aç›k deniiiiiz”
diye ba¤›rd›. fioke oldum bir an
inanamad›m. Ne zaman yakalam›flt›
program jeneri¤ini ve böylesine
güzel manzara karfl›s›nda nas›l da
örtüfltürmüfltü. 

NNeeccllaa AAkkggüümmüüflfl

Dinleyici Mektubu
05 Nisan 2006.

Aç›k Gazete
Aç›k Radyo’nun 13 Kas›m 1995
tarihinde yay›na geçti¤i andan
bafllayan ve o günden bu yana
devam eden sabah program›.
Periyod ve süresi: Hafta içi her
gün iki saat (bafllang›ç y›llar›nda
2,5-3 saat). Konusu ve Konuklar›:
Ekonomi politik, iklim de¤iflikli¤i 
ve meteoroloji, siyaset, siyasi 
tarih, medya, uluslararas›
iliflkiler ve Avrupa, sosyal 
politika, ekonomi ve spor üzerine,
süreleri 15 dakika ile yar›m saat
aras›nda de¤iflen düzenli ‘köfle’leri
ve haftada ortalama iki konu¤u
olan bir haber-yorum program›.
Kutlama ve anmalara, kimi zaman
da güncel olaylara yaslanan
popüler klasikler, folk, rock, blues
ve jazz a¤›rl›kl› müzik ‘yata¤›’na
sahip.
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Aç›k Alan Afifl 2006.

Aç›k Alan Afifl 2005.



Beklentiler, Elefltiriler,
Suçlamalar                                     

‹lk Anket (1997)

Birinci yay›n y›l› ard›ndan Aç›k
Radyo dinleyicileri aras›nda 
yap›lan ankette Aç›k Gazete 
program›na iliflkin dinleyici beklenti
ve/ya elefltirileri flöyleydi:

* aynen devam etsin - hemen 
kapans›n;

* saati erken - saati geç;
* ‘tefrika’ bölümü iyi - ‘tefrika’ 

bölümü kalks›n;
* gayet keyifli - çok yapay ve

bilgiççe;
* tebrik ediyorum - hiç dinlemi-

yorum;
* kiflisel at›flmalar fazla - konufl-

malar fazla sofistike;
* yorumlar uzun - süresi k›sa...
* öksürükler, ‘eee, ›››, üüü’ler 

çok;
* ‘A’ gazetesinin ad› çok fazla 

geçiyor...

‹zleyen Y›llar (1998-2006)
Daha sonraki y›llarda Aç›k Gazete
program›na gelen dinleyici mektup-
lar›ndaki beklenti, elefltiri ve itham-
lar›n baz›lar› ise flöyleydi: 

‹klim De¤iflikli¤i ve Sürdürülebilirlik
- Semra Cerit Mazlum 
Kent ve Çevre Hukuku - Noyan
Özkan 
Kurflun Asker - Cem Kum 
Makas Art›¤› - Aç›k Gazete Ekibi
Meo Voto - Mithat Sancar
O Belde - Mehmet Ali Gökaçt› 
Paris Notlar› - U¤ur Hüküm 
Sosyal Politika Forumundan - Ayfle
Bu¤ra, Ça¤lar Keyder 
Spor - Alp Ulagay, Cem Çetin,
Yi¤iter Ulu¤ 
Tad Muhabbetleri - Engin Ak›n 
Tefrika - Ömer Madra 
Ufuk Turu - Ahmet ‹nsel 
Üçüncü Göz - fiahin Alpay

Dünden Bugüne Aç›k Gazete
Teknik Masa Çal›flanlar›

Ahmet Özgür
Bar›fl Kitapç›
Sinan Damar
Füsun Aymergen
Mete Sohtao¤lu
Volkan Artunç

Dünden Bugüne Aç›k Gazete
Program Yap›mc›lar›

Avi Haligua
Cem Madra
Doruk Yurdesin
Ege Madra
Evrim Altu¤
Gökflen fiahin
Murat Lu
Mustafa Arslantunal›
Ömer Madra
fierif Erol

Dünden Bugüne Aç›k Gazete
Köfleleri ve Köfle Yazarlar›

Aç›k Görüfl  - Sinan Çakaloz 
Avrupa’ya Do¤ru - Cengiz Aktar 
Baki Kalan - Sakine Sermin
Kambur 
Bin Tatl› Huzur - Binnaz Baflar
Çelik, Didem Baflar, Özgü Özbilen 
Dünyan›n ‹fli - Hilmi Güvenal 
Ekonomi Notlar› - Hasan Ersel 
Ekonomi Politik - Ali Bilge 
Havadan Sudan - Mikdat Kad›o¤lu 
Güncele Bak›fl - ‹lkay Sunar 
Haklar›m›z - ‹fltar Gözayd›n 
Hukuk Gündemi - Yücel Sayman 
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Aç›k Gazete teknik masas›ndan.

* Neden bu kadar anti-demokrat-
s›n›z? Yaz›k, insanl›k için büyük 
ay›p... (1999)

* Sabah o saatte hiç kimse öyle 
saatlerce konuflmas›n. Bu 
memleketin havas›n› biraz 
hissederek solursan›z belki biraz
daha do¤al olabilirsiniz. Asl›nda 
toplum çok duyarl›. Üf be üfff... 
Yeter art›k, bu sese
dayanam›yoruz. (2000)

* Aç›k Gazete’de de karamsar 
haberlerin a¤›rl›¤› giderek art-
maya bafllad›. Acaba n’apsak? 
(2000)

* Yarg›lanana kadar herkes suç-
suzdur ilkesi göz ard› edilerek, 
insanlar toplum önünde 
mahkûm ediliyor. (Gazetelerde)
boy boy resimler, küfürler ve 
vatana ihanet söylemleri. (...) 
Habercili¤in temel ilkelerini 
atlayamazs›n›z. Gazete haber-
lerini do¤ru kabul edip, insanlar› 
mahkûm edemezsiniz.Kurumlara
ve gazetelere bilerek ya da 
bilmeyerek alet olamazs›n›z. 
(2000)

* Önemli olan, Bat›da yap›lan tür-
den ince zekâya dayal› kelime 
oyunlu empromptü bir diyalogla 
‘the humour behind the facts’i 
bize sunman›z, onu  bekliyoruz. 
(2000)

* Siz ‘B’ gazetesinin manfletini ve 
ard›ndaki saptamay› önemli 
bulmad›n›z, de¤erlendirmeye 
al›namayacak kadar yanl›fl bul
dunuz ve sansürlediniz. Bu 
tavr›n›z nedeni ile Aç›k Radyo ve
Aç›k Gazete ile ilgili görüfllerim 
sars›nt› geçirdi. Belki de bir 
refleks olarak o günden bu yana
sizi dinlemiyorum. (2002)

* Merhaba, pek anlam 
veremedi¤im bir sorun var.
Önyarg›l› olabilirim bu konuda. 
Neden ‘C’ gazetesinin reklam›n› 
veriyorsunuz? Her yönden gelen
sese ‘aç›k’ oldu¤unuz için mi? 
(2002)

* Biraz evvel söylefliyi dikkatle 
okumay› tamamlad›m. Üzülerek 
söylemem gerekir ki, burada 
sergilenen, en aç›k flekliyle, tipik
bir EU (AB) afl›r› solu yaklafl›m›-
d›r - yani, Arap muhipli¤inden 
beslenen The Guardian, Le

Monde, BBC gibilerinin her gün 
yay›nlad›klar› mantralar ve safsa-
talar. Bunlar›n merkezinde ya 
komünist veya nihilist ya da 
onlarla flört hâlindeki yozlaflm›fl 
bir EU (AB) afl›r› solu dünya 
görüflü görülüyor. Bu zümre 
halen, ne sihirdir ne keramet, 
Yahudi devletinin yaflama 
hakk›na ve ABD’nin anti-terror 
giriflimine karfl› harp ilan eden 
‹slamofaflistler ile yo¤un bir itti-
fak ve dayan›flma içine girmifl 
durumdalar! (2003)

* Yay›na bafllad›¤›n›zdan beri 
zaman zaman aile içi gerilimlere 
sebep olmas›na ra¤men, Aç›k 
Gazete program›n›z› kaç›rmadan
dinlemeye çal›flmaktay›m. 
(Objektif yay›nc›l›¤›n›za güven-
di¤im için.) Fakat K›br›s konu-
sunda objektifli¤inizden 
sapt›¤›n›z› düflünüyorum. (2004)

* Art›k gerçekten sinirlenmeye 
bafllad›m... Siz Pamukgiller art›k 
çok s›k›c› ve itici oldunuz. Siz bu
toplumda neyi temsil ediyor-
sunuz kuzum ? Ya da kimleri? 
(...) Sinirden direksiyonu yiye-
cektim... Bir avuç Selanik’ten
gelip Ifl›k lisesinde, fiiflli Terak-
ki’de okuyan, ilkel primitif bir 
tarikat›n mensuplar› ...T.C’ini
ele geçirip ya¤malayan, biri için 
hepsi avaz avaz ba¤›ran, kendi-
lerinden baflka kimseyi umursa-
mayan fl›mar›k, küstah ve en 
siniri kendilerini medeni sayan 
ilkel yarat›klar...Radyonuza al-
d›¤›n›z konuflmac›lar›n da kim 
olduklar›n›, atalar›n›n nerde yat-
t›¤›n›, nerden nas›l geldi¤ini, ak-
rabal›klar›n›z›, iliflkilerinizi ö¤ren-
dikce sabr›m taflmaya bafllad› 
art›k. Geri zekâl›lar siz de...
Atatürk’ün miras›n› çok fazla ye-
diniz...Yeter ya... TESEV’den ve 
Soros’tan sponsor alan bir rad-
yodan ne beklenir? Sizler gibi 
hayat› menfaat üzerine kurulu 
gruplardan hep nefret ettim hep,
i¤rendim ben... (2005)

* Son zamanlarda ise aç›kças›
‘radyom’dan utanmaya 
bafllad›m. Aç›k Gazete ekibi bu
kadar tarafl› nas›l olabilir diye 
düflünmeye, sorgulamaya 
bafllad›m. (...) Cumhurbaflkan›n›n

‘gerekti¤inde’ baz› hak ve 
özgürlüklerin (...) k›s›tlanabile-
ce¤i yönündeki yaklafl›m›n› 
‘düflündürücü’ fleklinde niteleye-
biliyorsunuz. Kimse kusura bak-
mas›n ama ben burada bir 
haks›zl›k görüyorum. (...) Ne
yaz›k ki ülkemiz gerçek anlamda
demokrasiye henüz haz›r de¤il. 
(2006)

12. Y›l
* Gizli servis marifetleriyle medya 

kurulufllar›na servis yap›lan 
görüntülerden Murdoch televiz-
yonlar›ndan s›zan jandarma 
foto¤raflar›na (...) her fley es 
geçilerek, vandal türklerin 
utand›r›lmas› ve yükseldi¤i 
öngörülen antiemperyalizmin 
önünün kesilmesi u¤rafllar›na 
radyomun alet oluflunu (...) 
‘neden’ diye sormak istedim. 
Radyom umar›m bu k›r›lm›fll›¤›m›
giderecek aç›klamay› bana 
yapacakt›r. (2007)

* Sizin görgünüz, kültürünüz ve 
bilginizdeki bir gazetecinin olan
biteni görememesini, ortal›¤›n 
gün geçtikçe daha çok 
kar›flt›¤›n› fark edememesini 
kabul edilebilir bir fley olarak 
düflünemiyorum. Radyonuza 
gelen yurtd›fl› fonlar elbet bir 
gün kuruyacak (...) Amac›n›z›n 
ne oldu¤unu anlamakta güçlük 
çekiyorum, zira s›k s›k iddia 
etti¤iniz Türkiye’nin daha çok 
demokratikleflmesinin bu 
flekilde olaca¤›na inanm›yorum...
Biz buraday›z, Amerikal›
ve Avrupal› dostlar›m›z›n
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Aç›k Gazete
program›nda
yaz› kal›r.



çeflitli da¤›t›mlar› üzerinde
yo¤unlaflan aç›k kaynakk
çal›flmalar› yap›l›yor.

Aç›k kaynaktank  söz ederken
Richard Stallman’›n sözcülü¤ünü
yapt›¤› ‘özgür yaz›l›m’r  kavram›ndan
bahsetmemek olmaz. Özgür
yaz›l›m, hem aç›k, hem bedava,
istendi¤i gibi incelenebilir, de¤iflti-
rilebilir, da¤›t›labilir ver  sat›labilir.
Yani yaz›l›mc› istedi¤ini yapmak
konusunda gerçekten özgür, telif
falan da yok. Hatta bunu anlatmak
için ‘copyright’ yerine ‘copyleft’
diyorlar.

SSiinnaa HHaakkmmaann

KKaayynnaakkllaarr::
www.opensource.org
www.fsf.org

Aç›k Radyo
13 Kas›m 1995’te yay›na geçen
Aç›k Radyo,k  ‹stanbul ve çevresine
yay›n yapan ‘bölgesel’ bir radyor
istasyonudur. Yap› itibariyle 92
ortakl› bir Anonimr  fiirket olan Aç›k
Radyo, üç afla¤›-befl yukar› eflit
pay sahibi 92 orta¤› olan bir kolek-r
tiftir ver  kâr amac›r  gütmeyen kuru-
lufllar gibir  çal›flmaktad›r.
Hissedarlar›n her birir  ‘ortakl›k bel-k
gesi’ olarak Abidink  Dino’nun -1’den
100’e kadar numaralanm›fl-r
Tu¤ralar serisi taflbask›lar›ndan
birine sahiptir. Taflbask›lar›n
arkas›nda ise flu sözler yaz›l›d›r:r

“Özgür, ba¤›ms›z, demokratik”
haysiyetli, duyarl› ve s›ra d›fl› bir
radyo kurma projesine, 1995’te
verdi¤iniz deste¤in Türkiye’de yeni
projelere örnek olmas›k  dile¤iyle...”

Faaliyetlerinde kâr amac›r  gütmeyen
bir flirketr  olan Aç›k Radyok  hiçbir
ç›kar ver  sermaye grubuna ba¤l›
de¤ildir. Tabii devlete de. Ço¤ulcu
demokrasi, hukukun üstünlü¤ü,
temel insan haklar› ve özgürlükleri
d›fl›nda, hiçbir ‘ideoloji’yer  de ba¤l›
de¤ildir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zd›r.
Hatta, büyük parak  ve güç
odaklar›n›n sahipli¤i alt›nda
bo¤ulan bir medyar  ortam›nda
Türkiye’nin -ve belki de dünyan›n-

Aç›k Gazete’nink  Bugünü
Aç›k Gazetek  program›, hafta içi her
gün 8:00-10:00 aras›nda -zaman
zaman biraz ‘sarkarak’- yay›n›n›
sürdürüyor.

AAçç››kk RRaaddyyoo

Aç›k Kaynak
Aç›k Kaynakk  yak  da ‘Kayna¤› Aç›k
Yaz›l›m’ da denebilir. Kaynak
kodunu her isteyeninr  görebilece¤i
yaz›l›ma verilen genel ad. Evinize
bir masar  ald›n›z diyelim. Can›n›z
isterse söküp nas›l yap›ld›¤›na
bakabilirsiniz. Yaz›l›m, karmafl›k
yap›s› gere¤i nas›l yap›ld›¤›n›n
detaylar›n› onu kullananlardan sak-
layabilir. Bu durumu yaz›l›m üretici-
leri zaman zaman kendi lehlerine
kullan›yorlar. Kola yap›mc›lar›n›n
formüllerini saklamalar› gibi.

Baz› yaz›l›mc›lar, bu durumu
engellemek vek  yaz›l›mc›lar›n
imece yoluyla kolektif yaz›l›mlarf
üretebilmesi amac›yla aç›k kaynakk
kavram›n› gelifltirip uyguluyor.
Aç›k kaynak,k  yaz›l›m üreticisine
ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›rd›¤› için;
kiflileri, kurumlar› ve daha da
önemlisi ülkeleri yaz›l›m flirketlerine
olan ba¤›ml›l›ktan kurtar›yor.

Kayna¤› aç›k yaz›l›mlark  çokr
de¤iflik flekillerde sunulabiliyor.
Destek olmaks›z›n bedava, bedava
ama deste¤i ücretli, ya da herfleyi
ücretli gibi. Ayr›ca kullan›mlar› da
s›n›rland›r›labiliyor. Bak amak
de¤ifltirme, ya da de¤ifltirirsen
satamazs›n gibi. 2004 y›l›ndan
bafllayarak aç›kk  kaynakl›k  yaz›l›mlar
çok dahak  fazla kullan›lmaya ve
çeflitli ülkelerin bilgi teknolojileri
stratejisinde önemli bir yerr  tutmayar
bafllad›. Baz› yaz›l›m flirketleri, biraz
da kendilerini korumak amac›yla;
güvenlik, destek, sürdürülebilirlik
gibi noktalar› oldukça elefltirseler
de aç›k kaynakl›k  yaz›l›mlar›n kul-
lan›m› gün geçtikçe art›yor.

Linux, Firefox, Open Office,
Apache Web Server, aç›k kaynakl›k
yaz›l›mlar›n en bilinen örnekleri.
Türkiye’de daha çok Linux’unk

yüzlerce y›ll›k emellerinik  gerçek-
lefltirmemeleri için ne gerekirse
yapaca¤›z. (2007)

* Irak savafl›k  s›ras›nda Türkiye’de
olan birçok olayak  ra¤men sa-
dece Irak ilek  ilgili haber vermer
nize, ekonomi, politika ve her
türlü konuda sadece sizin
görüflünüze yak›n kiflilerle
konuflman›za (...) ra¤men yine
de y›llard›r sizir  her sabahr  dinli-
yorum. Art›k, gerçekten kâinat›n
tüm seslerine aç›k m›s›n›z,k  yoksa
siz de sadece kendi sesinizi mi
duyuruyorsunuz çok emink
de¤ilim. (2007)

* Baz› yorumcular›n›z›n fikirlerini
her zamanr  kabul etmesem de
ad› ‘Aç›k’ olan bir gazeteder  her
türlü sesin yer almas›r  bence
do¤ald›. Ancak sonk  zamanlarda,
sadece özellikle ‘D’ gazetesinin
köfle yazarlar›n›n yorumlar›n›
dinler olduk.r  (2007)

* Sizi ve program arkadafl›n›z› ‘E’
tarikatç›l›¤›na göndermeleriniz
nedeniyle tekrar k›n›yorum.r
Anl›yorum ki sizin destekçiniz
ayan beyan ortada. (2007)

* Aç›k Gazete’nink  bu kadar küre-r
sel iklim de¤iflikli¤i ile u¤raflma-
s›ndan çok flikâyetçiyim.k  Bu
küresel iklim de¤iflikli¤i konu-
sundaki saplant› (...) yay›n›n›z›n
tekdüze, fakir, s›¤ olmas›na
neden oluyor. Müzik konusun-k
daki seçiminizden de flikayetçi-
yim; hayat blues ve türevlerin-
den ibaret de¤il tabii ki... (2007)

* Partneriniz sürekli olarak, ‘F’
Belediye Reisinin ‘savaflç›l ve
k›flk›rt›c›’ söylemini hafifletmeye
çal›flt› durdu (...) ‘elefltirel
olmak’, konulara ‘mind-
provoking’ bir flekilder  yaklafl-
man›n önemli bir hasletr  oldu¤u
muhakkakt›r. Ancak illak  da
elefltirel olmak vek  zihinleri ünifor-
malanm›fl düflünceler hariciner
do¤ru tahrik etmekk  u¤runa ‘saç-
malamak’ s›¤l›¤›na da düflülme-
mesi gerekir. Size tavsiyem;
sabahlar› biraz daha erken kal-
k›p ifle biraz daha erken baflla-
yarak, daha çok önk  haz›rl›k yap-k
man›zd›r. Nihayetinde sabahlar›
(emprovize) jazz konserine
ç›km›yorsunuz. (2007)

Aç›k Radyo,
hiçbir ç›kar ve
sermaye
grubuna ba¤l›
de¤il. Tabiî
devlete de…
Ço¤ulcu
demokrasi,
hukukun üstün-
lü¤ü, temel hak
ve özgürlükler
d›fl›nda hiçbir
'ideoloji'ye de
ba¤l› de¤il.
Dolay›s›yla,
ba¤›ms›z.
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ender ba¤›ms›z yay›n organlar›ndan
biri oldu¤u da söylenebilir.

fiiar›: “Kâinat›n tüm seslerine, renk-
lerine ve titreflimlerine Aç›k Radyo.”

Ana ak›m medya d›fl›ndaki ba¤›ms›z
duruflu ile alternatif bir mecra sa-
y›labilecek Aç›k Radyo, gerek kuru-
luflu, yap›s› ve iflleyifli, gerek sözel
ve müzik programlar› ve gerekse 
‹nternet üzerindeki yay›nlar›yla:

* dünyan›n gidiflat› konusunda bir 
bilgi ve duygu paylafl›m›nda 
bulunma;

* tart›flma, etkileflme ve gelece¤e 
iliflkin örgütlenmeye yönelik bir 
“forum” olma;

* k›sacas›, baflka bir dünyan›n 
mümkün ve zorunlu oldu¤unu 
gösterme yolundaki çabas›n› 
azimle sürdürmektedir.

AAçç››kk RRaaddyyoo

Aç›k Radyo Üniversitesi 
Gerçek anlamda bir üniversiteyle
hiç ilgisi olmamakla birlikte,
geleneksel e¤itim sistemine ‘maruz
kalm›fl’ oldu¤u için yorgun, bezgin
ve biraz da bitap düflmüfl ‘vatan-
dafl-dinleyici’ye dünyan›n geçmifli
ve gelece¤ine dair taze sorular
sordurmak suretiyle onu hafifçe
diriltmeyi, yani daha ‘fit’ hale
getirmeyi amaçlayan bir dizi radyo
program›na verilen genel ad. Aç›k
Radyo’nun yay›n hayat›na at›ld›¤›
gün aç›lan ‘üniversite’ 13 Kas›m
1995 - 28 Nisan 1996 tarihleri
aras›nda yaklafl›k alt› ay boyunca
12’fler haftal›k 2 ‘sömestr’ ya da  
1 ‘ders y›l›’ halinde e¤itim-ö¤retim
faaliyetini sürdürdü. Haftaiçi her
gün 14:40-15:00 aras›nda verilen
bu 20’fler dakikal›k dersler ve
hocalar› flöyleydi: 

* Ahmet Güngören - Marjinal 
Antropoloji 

* Ahmet Kuyafl - Yak›n Tarihimize 
Bak›fllar 

* Aydan Gülerce - Psikoloji Üze- 
rine Konuflmalar 

* Enis Batur - Alternatif Edebiyat 
Tarihi 

* Oruç Aruoba - Filozof 
Dedikodular›. 

EEnniiss BBaattuurr:: Bir ö¤renci olarak,
Türkiye’nin e¤itim sistemiyle ilgili
bafl›m hiç hofl olmad›. Ö¤rencilik
yafllar›mdan sonra da Türkiye’nin
kaderinin belirlenmesinde e¤itimin
birinci derecede rol oynad›¤›n›
düflünmeye bafllad›m. Bafl›m›zda
ne u¤ursuzluk, ne bela varsa, bunu
e¤itim sistemimizin sakarl›klar›na
ba¤l›yordum. Dolay›s›yla bu kavram
üzerine kendi alan›mda en az›ndan
bir parça düflünmüfllü¤üm vard›.
Edebiyat söz konusu oldu¤unda,
Türkiye’deki edebiyat e¤itiminin
baflar›ya ulaflt›¤› kan›s›ndayd›m;
çünkü edebiyat› sevdirmemeyi
baflarm›fllard›... Bir tak›m fleyler de
kaleme alm›flt›m. Dolay›s›yla ifl
bafla düflünce, bu kadar iddial›
karfl› ç›k›fllar yapan birinin buna bir
çözüm de getirmesi gerekir, diye
düflündüm. Bir alternatif edebiyat
tarihi örne¤in, bir kitap düzleminde
de¤il, e¤itim düzleminde nas›l
düzenlenebilir? Kendimce, oradan
hareketle program›m›n çat›s›n›
oluflturdum. Orada beni bir tek
anafikir meflgul ediyordu: Herhangi
bir okulda ders olarak gerçekten
verilecek olsayd›, sonucunun, ede-
biyat› sevdirmek ya da edebiyata

merak duyulmas›n› sa¤lamak
olmas› gerekirdi, diye düflündüm.
Bilmiyorum ne kadar baflard›m,
ama bu esastan hareket ettim...

AAhhmmeett KKuuyyaaflfl:: ...Bu hiç yapmad›-
¤›m bir fleydi. Burada böyle tek
bafl›nas›n. Bofllu¤a konufluyorduk
ve hayat›mda ilk defa yapt›¤›m için,
ilk 1-2 seferde gerçekten terörize
oldu¤umu hat›rl›yorum... Bir tür
‘subversion’, e¤er akademik olarak
söyleyecek olursak ‘revizyonizm’.
Yani, yap›landan memnun olmayan
insanlar olarak, yap›lmas› gerekeni
-tarihe böyle bakmak, edebiyata
böyle bakmak gerekti¤ini-o y›llarda
nas›l düflünüyor idiysek, onu yapt›k
galiba. Osmanl› Devleti’nin sona
eriflini, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluflunu, sa¤da solda nas›l
yaz›yorsam, onu o zamanki haliyle
anlat›yordum. Bu da tabii bir
revizyondu. Zaten kabul etmezdim,
orijinal bir fleyler söyleyece¤imi
akl›m kesmeseydi. O da alternatif
bir fleydi. Eminim, birkaç dinleyen,
‘Bizim lisede okudu¤umuz
kitaplarda yazan bu de¤ildi,’
demifltir... Burada Aç›k Radyo’da
yap›lan Tarih Dersleri, t›rnak içinde,
o anlat›lan masallar›n yerine, biraz
elefltirel bir bak›flla, geçmiflin nas›l
oldu¤una bakmakt›...  
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"Özgür,
ba¤›ms›z,
demokratik,
haysiyetli,
duyarl› ve
s›rad›fl› bir 
radyoya
verdi¤iniz
deste¤in yeni
projelere örnek
olmas›
dile¤iyle…"
(Ortakl›k
Belgesinden)

Abidin Dino Litografi (Taflbask›), No: 2/100.Abidin Dino Litografi (Taflbask›) No: 2/100



bafllam›flt›. Canl› yay›n mümkünsüz
bir fleydi. Herkes o anda dinliyordu
ve geri dönüfl yoktu ve Alican Tural›
ile bizim de canl› yay›na geçmeye
hiç niyetimiz yoktu. Taa ki o berbat
programa kadar. Konuklarla 
program kayd›n› bitirip eve dön-
müfltüm... Ama tuhaf bir tedirginlik
vard› üstümde. ‹çimden bir ses
‘Olmad›, iyi olmad›’ diyordu. 
Radyoyu aray›p kayd› dinlemelerini
rica ettik. Beklerken kötü ç›karsa
ne yapaca¤›m› düflünüyordum. 
Konuklar› yeniden ça¤›rma flans›m
yoktu. Birazdan Cem Ç›nlar
telefonda bafl›mdan afla¤› k›zg›n
ya¤lar döküyordu: “Canl› yay›na
geliyorsun!” 

‹lk defa girdi¤im canl› yay›n
stüdyosunda yaln›zd›m. Alican
yoktu, sohbet edecek konuk yoktu.
Jenerik müzi¤i bafllad›¤› zaman
elimde küçük bir denizcilik hikâye
kitab› ve nas›l tamamlayaca¤›m›
bilemedi¤im bir saat vard›. Ruhsuz
bir okumadan sonra müzik aras›
verdik. Yedi dakika geçmiflti.
Kulakl›ktan müzi¤i dinleyip sakin-
leflmeye çal›fl›rken, bir fleyler yap-
mal›y›m diye düflünüyordum. Bir
fley yap!

Füsun “son 30 saniye” dedi¤inde
ben de Aç›kdeniz  dinleyicilerine
beraber yelken yapmay› teklif
etmeye haz›rlan›yordum.Yay›na
girince Alican’›n ve benim teknenin
özelliklerini anlat›p “Üzerinizde
dalgalar›n patlamas›na, ellerinizin
nas›r tutmas›na, f›rt›nada ürkmeye,
saatlerce rüzgârs›z kalmaya
varsan›z aray›n, Aç›k Radyo Yelken
Tak›m›’n› kural›m” dedim. Arka
arkaya gelen telefonlarla dakikalar
ak›p gitti. ‹lk canl› yay›n›mdan iki
hafta sonra 35 dinleyici ile Ataköy
Marina’da bulufltuk. O sezon
Exorient adl› yelkenli, Aç›k Deniz
program›n›n dinleyicileriyle yar›flt›.

BBeeyyssuunn GGöökkççiinn

Türkiye tarihinde Aç›k Radyo tarih
yap›yor. ‹flte tarihçi ile psikolog
aras›ndaki fark bu.  Tarihçinin
ancak geriye dönük yapabildi¤i
de¤erlendirmeleri, ‘hemzaman’
olarak yapabilme becerisi...

AAhhmmeett GGüünnggöörreenn:: Özel radyolar›n
yeni kurulmakta oldu¤u günlerden
biriydi. Ömer Madra telefonda, 94.9
frekans›ndan Aç›k Radyo ad›yla
yay›n yapmaya bafllad›klar›n› ve
burada aç›k üniversite ad›yla bir
kuflak oluflturmak istediklerini
anlat›yordu: Enis Batur edebiyat,
Oruç Aruoba felsefe dersleri falan
verecekmifl, benim de antropoloji
dersleri verip veremeyece¤imi
nazikçe soruyordu. Dersime bir de
isim bulmam gerekiyormufl. Epeyce
kafa yorduktan sonra, o zaman
bana dahiyane bir fikirmifl gibi
gelen, ‘Radyantropos, Marjinal
Antropoloji Dersleri’ ad›n› önerdim.
Radyantropos, antropoloji radyosu,
antropos’un radyosu ya da radyo-
daki antropos biçiminde alg›lana-
bilirdi. Her durumda program›n
konsepti, Aç›k Radyo’nun
frekans›na giren bir korsan radyo
fantezisine dayan›yordu. Marjinal
antropoloji derslerinden kastedilen-
se, antropolojinin klasik konular›n›n
d›fl›nda kalan konulara, özellikle de
sinema antropolojisine a¤›rl›k
vermek ve akademik ciddiyetten
olabildi¤ince uzak durmaya
çal›flmakt›.1

AAçç››kk RRaaddyyoo

1 Ahmet Güngören’in Aç›k Radyo üniver-
sitesinde verdi¤i dersler daha sonra kitap
haline getirildi: 

Ahmet Güngören; Sineantropos, Marjinal
Antropoloji Yaz›lar›, ‹stanbul:Yol Yay›nlar›,›
2004. 

Aç›k Radyo Yelken Tak›m›
Stüdyoda bant kayd› her yeni
bafllayan programc› için can simidi
gibidir. Saçmalarsan geri al, ve bu
defa saçmalama. Aç›k Deniz prog-
ram›n›n Aç›k Radyo’daki hikâyesi
de haftaiçi yapt›¤›m›z bant kayd›n›n
program saatinde yay›nlanmas› ile

OOrruuçç AArruuoobbaa:: Benim aç›mdan da
flöyle olmufltu. Ömer arad› bir gün,
“Bize felsefe laz›m,” dedi. “O¤lum,”
dedim, “ne ifli var felsefenin radyo-
da?” “Bilmem,” dedi, “sen ne
yapacaksan yap”. Öyle bafllad›m
ben o ifle. Böyle bir yer buldu mu
bulmad› m›, bilmiyorum; ama Aç›k
Radyo’nun bu toplumda nas›l bir
yer bulmaya çal›flt›¤›yla ilgili bir fley
söylemek istiyorum. Ömer “Gelin
burada do¤ru söyleyin,” dedi. Bu
kadar basit...((BBkkzz;; ÖÖrrggüüttlleennmmiiflfl
‹‹kkiiyyüüzzllüüllüükk)k)k)k)kk Her seferinde, “Bu
yapt›¤›m ifl, benim bak›fl aç›mla
yap›lm›fl bir ifltir. Bu ifle çok baflka
biçimlerde de bak›labilir. Tek bir
do¤ruyu söylemeye çal›flm›yorum,”
da demek laz›m... Ömer, hiçbir
zaman hiçbir program›m›n içeri¤ine
hiçbir fley söylemedi, ama biraz da
korka korka, “A¤abey, biliyorsun
RTÜK var,” gibi bir fleyler
söylemiflti. O s›rada bu açl›k
grevleri vard›... Ama radyo 15 gün
Bukowski yüzünden kapanm›flt›,
benim yüzümden de¤il. ((BBkkzkkzz;;
AAmmmmaa HHiikkââyâyee))))

AAyAyAyAyAA ddaann GGüülleerrccee:: Alternatif
Edebiyat’a karfl›l›k ben de biraz
elefltirel tak›l›yordum. Kendimce,
psikolojinin çerçevesini
olabildi¤ince geniflletip, ne olma-
mas› gerekti¤iyle birlikte vermeye
çal›fl›yordum. fiimdi (10 y›l sonra)
çok daha gerekli o konuflmalar,
diye düflünüyorum, çünkü son 10
y›lda mantar gibi ço¤ald›
psikologlar, psikolojinin topluma
girifli, bireyin keflfedilmesi, bireycilik
meseleleri... Toplumsal yap› h›zla
bat› toplumlar›n›n yap›s›na benze-
meye bafllad›kça, maalesef psiko-
loji söylemi de öyle bir çizgide
geliflti... Tabii, psikoloji deyince
akla hep delilik ve psikiyatri, klinik
psikoloji geliyor. O biraz üzücü...
Örgütlenifl meselelerine bakacak
olursak, asl›nda psikolojinin çok
önemli toplum kurucu ifllevi de var.
Gerçekten, insan› nas›l
tan›mlad›¤›m›z› belirledi¤i için, as›l
düzen meselesi ele al›n›yor... Düzen
kimin düzeni meselesi. Kim düzenin
d›fl›na ç›k›yor?... Tarihi yeniden
yazman›n yan›s›ra, tarihi yeniden
yapmak konusuna bakal›m. Mesela

"Aç›k
Radyo'nun 
bu toplumda
nas›l bir yer 
bulmaya
çal›flt›¤›yla ilgili:
"Gelin, burada
do¤ru söyleyin,"
dedi[ler]. Bu
kadar basit… 
'Tek bir do¤ruyu
söylemeye
çal›flm›yorum,'
da demek
laz›m."
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Aç›k Radyo, ‘Cool’ Medya
Marconi, yirminci yüzy›l›n hemen
bafl›nda mors kodlar›n› telsiz yoluy-
la Atlas Okyanusu’nun ötesine ilet-
ti¤inde; salt radyo yay›nc›l›¤›nda
de¤il, modernizm aç›s›ndan da
öncü bir ad›m atm›fl oluyordu. K›sa
sürede gündelik hayat›n içine gire-
cek olan bu yeni iletiflim arac› bir
yandan edebiyat ve estetik
üzerinde etkili olacak, beri yandan
da kitle politikalar›nda etkin
biçimde kullan›lacakt›.

Rus, Fütürist flair Velimir
Khlebnikov, 1921 y›l›nda kaleme
ald›¤› ‘Radyonun Gelece¤i’ bafll›kl›
manifestosunda, radyoyu “bilinci-
mizin ana a¤ac›” olarak nitelerken
öncelikle bu yeni teknolojinin kültü-
rel de¤ifl tokuflta etkili bir araç,
özgür anlat›mda kuvvetli bir damar
olabilece¤ini anlatmak istiyordu.
Khlebnikov günümüzde internet
karfl›s›nda dile getirilen iyimser,
hatta ütopyac› görüflleri ça¤r›flt›ran
düflüncelerinde haks›z say›lmazd›. 
Dahas›, radyoda ‘bilgi a¤ac›’ olma
potansiyeli görürken yaln›z da
de¤ildi. 

Sadece devrim sonras› Rusya’da
de¤il, kapitalist Amerika’da da
radyoya benzer iyimserlikle yakla-
flanlar›n say›s› hayli fazlayd›.1914
y›l›nda yüzlerce amatör radyocu bir
araya gelerek Amatör Radyo Dü-
zenleme Birli¤i ad› alt›nda örgütle-
nirken, yeni arac›n yurttafllara dev-
let müdahalesi olmadan uzak me-
safeden birbirlerine ulaflma imkân›
tan›yaca¤›n› düflünüyorlard›. Ne ki,
devlet müdahalede gecikmedi. 

S›n›fsal S›n›rlar› Silen Bir Mecra
Devlet müdahalesine, devlet
düzenleme ve s›n›rlamalar›na
ra¤men radyoya ba¤lanan umutlar,
radyo karfl›s›nda duyulan coflkulu
iyimserlik devam ediyordu.
Radyonun demokratik bir iletiflim
arac› oldu¤undan hiç kuflku duy-
mayan Rudolf Arnheim, radyonun,
t›pk› gazete gibi, gündelik hayat›n
bir vazgeçilmezi olaca¤›n›; ülkeler
aras› s›n›rlar› aflmakla kalmay›p
ülke içindeki farkl› s›n›flar aras›n-
daki s›n›rlar› da, yok etmese dahi
silece¤ini ileri sürüyordu.

Radyonun yukar›da sözü edilen
potansiyelleri ayn› zamanda
devletin bu alan› hayli uzun süre
s›k› denetim alt›nda tutmufl
olmas›n›n da bafll›ca nedenlerini
oluflturuyor. Devlet, radyonun
demokratik bir iletiflim, ba¤›ms›z bir
kültürel anlat›m arac› olarak tafl›d›¤›
potansiyellerden dolay› frekanslar›
denetledi, vericilere el koydu.
Dengeli ve denetimli programc›l›kla,
e¤itilmifl ses ve terbiye edilmifl
steril dille; yay›n ruhsat› alma gibi
koflullarla radyonun kamusal alan
açma, aç›lm›fl alan› geniflletme
gücü s›n›rland›. Hatta daha fazlas›
da yap›ld›; radyonun toplum
mühendislerinin elinde de mükem-
mel bir araç olabilece¤i keflfedildi.
Totaliter sistemler propagandalar›n›
yapmada radyonun gücünden ola-
bildi¤ine yararland›lar. Böylelikle
radyo, çokseslili¤i bast›rman›n arac›
oldu. ‹ktidarlar elinde tek yönlü
iletiflimin, manipülatif ve monolojik
bir kültürün yerleflmesinde önemli
bir ifllev üstlendi. Brecht bu neden-
le, radyonun demokratik bir iletiflim
arac› olabilmesi için teknolojik

de¤iflim geçirmesinde ›srarl›yd›.
Brecht ve Arnheim’›n radyoya
yaklafl›mlar›ndaki temel farkl›l›k da
buradan kaynaklan›yordu. Fazlas›y-
la iyimser Arnheim’›n karfl›s›nda
Brecht’in iyimserli¤ini belirli dozda
bir kuflkuculukla dengeledi¤i
söylenebilir.

Hans Magnus Enzensberger
70’lerde, Brecht’in y›llar önce
radyoyla ilgili olarak sözünü
etti¤i demokratik kanal›n henüz
aç›lmam›fl, radyonun demokratik
iletiflim potansiyelinin henüz tam
olarak gerçeklefltirilmemifl
olmas›ndan yak›n›yordu. Oysa
yaklafl›k ayn› dönemde bu konuda
çok çarp›c› ve heyecan verici
giriflimler sözkonusuydu. ‹talya’da
bafllayan ve Japonya’ya de¤in
yay›lan özgür radyo hareketi,
Brecht’in tezlerini Felix Guattari’nin
‘moleküler devrim’ nosyonuyla
takviye ediyordu. 

Politik iklimin radikalleflti¤i 60’larda
korsan radyolar›n muhalefeti
genelde alternatif müzik sunarak;
sabahtan akflama liste plaklar›
çalan ticari radyolara karfl› yeralt›
müzi¤ini duyurmakla s›n›rl›yd›.
70’lerin özgür radyo hareketi bu
aç›dan çok daha kapsaml› bir
muhalefeti temsil ediyordu. Özgür
radyo ak›m› bir yandan frekanslar
ve bantlar üzerindeki devlet deneti-
mini k›rmaya çal›fl›yor, bir yandan
da günümüzün alternatif küresel-
leflme ak›m› gibi daha genifl
toplumsal hareketler aç›s›ndan
yol aç›c› oluyordu. 

Türkiye’nin Özel Radyoculu¤a
Geçifli 
Türkiye’de 1990’larda özel radyolar
yay›na bafllad›klar›nda, altm›fl y›ll›k
bir tekel tarihini de geride b›rak›yor-
lard›. 1933 y›l›nda bafllayan ve
radyonun ço¤u zaman ‘devletin
a¤z›’ olarak söz söyledi¤i bir tarihtir
söz konusu olan. Ancak, burada
radyonun, halk›n haber alma
al›flkanl›¤› edinmesine yapt›¤› katk›
asla gözard› edilmemeli. Dahas›,
radyonun Türkiye’de de bir alt›n
ça¤ yaflam›fl oldu¤u kesinlikle
unutulmamal›.
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Radyo-telgraf sisteminin yarat›c›s› 
Guglielmo Marconi,
1874-1937.



tafl›yordu. fiiddeti meflrulaflt›r›c›
yeni dilin deflifre edilmesi Aç›k 
Gazete’nin habercilik anlay›fl›n›n
merkezindeydi.

Haks›zl›¤a U¤ram›fllar›n Tarihi
11 Eylül’ün sonuçlar›ndan biri
fliddet k›s›r döngüsü yaratmak
olmufltu. ABD’nin intikam saikiyle
önce Afganistan’a, ard›ndan Irak’a
karfl› giriflti¤i sald›r›lar› bu döngü-
nün içinde de¤erlendirmek gereki-
yor. Aç›k Radyo’da 11 Eylül’ün
hemen ertesinde bunun bir terör
olay› oldu¤u tespiti yap›ld›ktan
sonra, fliddete fliddetle karfl›l›k
vermenin bütün dünya için y›k›c›
sonuçlar do¤urabilece¤i de eklendi.
Aç›k Radyo, o andan bafllayarak
savafl karfl›t› oldu¤unu duyurdu.
Ana-ak›m medyada savafl
ç›¤›rtkanl›¤›n›n yükseldi¤i günlerde
savafl karfl›tl›¤›n›n bu ülkedeki
abart›s›z en güçlü, en kararl› sözcü-
lerinden biri oldu. Masum insanlar›n
yaflam haklar›n› savunmay› etik bir
sorumluluk olarak üstlendi. Irak’taki
savafl›n bütün fliddetiyle sürdü¤ü

aç›k kan›tlar› olarak hat›rlanmal›.
Söz konusu yay›nlar büyük bir
y›k›m karfl›s›nda resmi kurumlar›n
d›fl›nda, hatta kimi yerde kurumlara
‘ra¤men’ nas›l örgütlenilebilece¤ini
gösteren örnekler olarak da önem
tafl›yorlar.

Aç›k Radyo geride b›rakt›¤› oniki
y›ll›k süre boyunca Türkiye ve AB
iliflkilerini, elefltirel perspektifinden
ödün vermeksizin ve AB’den yana
olmak -AB’ye karfl› olmak kutup-
sall›¤›n›n dayatt›¤› s›¤l›¤a düflmek-
sizin s›kl›kla ele ald›. Bu karmafl›k
ve dolay›s›yla çok boyutlu düflün-
meyi zorunlu k›lan konuyu Aç›k
Radyo’nun de¤iflik programlar›nda
iflleyen akademisyenler, hukukçular
ve gazeteciler konular›n› uyum
yasalar›yla s›n›rlamad›lar. Avrupal›
olman›n ne anlama geldi¤ini,
Avrupal› kimli¤ini, Avrupa kültü-
rünü, Avrupa’n›n tarihini de
tart›flt›lar. Bu genel bafll›klar›n için-
den daha baflka tart›flma konular›
da ç›kt›. Kültürler aras›nda iletiflim,
kaynaflma ve ayr›flma, göçmen
sorunlar›, diaspora kültürlerinin
Avrupa kültürüne katk›s›, 1945 son-
ras› ›rkç›l›k, az›nl›k haklar› ve daha
nice konu Aç›k Radyo’nun günde-
minde oldu.

Aç›k Radyo, 11 Eylül’ü izleyen
dönemde güvenlik gerekçesiyle
hak ve özgürlüklere s›n›rlamalar
getirilmesine, terörle mücadele
ad›na özel mahkemeler kurulma-
s›na, hukukun ask›ya al›narak yeri-
ne ola¤anüstü hâl uygulamalar›n›n
ikame edilmesine, istisnai olan›n
ola¤anlaflt›r›lmas›na, teröre terörle
karfl›l›k verilmesine karfl› ç›kt›. Hak
ve özgürlüklerin verili olmay›p bun-
lar›n ancak mücadeleyle elde edi-
lebilece¤ini, bir kez elde edildikten
sonra korunmalar› ve geniflletilme-
leri bak›m›ndan mücadelenin sür-
dürülmesinin önemli oldu¤unu
vurgulad›. Medyada, savafl› ve
sald›rganl›¤› rasyonalize eden hak
ve özgürlüklerin çi¤nenmesini
ola¤anlaflt›ran yeni bir dil yarat›l-
m›flt›. ‹çinde yaflad›¤›m›z dönemi
analiz edebilmek, anlayabilmek
bak›m›ndan bu dilin çözülmesi,
deflifre edilmesi büyük önem
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fiimdi, özel radyolar›n yay›na
bafllad›klar› 90’lar›n kültürel ve
politik iklimini hat›rlayal›m. “Tarihin
sonu” savlar› revaçtayd›; neolibera-
lizmin zaferinden söz edenlerin
say›s› yabana at›lacak gibi de¤ildi.
Bizlere, kusursuz iflleyen ve bu
özelli¤inden dolay› handiyse kutsal
say›lan bir sistem karfl›s›nda diren-
menin pek anlaml› olmad›¤›
vaazediliyordu. Tarihin sonuyla bir-
likte muhalefetin de ömrü tüken-
miflti. Asl›nda muhalefet yoktu, ama
muhalifmifl gibi davrananlar pek
çoktu. Peter Slotetdijk’in sözünü
etti¤i “sinik ak›l” toplumsal hayat›n
görünen yüzüne egemen olmufltu.
Sözde muhalefetin ard›na gizlenen
sinik ak›l, konformizmi muhalif bir
tav›rm›fl gibi göstermede baflar›l›
oluyordu.

Öte yandan, kendini alttan alta
duyuran bir damar, sessizlik içinde
büyüyen yeni bir muhalefet de
vard›. Fakat olgunlaflmakta olan bu
yeni muhalefeti, yay›na bafllayan
yüzlerce radyodan pek az› yans›t-
may› amaçl›yordu. Asl›nda birkaç
istisna d›fl›nda tamam› büyük
medya kurulufllar›na ait olan bu
radyolardan aksini beklemek de
büyük safdillik olurdu. Aç›k Radyo,
tam da yay›na bafllad›¤› y›llarda
usul usul biçimlenen, geleneksel
politikalar› aflan yeni toplumsal
hareketlere büyük ilgi duydu.
Asl›nda, Aç›k Radyo söz konusu
hareketlerle ayn› politik ve kültürel
ortamda do¤du. Bu hareketlerin
dilini, onlar›n eflitlikçi, özgürlükçü
ve dayan›flmac› de¤erlerini paylaflt›.

Demokrasinin Olmazsa Olmaz›
Aç›k Radyo ç›k›fl noktas›nda;
elefltiren, sorgulayan, tart›flan bireyi
demokrasinin olmazsa olmaz›
sayd›. Sessiz ve edilgen y›¤›nlar›n
oldu¤u yerde demokrasinin
varl›¤›ndan söz edilemeyece¤ini
vurgulad›. Empatiye dayal› toplum-
sal iliflkilerin, dayan›flmay› esas
alan bir kültürün olabilirli¤ini inatla
savundu. Bunlar›n insani bir hayat›
mümkün k›lacak bafll›ca de¤erler
oldu¤unu b›kmadan tekrarlad›.
Marmara Depremi’nin ard›ndan
yapt›¤› yay›nlar bu hassasiyetin en

“Radyonun 
Hayat›m›za Etkisi”, 
Hayat Ansiklopedisi.

günlerde Aç›k Gazete’dek  Amerikan
d›fl politikas›na, Ortado¤u’ya veril-
mek istenenk  yeni düzene dair
yap›lan analizler arflivlerde de¤erli
tarihsel kay›tlar olarakr  duruyor.
Gelecekte o dönemle ilgili araflt›r-
ma yapacak kiflilerk  ana-ak›mr
medyada ayd›nlat›c› pek azk  fley
bulabilecekler. Daha do¤ru bir
deyiflle, yüz k›zart›c› bir savaflr
ç›¤›rtkanl›¤›n›n, ölüm tacirlerine
verilen onur k›r›c›r  deste¤in d›fl›nda
pek fazlak  fleyle karfl›laflmayacaklar.
Oysa, Aç›k Radyo’nunk  arflivleri
gelecekte, haks›zl›¤a u¤ram›fllar›n
tarihini yazmak içink  kollar› s›vaya-
cak olanlar›nk  yararlanabilecekleri
nice belge, nice kay›t içeriyor.
Asl›nda, Aç›k Radyok  savafla karfl›
ald›¤› tav›rla sözüne ba¤l› kalm›flt›.
Baflkalar›n›n çektikleri ac›lara, u¤ra-
d›klar› haks›zl›klara ve afla¤›lama-
lara kay›ts›z kalmamay›, onlar›n
›st›raplar›na sa¤›r olmamay›r  ilke
edinmiflti. Bu insanlar›n sözcüsü
olma, onlar ad›nar  konuflma iddi-
as›nda bulunmad›; sadece onlara
olabildi¤ince yak›n durdu. 24-25
Haziran, 2005’te ‹stanbul’da
toplanan Irak Dünyak  Mahkemesi,
uluslararas› hukuk kurallar›n›k  hiçe
sayarak Irak’ak  sald›ran, binlerce
masum insan›n ölümünden birinci
derecede sorumlu tutulan ABD
Baflkan› George W. Bush ve
‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair’i

yarg›lamay› amaçl›yordu. S›n›r
tan›mayan bir gücür  dünya halkla-
r›n›n vicdan›nda mahkum eden bir
yarg›lamayd›. Bu bak›mdan ancak
Russell Mahkemeleri ile k›yaslana-
bilirdi. Aç›k Radyo,k  yarg›lamay›
dinleyicilere ulaflt›r›rken hem
savafl karfl›t› tavr›n› bir kezr  daha
netlikle ortaya koydu, hem de
radyodan alternatif haberciliktef
nas›l etkili biçimde yararlan›labile-
ce¤ini gösterdi.

Aç›k Radyok  ana-ak›m medyan›n
örtülü sansür a¤›nar  tak›lan olaylar›
duyurdu. 24-25 Eylül 2005 tarihle-
rinde Bilgi Üniversitesi’nde ‘‹mpara-
torlu¤un Son Döneminde Osmanl›

Ermenileri’ ad› alt›nda gerçekleflti-
rilen ve Cumhuriyet tarihinde tabu
say›lagelmifl bir konununr  tart›fl›ld›¤›
konferans, holding medyalar›nda
sadece konferansa gösterilen tep-
kiyle yer bulabilmiflti.r  Tart›flmalar
kamuya yans›t›lmam›flt›. Aç›k
Radyo konferans boyunca ve kon-
ferans› izleyen günlerde konuflma-
c›lar›n sunduklar› tebli¤lerin içeri¤i
konusunda bilgilenmeyi sa¤layan
bir yay›nc›l›kr  yapmay› baflard›.
Örtülü sansüre karfl› mütevaz› bir
zafer olarakr  dak  de¤erlendirilmesi
gereken bir baflar›d›rr  bu.r  Bizans’tan
Osmanl›’ya, Osmanl›’dan Cumhuri-
yet’e, içinde yaflad›¤›m›z co¤rafya
hoflgörüsüzlü¤ün, kör öfkeninr  ve
bunlar›n yol açt›¤› fliddetin nice
örne¤iyle doludur. 6-7 Eylül olaylar›
bunlar›n yak›n tarihlilerinden biri ve
belleklerden silinmesi için harcanan
onca çaban›n nedeni de yak›n
tarihe ait oluflu. 2005 y›l›nda söz
konusu olaylarla ilgili sergiye verilen
ve fliddet içeren tepki; bu toprak-
larda dayan›flma içinde ve kardefl-
çe yaflabilmek, insani bir varoluflunr
koflullar›n› yaratabilmek bak›m›n-k
dan, hoflgörüsüzlü¤ün, afl›lmas›
gereken çok önemlik  bir engelr  oldu-
¤unu ortaya koymufltu. Hoflgörü-
süzlü¤ü aflmak, farkl›l›¤a tahammül
edebilmek içink  belleksizlefltirme
giriflimlerine direnmek, bu tür giri-r
flimler karfl›s›ndar  dirençli olabilmek

gerekiyor. Bu ba¤lamda, zamana
yenik düflmemeyi,k  bellek tazele-k
meyi yaflamsal sayan Aç›k Radyo,k
unutulmak /k unutturulmak/  istenen
bir geçmiflir  hat›rlatt›. Ma¤dur kimli-r
¤ini giyinmedi. Böylesi, umutsuz-
lu¤a kap›lmak, varolan› yazg› olarak
kabullenmek olurdu. Aç›k Radyok
bunun tam aksini yapt›. Ma¤dur birr
kimlik inflak  ederek buk  kimli¤in içine
kapanmaman›n, varolan bütün
olumsuzluklara karfl› direnebilmek
bak›m›ndan ne denli önemli
oldu¤unu vurgulad›. Aç›k Radyok
farkl› dünyalara aç›larak kültürelk
ço¤ulculu¤a, çeflitlili¤e yer verdi.r
Kültür denilenr  zengin ve karmafl›k
bütünlü¤ün içerdi¤i de¤erleri,

müzikten yeme¤e, insan eme¤inin
ve yarat›c›l›¤›n kan›t› olan her fleyir
gündemine ald›. Yukar›da, Aç›k
Radyo’nun yay›na bafllad›¤› dö-
nemde sinik akl›nk  toplumsal hayat›n
görünür çehresiner  hâkim oldu¤unu
söylemifltim. Sinik akl›nk  panzehirini
kinik gelene¤ik  canland›rmada gö-
ren; fakat kinizmi canland›racak
odaklar›n zay›fl›¤›ndan, azl›¤›ndan
yak›nan Peter Sloterdijk’ar  bir kezr
daha dönece¤im ve karamsarl›¤a
kap›lmamak gerekti¤ini, kinik akl›n,k
yerleflik olmayank  düflüncenin a¤›r
a¤›r dönmekter  oldu¤unu, bunun
iflaretlerini veren oluflumlar›n bulun-
du¤unu söyleyece¤im. Kinik tavr›nk
toplumsal, kültürel, siyasal hayat›-
m›za geri gelmekte oluflunu flimdi-
den müjdeleyen odaklar, sesler var.r
Kulak verdi¤inizdek mutlaka duya-
caks›n›z. Sorunlara duyarl›l›kla yak-
laflan, ama hayat›n ola¤an ak›fl›
karfl›s›nda ironik olmay›k  de elden
b›rakmayan, elefltirel bak›fl›nda yer-
leflik olan›k  çi¤nemekten çekinme-
yen, seçkinci olmayan; beri yandan
en düflük ortakk  paydadak  buluflmak-
tan da özenle kaç›nan ve bu an-
lamda ‘konsensus’un d›fl›nda kalan;
bilgi ve elefltirinin özgürlefltirici po-
tansiyellerine vurgu yapan; iktidar
kurumlar›n›n uza¤›nda duran Aç›k
Radyo’nun ‘neo-kinik’ oldu¤unu
söyleyece¤im..

Radyo ve Düflgücü
Amerikal› flair Philipr  Lamantia, ço-
cuklu¤unu radyonun alt›n ça¤›nda
yaflam›fl oldu¤u için kendini hayli
flansl› sayar. Onu bu yarg›ya var-
maya götüren genelde radyo oyun-
lar›, radyodaki çocuk saatleridir.k
Söz konusu programlar› ayn›
y›llarda sinema salonlar›nda izledi¤i
seriyallerle k›yaslar; ancak birk  fark›nr
da alt›n› çizer. Radyoda sadece
sesler duyulur,r  “bedenden kop-
mufl” bu sesler, hayaletlere ait bu
sözler çocuklar›nr  düflgücü üzerinde
ola¤anüstü bir etkider  bulunurlar.
Görünmeyen ve sadece sesleri du-
yulan mitik karakterlerk  çocuklara
hayat›n büyülü ve fliirsel oldu¤u
duygusunu verirler. Philip Laman-
tia, çocuklu¤unu 50’lerde ya da
60’lar›n ilk yar›s›ndak  yaflam›fl olan
ço¤u kimse için geçerli olan bir
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Aç›k Radyo arflivleri, haks›zl›¤a u¤ram›fllar›n tarihini yaza-
caklar için nice kay›t içeriyor!



Özgürlük vek  demokrasinin ‘yaln›z
kendi bafllar›na bir de¤err  olmaklar
kalmay›p, muhtemelen varl›¤›m›z›n
sürdürülmesi için de zorunlu birer
unsur oldu¤unu’r  ispat etmek içink
düflünmek.

‹flte böyle bir dönemder  bir der  Aç›k
Site’miz oldu.

‘Zonk zonkk  atan’k  bir yer.r

Aç›k Site,k  ‘hay›r ver  fler’ güçlerinin
çarp›flt›¤› bu dünyan›n karanl›k
yüzüne ayd›nl›k birk  gözler  bakmaya
çal›fl›yor. Ona, ‘kalem pil’le çal›flan
küçücük birk  ‘elr  feneri’ gözüyle de
bakabilirsiniz.

Yeryüzünün tüm karar al›c›lar›n›nr
gelece¤e iliflkin hiçbir fikrininr
olmad›¤› bir alacakaranl›kr
kufla¤›na yol al›n›rken, kaos’un
dip karanl›¤›na tutulmaya
çal›fl›lan bir c›l›zr  huzme.

Canl›n›n ilgi alan›na giren hemen
her konudar  geziniyor c›l›zr  ›fl›k:
‘Kâinat›n Tefrikas›’, temel hak vek
özgürlükler u¤runda verdi¤imiz
mücadelenin sonsuz tarihi,
savafllar›m›z›n sonsuz tarihi,
büyük flirketlerink  sonsuz kâr h›rs›,r
›s›nan havam›z ve suyumuz,
globalleflmemiz, öfkelerimiz,
açl›¤›m›z ve toklu¤umuz,
ekonomimiz ve buhranlar›m›z,
demokrasi kültürü üzerinden
Avrupa’ya do¤ru yol  haritalar›m›z,
en kara deliklere uzanan terör hari-r
talar›m›z, genom haritalar›m›z,
hastal›klar›m›z, mucize tedavilerimiz
ve börtü böcek, yolluklar, yolsuz-
lukluklar, yoksulluklar, kad›nlar,
çocuklar, sübyanc›lar, medyan›n
yüceli¤i ve sefaleti, kürelerin
müzi¤i, ve as›l flu:
“‹nsan medeniyetinin onca güzellik-
leri, yani iki köktencili¤in, iki ideolo-
jik kutbunk  ötesinde yatan bütün
güzellikler: sanat›m›z, müzi¤imiz,
edebiyat›m›z...”2

Kendisi küçük amak  tutulacak,
tutunulacak yerik  istendi¤i kadar
büyük olabilecekk  birk  fenerr  bu,r  Aç›k
Site’miz.

malar› gerekti¤ini hat›rlat›yor.
San›r›m nereye varmak istedi¤imik
anlam›fls›n›zd›r. Serüven tutkunu
çocuklara sesli çizgi romanlar
arma¤an etti¤i, siz yetiflkinleri edil-
gen birer dinleyicir  olmaktan
ç›kmaya ve hayat denilen o harika
oyuna kat›lmaya ça¤›rd›¤› için Aç›k
Radyo’nun ‘cool’ bir medyar
oldu¤unu ileri sürece¤im. Kat›l›r
m›s›n›z?

HHaalliill TTuurrhhaannll››

Aç›k Site Manifestosu
Nerden gelip nereye gidiyoruz?
Azimetimiz neresi? Giderken
nerede duruyoruz?

Duruflumuz ne? Düflünüp tafl›nma
zaman› galiba.

Hepimiz için topluca ve herkes için
tek tek.k

Belki de hiçbir zamanr  flimdiki kadar
düflünüp tafl›nmaya ihtiyac›m›z
olmam›flt›. Herfley buna iflaret
ediyor gibi.r

Kâinatta uygarl›k kurabilecekk  kadark
yüksek zekâk  düzeyine sahip olan
tek “türün,k  gezegeni, hayat›,
ve - tabii - kendisini de ortadan
kald›racak kadark  budalar  olma-
d›¤›n› ispat etmek” için
düflünmek.1

Türümüzün biyolojik birk  ‘hata’r
olmad›¤›n› ispat etmek için.k

deneyimden söz ediyor. Ben de
ö¤leden sonralar› okul dönüflünde
radyoya uyarlanm›fl romanlar›
dinlemenin düflgücünü nas›l
kristallefltirdi¤ini, insana nas›l bir
okuma ifltah› kazand›rd›¤›n› bilen-
lerdenim. Ayn› do¤rultuda Samuel
Beckett gibi lakonik birk  oyunr
yazar›n›n radyo için oyunlar kalemer
alm›fl olmas›nda bunun etkisi ola-
bilir mi?r  Az söz yaz›p gerisini radyo
dinleyicisinin düflgücüne b›rakmay›
tercih eden Beckett, radyonun
düflgücünü tetiklemede ne denli
etkili oldu¤unun fark›nda olmal›.
Bu, radyonun, televizyonun aksine,
Gutenbergci kültüre dost bir medyar
oldu¤unu da kan›tl›yor. Bir radyor
bilgesi olarak tan›mlayabilece¤imizk
Studs Terkel de radyonun bu özel-
li¤inden, düflgücünü tetikleyici
olmas›ndan dolay› “cool ortam”
oldu¤unu söylüyor.

Radyoyu, çocuk yak  da yetiflkin,
bizler içinr  böylesine çekici k›lan bir
özelli¤i daha var. Radyo ço¤u za-
man mahremiyetimizi ihlal eder.
Bunu da mükemmel bir zamanlamar
ile yapar... En yaln›z saatlerimizde,
hatta bazen kendimizi çaresiz his-
setti¤imiz anlarda bulur bizleri...r
‹flte o gri renkli vakitlerde radyodan
ç›kan sesler odam›z›nr  kap›s›n› usul-
ca açar, içeri girer ver  dokunuverir-
ler bizlere.r  Kabul edelim ki, bu ko-
flullarda mahremiyetimizin ihlaline
pek az›m›z›nk  itiraz› vard›r. Uzay›n
bofllu¤unda onca yolu katederek
odan›za s›cakl›k getirenk  sesler. Yu-
muflak birk  kad›nr  sesinin okudu¤u
bir Raymondr  Carver öyküsü, hü-
zünlü bir balad,r  günün son haber
bültenini okuyan spiker, denizciler
ve bal›kç›lar içinr  f›rt›na uyar›lar›, ço-
cuklar›n kula¤›na f›s›ldanan iyi uy-
kular dile¤i...r  Hepsi, ama hepsi or-
tak birk  flark›y›r  söylüyor olamazlarr
m›? Hangi flark›y› m›? Benim akl›-
ma, bir Montyr  Python filmi geliyor.
Bir ‹sar  parodisi olan Brian’›n Ya-
flam›’ndan bir sahne.r  Çarm›htaki
Brian’›n m›r›ldand›¤› sözler flunlar-r
d›r: “Daima hayat›n parlak yüzünek
bak”. Bu yal›n söz, bofl ve temelsiz
bir iyimserlikr  önermiyor; yaln›zca
varolan karfl›s›nda hoflnutsuzluk
duyanlar›n umutsuzlu¤a kap›lma-
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"Düflünüp
tafl›nma
zaman›…
Türümüzün 
biyolojik bir hata
olmad›¤›n› ispat
etmek… 
Özgürlük ve
demokrasinin
yaln›z kendi
bafllar›na bir
de¤er olmakla
kalmay›p,
varl›¤›m›z›n
sürdürülme-
sinde zorunlu
unsurlar
oldu¤unu ispat
için de
düflünmek…"

“Daima hayat›n parlak
yüzüne bak”,
Brian’›n Yaflam›,
Monty Python 1979.

Ne kadar el, ne kadar ›fl›k? Bunu,
hep birlikte görece¤iz.

AAçç››kk RRaaddyyoo

Kas›m 2001.

1 Noam Chomsky
2 Arundhati Roy

Aç›k Toplum
20. yüzy›l›n en büyük düflünürlerin-
den biri olan bilim ve siyaset
felsefecisi Karl Raimund Popper’in
(1902 - 1994), Aç›k Toplum ve
Düflmanlar› ad›n› tafl›yan ve totaliter
rejimlerin elefltirisini içeren eserinde
ortaya at›p gelifltirdi¤i bir kavramd›r
(1945). Popper’e göre, t›pk› genel
olarak yaflam gibi, toplumsal ya-
flam da herfleyden önce bir prob-
lem-çözme sürecidir. Toplumlar›n
karfl› karfl›ya kald›klar› sorunlar›
çözebilmeleri için, farkl› çözüm
önerilerinin serbestçe ifade edilebil-
mesi, özgürce elefltirilebilmesi, uy-
gulamada s›nanarak do¤ru ya da
yanl›fl, etkili ya da etkisiz olduklar›-
n›n görülebilmesi ve uygulaman›n,
hükümet politikalar›n›n buna göre
de¤ifltirilebilmesi gerekir. Aç›k Top-
lum birbiriyle ba¤daflmaz fikirlerin,
amaçlar›n, yaflam biçimlerinin bir-
arada yaflayabildi¤i, ço¤ulcu, fark-
l›l›¤a sayg›l›, hoflgörülü toplumdur.

Aç›k Toplum’un gerçek olabilmesi
için, siyasi iktidarlar›n belirli süreler-
le ve fliddet kullan›lmas›na gerek
olmaks›z›n de¤ifltirilebilmesi flartt›r.
Bunun için de, iktidarda olanlardan
farkl› çözüm ve politikalar öneren-
lerin serbestçe örgütlenebilmeleri,
kendilerini özgürce ifade edebilme-
leri, özgürce yay›n yapabilmeleri ve
anayasa taraf›ndan güvence alt›na
al›nm›fl seçimlerde iktidara aday
olabilmeleri gerekir.

Demokrasi yaln›zca iktidarlar›n
seçimle belirlendi¤i, ço¤unluk
yönetimi demek de¤ildir. Yaln›zca
yönetilenlerin kendilerini yönetenleri
serbestçe elefltirebildikleri ve ikti-
darlar›n kan dökülmeden de¤ifltiri-
lebildi¤i aç›k toplumlar ‘demokrasi’
s›fat›n› hak eder. Aç›k Toplum’a
inanmayanlar›n seçimlerde ço¤un-
lu¤un oyunu alarak iktidara    

gelebilmelerini Popper ‘demokrasi
paradoksu’ olarak niteler. Aç›k
Toplum bu paradoksa geçit ver-
mez. Demokrasiye ba¤l› olanlar,
Aç›k Toplum’u ortadan kald›rmay›
amaçlayan iktidarlara direnmek
hakk›na sahiptir. Kendisini zorla,
fliddet kullanarak ayakta tutan bir
rejime karfl› ayaklanmak meflru
oldu¤u gibi, Aç›k Toplum’u ve de-
mokratik rejimi devirmeye yönelik
silahl› ayaklanmalar›n silah zoruyla
bast›r›lmas› da meflrudur.

Popper’e göre s›n›rs›z hoflgörü,
hoflgörüsüzlerin iktidar›na,
‘Hoflgörü paradoksu’na yol açabilir.
Bu nedenle Aç›k Toplum; farkl›l›¤a
sayg›l› ve hoflgörülü olmayanlara 
s›n›rs›z sayg›, hoflgörü gösteremez.
Farkl›l›¤a sayg›l› toplum, farkl›l›¤›n
düflmanlar›n› bask› alt›na alabilir.
Ancak, bu yola Aç›k Toplum’un
yak›n bir tehlike alt›nda olmas›
halinde baflvurulmal›d›r. Aksi
takdirde bu bir cad› avc›l›¤›na
dönüflebilir. Farkl›l›¤a sayg›, hofl-
görü göstermeyenler herfleyden
önce rasyonel tart›flma yoluyla
elefltirilmeli ve etkisizlefltirilmelidir.
Özgürlük s›n›rs›z de¤ildir. S›n›rs›z
özgürlük, t›pk› s›n›rs›z hoflgörü gibi
özgürlü¤ün ve hoflgörünün sonu
anlam›na gelebilir. Dolay›s›yla s›n›r-
s›z özgürlük ve s›n›rs›z hoflgörü
savunucular› gerçekte özgürlü¤ün
ve hoflgörünün düflmanlar›d›r. Aç›k
Toplum ‘özgürlük paradoksu’na,
yani s›n›rs›z özgürlü¤ün özgürlü¤ü
tepelemesine de izin vermeyen
toplumdur. Özgürlü¤ün bedeli,
onu korumak için ebediyen uyan›k
olmay› gerektirir. 

fifiaahhiinn AAllppaayay

Ada
Baz›s›  s›k›l›r adalarda. Örne¤in Erol
Günayd›n, hayatta adada kalamaz .
‘Gitmek istesem ne yapaca¤›m’
diyor. ‘Erol abi, bir flekilde gidiliyor’
dersin, ‘hay›r hay›r hayatta gitmem’
diyor. Klostrofobi gibi birfley  bu.
Ben çok severim ada. Adan›n bir
kere ba¤›ms›zl›¤› var. Kaçamama
durumun güzel, istersen kaçars›n;
ne var hapis de¤il ki... Denizin
ortas›ndaki ba¤›ms›zl›¤› seviyorum
belki ondand›r. Bir de mesela kap-
kaç olay› filan olamaz pek adada;
Nereye kaçacak, kovalay›p
yakalars›n. Ç›kamaz oradan... 

FFeerrhhaann fifieennssooyy iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Denizafl›r›. Yt; Haziran 2006.

Ada Beyi

Cins ad› ‘scorpaena’, tür ad›
‘scrofa’ olan Ada Beyi dünyada ya-
flayan canl›lar›n neredeyse %70’ini
isimlendiren Linnaeus taraf›ndan,
1758 y›l›nda tespit edilmifl ve tür
isimlendirmesi yap›lm›flt›r. Bilimsel
ortamda olmasa da halk aras›nda
‘lipsoz’ olarak an›l›r. Vücutlar› ko-
niktir. Genellikle alacal› koyu kah-
verengi, pembe ve kiremit k›rm›z›s›
renge sahiptirler. Bafl bölümü

vücutlar›n›n üçte birini oluflturur,
bas›k ve girintili ç›k›nt›l› bir flekli
vard›r. 10-200 metreler aras›nda
kayal›k ve kumluk ortamlarda
yaflayan Ada Beyi, dibe ba¤›ml›
olarak yaflar. Gözlerinin üst tarafta 
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Ada Beyi

Karl Popper, 
1902-1994.

Ada Beyi’nin 
gümüfl ziyafeti.



Adbusters
Tüketim kültürü ve kapitalizmden
ziyadesiyle k›llanan ve bu kültürün
mesajlar›n› bozarak, onlar› ‘inayetle
vaftiz eden’, kâr amac› gütmeyen,
okurlar› ile ‘var olan’ politik dergi;
nâm-› di¤er ‘reklam avc›lar›’.
Adbusters Kanada’n›n Vancouver
kentinde Kalle Lasn ve Bill Schmalz
taraf›ndan kurulmufl. Tiraj› 120 bin.
Adbusters Medya Vakf›, ‘Buy
Nothing Day’- ‘Hiçbirfley Almama
Günü’nün mucidi oldu¤u kadar, ‘TVüü
Turn-off Week’- ‘Kapal› Televizyon
Haftas›’n›n da sponsorlar›ndan.
((BBkkzz;; HHiiççbbiirrflfleeyy AAllmmaammaa GGüünnüü))

Onlar kendilerini k›saca flöyle
anlat›yorlar: “Bizler bilgi ça¤›nda
yeni bir sosyal hareket yaratmak
için bir araya gelmifl sanatç›,
aktivist, yazar, ö¤renci, e¤itimci ve
giriflimcilerden oluflan küresel bir
camiay›z...”

Bir de ‘blackspot’ adl› özel
ayakkab›lar› var ki, pek nadide.
Lastik at›klardan ve organik
malzemeden üretilen ‘blackspot’un
marka k›sm› bofl, istedi¤inizi yaza-
bilirsiniz. Bu arada ayakkab›lar
Portekizli bir sendika taraf›ndan
üretiliyor. Fransa, ‹sveç, Norveç ve
Japonya’da da kardefl örgütleri
var.1

TTaann MMoorrggüüll

1 www.adbusters.org

kadar t›ng›rdat›n. Ateflten almadan
evvel tuzunu ekleyin. Tane kara-
biberleri at›n. Di¤er taraftan bal›¤›
alabilecek yüksek kenarl› bir tep-
siye temizlenmifl bal›¤› yerlefltirip,
etraf›na soydu¤unuz patatesleri
bütün olarak koyun. ‹sterseniz
patatesleri ortadan ikiye de kese-
bilirsiniz. Bunun üzerine haz›rlad›-
¤›n›z sosu dökün. Beyaz flarab›
ekleyin. Gerekirse bal›¤›n üzerine
ç›kacak kadar su da ekleyebilir-
siniz. Limon suyunu ya da koruk
suyunu da ekleyin. Orta ateflte
üzeri kapal› bir flekilde piflirin.
Büyük kapa¤›n›z yoksa tepsiyi
alüminyum folyo ile kapat›n.
Patatesler iyice piflince bal›¤›n›z da
piflmifl demektir. (Bu kar›fl›ma sos
haz›rl›¤› s›ras›nda mantar koyanlar
var, tercihinize kalm›fl. Ateflten
al›rken üzerine rendelenmifl taze
kaflar dökenler de var ama bu¤u-
lama dedi¤in sade olmal›...) Bal›k 
servis edildikten sonra tepside
kalanlar› sak›n dökmeyin. Efle¤in
büyü¤ünü ah›rda unutmufl olursu-
nuz. Tam doydum derken, kalanlar-
la yap›lmas› elzem olan çorba tarifi,
s›ras›n› bekliyor. Çorba için kalan-
lara ilaveten, 2 çorba kafl›¤› un ve 1
kahve fincan› ince k›y›lm›fl mayda-
noz yeterli.  
Tepsiyi mutfa¤a al›n. Bal›¤›n bafl›
baflta olmak üzere kalan bütün eti
kemi¤inden ay›klay›p, suyunu
kevgirden geçirin. Sosu yapt›¤›n›z
tencereye, 2 çorba kafl›¤› unu
koyup, biraz zeytinya¤› ekleyin ve
ç›rpma teliyle orta ateflte h›zl› bir
flekilde kar›flt›rarak meyane yap›n.
Meyane muhallebi k›vam›na gelince
süzdü¤ünüz suyu üzerine dökün ve
kaynay›ncaya kadar kar›flt›r›n. Didil-
mifl bal›k etlerini ekleyin, çok ko-
yuysa biraz da iste¤e göre s›cak su
ekleyin. Bir tafl›m daha kaynatt›ktan
sonra biraz pul biber koyun. Alt›n›
kapat›n, rendelenmifl maydanozlar›
da koyup, servis edin. Rak›n›n veya
flarab›n hakk›n›n verildi¤i bir sohbet
sofras›ndan kalkmadan evvel
çorban›z› da için ki ard›ndan
d›flar›da çorbac› aramay›n. 

DDeenniizz PPaakk.. NNuurrii SSeevviinn..

Pr; Denizafl›r›
Yt; 2005.

olmas› dipte yaflamas›n›
kolaylaflt›r›r. Yüzgeçleri çok iyi
geliflmifl olmas›na ra¤men son
derece hareketsiz bir bal›kt›r.
Kamuflaj konusunda çok baflar›l›d›r.
Suyun alt›nda bir kaya parças› gibi
durur. Bal›¤› tan›mayanlar için bu
durumu ay›rt etmek neredeyse
imkâns›zd›r. Üzerinde bulunan bol
miktarda diken ise oldukça
zehirlidir. Yaz aylar›nda ürerler.
Küçük bal›klar, eklembacakl›lar ve
yumuflakçalarla beslenirler. 
Marmara ve Egeliler için asl›nda
Ada Beyi tam bir yerli bal›kt›r.
Karekin Deveciyan’›n 1915’te ‹stan-
bul’da bas›lan referans bal›k kitab›,
Türkiye’de Bal›k ve Bal›kç›l›k adl›
çal›flmas›nda, Ada Beyi için “ak›nt›-
larda ve derin sularda yaflar.
Karadeniz’de hiç yoktur. Bo¤az’da
da az bulunur; buna mukabil
‘adalar›n’ sular›nda bol miktarda
vard›r” der. Bu beyaz etli enfes
bal›k tam bir ada bal›¤›d›r ve
‘ada’n›n ‘bey’i olmay› her bak›mdan
hak eder.

Ada Beyi Bu¤ulama
Bu¤ulamaya bu kadar yak›flan
baflka bir bal›k yoktur. 60 cm ve 5
kiloya kadar Ada Beyi bulunabilir
ama 1-1,5 kiloluk bir Ada Beyi
bu¤ulama için idealdir denebilir.
‹flte adada yakalan›p adada pifliril-
di¤inde tad›ndan yenmez bir Ada
Beyi tarifi:

1-1,5 kiloluk temizlenmifl Ada Beyi
veya ‘Lipsoz’,
6-7 adet küçük taze patates
3 iri domates, mümkünse mevsi-
minde Kösedere domatesi
4 difl sar›msak
2 adet defne yapra¤›
3 çay kafl›¤› deniz tuzu
10-15 adet tane karabiber
1 çay barda¤› zeytinya¤›
1 su barda¤› beyaz flarap
Yar›m çay barda¤› limon suyu ya
da koruk suyu

Zeytinya¤›n› orta boy bir sote
tavas›na koyun, içine rendelenmifl
sar›msa¤› ilave edin. Orta ateflte, 
sar›msaklar› kesinlikle yakmadan 
biraz çevirin. Üstüne rendelenmifl 
domatesleri ekleyin ve 10 dakika

Reklam Avc›lar›:
Tüketim kültürü
ve kapitalizm-
den ziyadesiyle
k›llanan, bu
kültürün
mesajlar›n›
bozarak, onlar›
'inayetle vaftiz
eden', kâr
amac› gütme-
yen, okurlar› 
ile 'var olan'
politik dergi. 
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Ada Beyi

Blackspot ayakkab›lar›
insanî çal›flma
koflullar›nda,
geri dönüfltürülmüfl
araba lasti¤i ve 
%100 organik 
kenevirden, hayvansal
ürünler kullan›lmaks›z›n
üretiliyor.

Adriano Celentano 
Ne yapaca¤› önceden kestirileme-
yen, kal›plara s›¤mayan bir tabu
k›r›c› flark›c›, besteci, aktör, TV
programc›s›, komedyen olan
Adriano Celentano, 6 Ocak
1938’de Milano’da Gluck Soka¤›
14 numarada do¤du. Elvis
Presley’den ve 1950’lerdeki rock
harekât›ndan çok etkilendi. 18 Ma-
y›s 1957’de Milano’da düzenlenen
Rock and Roll festivaline, içinde
Luigi Tenco’nun da yer ald›¤› gru-
buyla davet edildi ve bir anda Avru-
pa’n›n ilk gerçek rock flark›c›s› olu-
verdi. Bir y›l sonra 1958’de I
Frenetici filmiyle de oyunculu¤a
ad›m att›.

11995599 ‘Il tuo Bacio E’come Un
Rock’ flark›s›yla Ancona müzik fes-
tivalini kazand›. Bu flark› da k›sa
süre içinde hit oldu.

11996600 Bir gösterisini izleyen Fellini,
Adriano’nun performans›na hayran
kal›nca Dolce Vita filminde ona yer
verdi.

11996611 San Remo flark› festivalinde
“Ventiquattromilla Baci” flark›s›n›
Little Tony ile birlikte söylediler. Ya-
r›flmay› kazanamad›lar ama flark›n›n
pla¤› bir milyondan fazla sat›ld›.

11996622 Arkadafllar› ile birlikte kendi
plak flirketini kurdu: Clan Celen-
tano.

11996644 Claudia Mori ile evlendi.

11996666 Bu y›l içinde o güne kadar
olmayan bir fley gerçekleflti.
Adriano Celentano, San Remo
müzik festivalinde söyledi¤i flark› ile

Avrupa’da o güne kadar hiçbir
flark›c› taraf›ndan söz edilmemifl
‘çevre kirlili¤i’, ‘ekoloji’ gibi konu-
lara el att›. ‘Il Ragazzo Della Via
Gluck’ yar›flmay› kazanamad› ama
plak bir milyonun üstünde sat›ld›.
Ayn› y›l ç›kan ‘Mondo In Mi 7A’
flark›s›yla ise nükleer enerji  soru-
nuna, yolsuzlu¤a, uyuflturucuya,
avc›l›¤a elefltiriler getirdi.

11996677 Adriano için önemli bir y›l
oldu. Paolo Conte ile tan›flt›.
Avrupa’n›n en iyi sesi dedi¤i Conte,
Adriano için özel besteler yapt›.

11996688 Bir Paolo Conte bestesi olan
‘Azzuro’nun y›l› oldu. Celentano
art›k befl k›tada tan›nan bir
flark›c›yd›.

11996699 Frank Sinatra’n›n kendisini
Amerika’ya ça¤›rmas›na ra¤men
uçufl korkusu yüzünden gidemedi.
Ülkenin içinde bulundu¤u s›cak çal-
kant›lardan söz eden, Claudia Mori
ile birlikte söyledi¤i ’Chi non Lavora
Non Fa L’Amore’ flark›s› ile 1970
y›l›nda San Remo’da  birincilik ald›.

11997722 ‘Prisencolinensinanciusol’ 
ilk rap flark›s› olarak tarihe geçti.

11997744 Kar›s› ile birlikte çevirdi¤i
Yuppi Du filmi için elefltirmenler
“Yeni bir Charlie Chaplin do¤du.”
diye yazd›lar. 1975 y›l›ndan itibaren
çevirdi¤i filmlerle, ‹talyan film      
endüstrisinin hâlâ k›r›lamayan
seyirci rekorlar›na imzalar att›.

11997788 Soli adl› albümü yay›nland› ve
58 hafta liste bafl› kald›. Avrupa’da
ilk stadyum konserlerini verdi. 1979 
y›l›nda Napoli’de 65.000,
Bergamo’da 50.000, Torino’da
40.000 kifliyi stadyumlara toplad›.

11999911 Dünyada olup bitenler üzerine
yeni bir dil kullanarak ve provokatif
bir yorum getirerek yapt›¤› Il Re 
Degli Ignoranti albümü ile sükse
yapt›. Pla¤›n flark› sözleri kitap
olarak yay›nland›.

11999944 Quel Punto albümü ile Avrupa
turu yapt› ve hâlâ stadyumlar› dol-
durabilen tek flark›c› olarak an›ld›.

11999977 ‹stanbul, Eski Yeflil’de
düzenlenen ‘Adriano Celentano
Partisi’ne uçufl korkusu yüzünden
kat›lamad›.

‹talya’n›n en ayk›r› çocu¤u olarak
Milano’da yaflamaya devam ediyor. 

HHaalldduunn DDoossttoo¤¤lluu

Ahtapotun Bahçesi
(Octopus’s Garden) 

The Beatles’›n en bilinen albüm-
lerinden biri olan Abbey Road’dadd
yer almakla birlikte en az bilinen
flark›lar›ndan biri. Kay›t tarihi ise 26
Nisan 1969.

‘Ahtapotun Bahçesi’ sözler ve
beste itibariyle, John Lennon ve
Paul McCartney’nin teflkil etti¤i
a¤›rl›k merkezinden sapan nadir bir
Ringo Starr flark›s›d›r ve vokal de
Ringo’ya aittir. Parçan›n hikâyesi
de flöyle: 1968 y›l›nda Ringo Starr,
ailesi ile Sardunya’da bir tekne tatili
yapmaktad›r. Geminin kaptan›
kendisine ahtapotlardan ve onlar›n
bar›nma flekillerinden bahseder.
Ringo Starr da konuya öyle bir 
merak sarar ki, neticede bu
parçay› ortaya ç›kart›r. 

Ahtapotun Bahçesi

31

Adriano Celentano ve Claudia Mori.

Adriano Celentano’nun
Aç›k Radyo partisine 
maalesef gele-
meyece¤ini bildirdi¤i
faks.



küresel ›s›nma trendini fark
edememek... 

Üçüncüsü, ortaya ç›kan sorunu
alg›lad›ktan sonra, onu çözme
girifliminde bile bulunamamak.
Örne¤in, iktisatç›lar›n ve di¤er
sosyal bilimcilerin ‘rasyonel
davran›fl’ diye adland›rd›¤›, yani
muhakeme ve mant›k aç›s›ndan
do¤ru ama ahlaka ayk›r› olan ‘k›sa
günün kâr›’ gibi saik ve  sebeplerle,
dar bir elit grubunun yarar›na, genel
toplumun ise çok zarar›na olan
uygulamalara gidilmesi: Tar›m,
bal›kç›l›k sübvansiyonlar›; çevreyi
mahvedip sonra da oray› temiz-
lemeden çekilmeyi mümkün k›lan
madencilik imtiyazlar›; dünyan›n
dört bir yan›ndaki ya¤mur
ormanlar›nda iklim y›k›m›yla
sonuçlanaca¤› hâlde yürütülen
kerestecilik faaliyetleri; siyasi
ihtiras yüzünden ‘sur içine al›nan
Truva atlar›’; para h›rs› yüzünden
çevrilen dolaplarla yöneticileri ihya,
hissedarlar› ise mahveden Enron’lar
vb... Ya da, ekonomiyi ekolojinin
önüne alarak, k›sa vadeli ç›karlara
odaklan›p gelecekteki kârlardan
‘iskonto’ etmeyi öngören
rasyonellefltirmeler.

Nihayet, dördüncüsü; bir toplum
sorunu öngörmüfl, alg›lam›fl ve/ya
onu çözmeye giriflmifl olsa bile,
yine de baflar›s›zl›¤a ve y›k›ma
u¤rayabilir. Bunun muhtemel
sebepleri de apaç›kt›r asl›nda:
Toplumun kapasitesi yeterli
olmayabilir, sorunu çözmek iflas›
do¤uracak kadar pahal› olabilir,
ya da -en kötüsü- çözme çabas›na
giriflmek için hem art›k çok geç
kalm›fl olabiliriz, hem de çabam›z
art›k yetersiz kalm›fl olacakt›r.
Örne¤in, Avustralya’da, zararl›lar›
kontrol alt›na almak için do¤aya
sal›nan ve onu tarumar eden
‘Kam›fl Kurba¤alar›’ndan ya da
Amerika’n›n bat›s›n› kas›p kavuran
cehennemî orman yang›nlar›ndan
art›k kurtulma olana¤› kalmam›flt›r.

Profesör Diamond, tüm toplumlar›n
düzenli olarak sorunlar› çözmede
acze düfltüklerini ileri sürmüyor ve
büyük krizleri baflar›yla çözmüfl

hastal›k. Etkeni HIV’in
bulunmas›ndan bugüne dek çeyrek
yüzy›l geçmesine ra¤men, hummal›
afl› araflt›rmalar›n›n sonuçsuz
kald›¤›; koca bir Afrika k›tas›n›
kas›p kavuran ve tüm ülkelerde, her
türlü ‘az›nl›¤›n’ hastal›¤›...Yerkürede
yaklafl›k 38,6 milyon insan›n birlikte
yaflad›¤› HIV enfeksiyonu; “art›k
ad›ndan pek söz edilmiyor, eski
da¤›l›m h›z›n› yitirdi” yan›lg›s›na
düflülen, 2005 y›l›nda 4,1 milyon
yeni olgunun ortaya ç›kt›¤›, yine
ayn› y›l içinde 2,8 milyon kiflinin
yaflam›n› yitirdi¤i, saçma bir ben-
zetmeyle ‘ça¤›n vebas›’ denilen
bulafl›c› hastal›k. ‹laç endüstrisinin
pek kötü bir s›nav verdi¤i, dev fir-
malar›n patent yasalar› gerekçesi
ard›na s›¤›narak milyonlarca has-
tan›n ilaçs›z kalmas›na yol açt›klar›
hadisenin kayna¤›. Ve nihayet
‘kendinden farkl› olan› ya da farkl›
davranan›’ d›fllamak için son
gerekçe...

SSeelliimm BBaadduurr

Ak›l ve Cesaret 
Amerikal› antropolog, co¤rafyac›
Jared Diamond, Çöküfl adl›
kitab›nda tarihte ve günümüzde
toplumlar›n çöküflü ya da ayakta
kalmay› neden ‘seçti¤ini’ ele al›yor.
Kimi toplumlar›n, feci kararlar
alarak kendilerini nas›l yok etmeyi
baflard›klar› sorusuna dört ana
aç›klama getiriyor:

Birincisi, felaketi yaratacak
sorunu, ortaya ç›kmadan önce
fark edememek. Tek bir örnek
vermek gerekirse, 1973 Körfez
petrol  krizinden sonra insanlar›n
benzin yutan israfl› arabalardan
hemen vazgeçtikleri halde,
ard›ndan bunu tamamen unutup
iklimi mahveden ‘4x4’ ciplere
(SUV) düflmeleri...

‹kincisi, sorun ortaya ç›kt›ktan
sonra bile bunu alg›layamamak.
Örne¤in, ›s›nma ve so¤umalar gibi
inifl-ç›k›fllar ya da ‘manzara
unutkanl›¤›’ yüzünden suyumuzun
sürekli ›s›nd›¤›n›, buzullar›n eridi¤ini
vb. gözden kaç›r›p ‘esas trendi’,

Ahtapotlar sualt›nda kendilerine
deniz kabuklar› ve tafllar ile bir
bar›nak infla ederler ve Ringo
Starr’›n da parças›nda Ahtapotun
Bahçesi diye tabir etti¤i gibi bir
alan belirlerler. Hayvanlar genellikle
kokular›yla, kudretleriyle kendi 
alanlar›n› çizerler. Ahtapot ise bir
mekân kurar, bir nevi kendi parseli-
ni çizer. Bu minvalde parça sözleri
de The Beatles’›n ak›betini iflaret
eder gibi görünmesi aç›s›ndan
manidar. Çünkü Abbey Road, Thed
Beatles’›n sondan bir önceki
albümü gibi görünse de asl›nda
kaydedilen son albümüydü. Bu
parçan›n kaydedilip, albümün
ç›kt›¤› y›l Paul McCartney, Linda
ile; John Lennon ise Yoko Ono ile
evlendi. Her ikisi de kendi müstakil
alan›n› teflkil etmeye bafllad›.

‘Yellow Submarine’ flark›s› gibi
‘Octopus’s Garden’ da bir çocuk
flark›s› havas›nda olmakla birlikte
sürreel sözler içeriyor. Paul
McCartney’in honky-tonk piyanosu
ile George Harrison’›n gitar› da bu
yar› country diyebilece¤imiz
melodik yap› içinde yer al›yor. 

CCeemm SSoorrgguuçç

AIDS 
Ülkemizde ‘A‹DES’ diye
tan›mlanan, gündüzleri “böyle
davran›rsa olur tabii, ben öyle
davranm›yorum, demek ben bu
hastal›¤a yakalanmam” diye
yaklafl›lan; geceleri ise “at›n ölümü
arpadan olsun” diyerek daha bir
cesurca meydan okunan bulafl›c›

Kimi toplumlar
kendilerini yok
etmeyi nas›l
'baflard›'
sorusunun 
4 cevab›:
Sorunu
ç›kmadan önce
farkedemedi;
ç›kt›ktan sonra
alg›layamad›;
alg›lasa da onu
çözme
girifliminde bile
bulunmad›; 
kapasitesi o
sorunu çözmeye
yeterli olamad›
veya -daha da
kötüsü- sorunu
çözmekte çok
geç kald›. 
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Ahtapotun Bahçesi

Beatles’›n 1969 tarihli
Abbey Road 
albümünün kapa¤›.

cesur ve flansl› toplumlarla
liderlerden ‘umut verici’ örnekler de
veriyor: 1962 Küba füze krizinin
dünya yok olmadan çözülmesini
sa¤layan ABD liderleri, Rwanda
soyk›r›m› boyutlar›na ulaflmadan
nüfus patlamas› krizini önleyen Çin
liderleri; yeni bir Dünya Savafl›
ç›kmas› riskini azaltan Avrupa
Birli¤i’ni (AET) kuran Avrupa lider-
leri... Ve bunlar›n yan› s›ra, hangi
temel de¤erlerin üzerinde savaflma-
ya de¤ece¤ine, hangilerininse art›k
buna de¤meyip bir kenara b›rak›la-
bilece¤ine karar veren ‘cesur
halklar›’ an›yor: Finliler, Macarlar,
Britanyal›lar, Frans›zlar, Japonlar,
Ruslar, Amerikal›lar, Avustralyal›lar
ve di¤erleri...1

Dünya, belki de tarihinde görülmüfl
en büyük fliddet dalgalar›ndan
birinin giderek yükselen türbülans›
içinde çalkalan›yor. Ve evet,
Diamond’›n vurgulad›¤› gibi,
toplumlar›n önünde bir seçim
sorunu var. 11 Eylül 2001 günü
Chomsky’nin söyledi¤i de tasta-
mam bu iflte: “Geliflmifl ülkelerin
halklar› flimdi bir seçimle karfl›

karfl›ya: Ya hakl› ve meflru bir
dehfleti ifade edebiliriz, ya da bu
suçlara neyin yol açm›fl
olabilece¤ini anlamaya çal›flabiliriz.
(...) Ya da bunu yapmay› reddeder
ve böylelikle ileride çok daha kötü
fleyler olmas› ihtimaline katk›da
bulunmufl oluruz.”2 ((BBkkzz;; OOnnbbiirr
EEyyllüüll))

Peki, seçenekler?  “...Temelde iki
seçene¤imiz var: Ya dünya kaba-
day›s›n›n ... kötülükleri yeryüzünden
kovaca¤›na güvenerek iç huzuruyla
yolumuza devam ederiz. Ya da
dünya âleme ilân edilmifl bu yüce
ça¤›n ö¤retilerini sorgular, bu
sorgulamadan ak›lc› sonuçlar
ç›kar›r ve belki de, ortaya ç›kan
gerçekli¤i biraz anlayabiliriz.”3

Sorgulayacak akla ve cesarete
sahip miyiz? Soru, bu. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
26 Temmuz 2005.

1 Jared Diamond; Collapse: How Societies
Choose to Fail or Survive. London:
Penguin/Allen Lane, 2005. (s.  419-440)

2 Noam Chomsky; Understanding Power. Ther
New Press, 2002. (s. xiii)

3 Noam Chomsky; “There’s Good Reason to
Fear US”, The Toronto Star, 7 Eylül 2003.r
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Ak›l ve Cesaret 

Gizemli heykeller
yaratan Paskalya adas›
medeniyeti, Diamond’›n

öngördü¤ü dört sorunun
herhangi birine

çözüm bulamad›¤›
için kendini yoketti.



Al›nt›
PPoolloonnyyaa TTVTVTVTVVTT ’’ddeenn MMaarreekk SSkkoollaannkkaa::
“Michael senin de bildi¤in gibi
filminin ad›, ‹ngiliz yazar Ray
Bradbury’nin bilim kurgu klasi¤i
Fahrenheit 451’le yak›ndan
ba¤›nt›l›, ya da en az›ndan onu
hat›rlat›yor. San›yorum yazar da bu
filme isim verirken kendisinden izin
al›nmad›¤› ya da en az›ndan haber
verilmedi¤i için üzgün. Para isteme-
di¤ini söylüyor ama filmin ad›n›n
kendi roman›ndan al›nd›¤›n›n kabul
edilmesini istiyor. Bunu kabul ede-
cek misiniz ve bu filmin ad› nas›l
ortaya ç›kt›?” 

MMiicchhaaeell MMoooorree:: Filmin ad› bir
hayran›mdan 11 Eylül’de gelen e-
postan›n konu bafll›¤›yd›.
Bilgisayar›mda e-posta bafll›klar›n›
tar›yordum ki Fahrenheit 9/11’e
rastlad›m ve beni çarpt›. Aylar
geçtikten sonra düflündüm ve nas›l
Fahrenheit 451 kâ¤›d›n yanma
derecesi ise, bu ülkede özgürlükle-
rimizi elimizden almaya bafllad›klar›
tarihle ba¤lant›l› olarak, Fahrenheit
9/11’in de özgürlü¤ün yand›¤›
derece oldu¤unu düflündüm. Bush
ve çevresi 3.000 masum insan›n
ölümünü kullanarak uluslararas› bir
politikay› hakl› ç›kartmaya çal›flt›,
ben de böylece filmimin ad›n›n bu
olmas›na karar verdim.

Ray Bradbury’ye gelince; ona çok
sayg› duyar›m. Çok sevilen bir
yazar ve herkes Fahrenheit 451’e
bay›l›r. Ve benim filmim de Ray
Bradbury’nin bu kitab›na fayda
sa¤lam›flt›r. Bugün amazon.com’a
girdi¤inizde 40 y›l önce yaz›lm›fl bu
kitab›n en çok okunan 100 kitap
aras›nda oldu¤unu göreceksiniz.
Benim kitab›mdan bile daha çok
sat›yor. Benim filmim birçok genç
insan› bu kitab› okumaya sevk etti.
Ve biliyorsunuz ki kitap adlar› telif
hakk› ile korunamazlar. Bunu en iyi
bilen de Ray Bradbury’nin kendi-
sidir. Ray Bradbury Something
Wicked This Way Comes adl› bir
kitap yazm›flt›. Bu isim
Macbeth’den al›nm›flt›r. Rayhh
Bradbury Golden Apples of the
Sun adl› bir baflka kitap yazd›.         

adl› eserinde görülüyor. Akordiyon
Arjantin’e vard›¤›nda ise ‘bando-
neon’a dönüflerek biraz daha
de¤iflti ve Piazzolla rüzgâr› tüm
dünyaya yay›ld›. ‹flin ilginç taraf›,
farkl› adlarla da olsa akordiyonun
Do¤u Avrupa’dan Güney
Amerika’ya; valsten tangoya,
polkadan forroya pek çok ülkenin
halk müziklerinin de¤iflmez
sazlar›ndan biri olmas›. 

VVoollkkaann BBaallkkaann

www.acikradyo.com.tr 
02 Haziran 2005.

Albert Ayler

1970 y›l› Kas›m’›n 25’inde, 34  yafl›-
na henüz girmemifl Albert Ayler’in
cesedi bulundu Do¤u nehrinde. 20
gündür kay›pt›. Savlardan biri de
fluydu: Siyah kültürü bast›rma plan-
lar›n›n sonucu olarak FBI taraf›ndan
öldürülmüfl oldu¤u... T›pk› Coltrane,
Hendrix, Malcolm X, Eric Dolphy ve
di¤erleri gibi bast›r›lmaya çal›fl›lm›fl
bir siyahîydi. Komplo gibi görünen
bir sav olsa da, siyahlar›n kontrol
alt›na al›nmaya çal›fl›ld›¤› bir
gerçek. 

34 yafl›na henüz basmam›flt›, düflü-
nün gençli¤ini, üretkenli¤ini... En
verimli dönemlerinde yok edildi¤ini.
Albert Ayler, müzi¤e birçok yenilikle
müdahale etti. Coltrane ya da di-
¤erlerinin baz› denemelerini kendi
biçemi olarak oluflturdu. Öylesine
ac› bir ç›¤l›k  att› ki, dinleyenleri
koltuklar›na m›hlad›. Radikallik
onun alamet-i fârikas› oldu. Siyah
baflkald›r›n›n bilinse de bilinmese
de bayraktar› oluverdi bir anda.
Beyaz elefltirmenler korkup kaça-
cak delik arad›lar, ne yapacaklar›n›
bilemediler. Sakal›n›n ucunda bir
tutam beyaz› vard›. Parlak giysiler,
parlak ayakkab›lar, vs. tuhaf
giyinirdi; insanlar garipserdi onu.

Bugün Avrupal› özgür
do¤açlamac›lar hâlâ en çok ona
gönderme yaparlar. Onun müzi¤i
Avrupa’daki do¤açlamac›lara yön
göstermifl, k›lavuzluk etmifltir. 

VVoollkkaann TTeerrzziioo¤¤lluu

Akordiyon
M.Ö. 3000 y›l›nda Çin’de Sar›
‹mparator Huang Ti, bilginlerinden
Ling Lun’u Zümrüdüanka kuflunun
sesini taklit edebilecek bir keflif
yapmas› için kendi topraklar›n›n
bat›s›ndaki da¤lara göndermifl.
Ling Lun ise yan›nda Cheng isimli
keflfiyle geri dönmüfl. Böylelikle
günümüzden 5000 y›l önce
akordiyon icad›na yönelik ilk ad›m
at›lm›fl. 13 ila 24 aras›nda de¤iflen
say›da bambu kam›fl›ndan yap›lan
Cheng üflenerek çal›nan bir sazd›
ve flekli de Zümrüdüanka kufluna
benziyordu. Vibrasyona elveriflli
kam›fllar› sayesinde ortaya ç›kan
ses, akordiyonun ses sisteminin
temelini oluflturdu. Yüzy›llarca
fleklini oldu¤u gibi koruyan Cheng
18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
Rusya’ya ulaflmas›yla Avrupal›
müzisyen ve zanaatkârlar›n
dikkatini çekmeye bafllad›.
Nihayet, 1829 y›l›nda Viyanal›          
bir çalg› yap›mc›s› olan Cyrillus
Damian, Cheng’den ald›¤› ilhamla
yapt›¤› akordiyonun patentini ald›.
1770 y›l› civar›nda Cheng olarak
Rusya’ya giren saz, 1820 y›l›
civar›nda Avrupa’dan akordiyon
olarak geri döndü ve oldukça ilgi
gördü. Rus klasik müzi¤inde akor-
diyon kullan›lmas›n›n ilk örnek-
lerinden biri Çaykovski’nin 1883
tarihli, dört akordiyon kulland›¤›
‘Senfoni Orkestras› için ‹kinci Süit’

Farkl› adlarla da
olsa, akordeon
Do¤u
Avrupa'dan
Güney
Amerika'ya, 
valsten 
tangoya, 
polkadan 
forro'ya, pek
çok ülkenin 
halk müzikle-
rinin de¤iflmez
sazlar›ndan
biri...
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Akordiyon

Bandoneon üstad› Astor Piazzolla, 
1921-1991.
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Bu da Yeats’in bir fliirinden
al›nm›flt›r. Ayn› flekilde yazd›¤› I’ve
Seen the Body Electric adl› kitab›n
ad› da Walt Whitman’›n bir fliirinin
bafll›¤›d›r. Ray Bradbury kitaplar›n›n
adlar›n› s›k s›k Shakespeare’den,
Yeats’den, Whitman’dan alm›flt›r.
Bu nedenle bu tür al›nt›lar›n do¤ru
ve bazen de güzel oldu¤unu
anlad›¤›na eminim. Do¤rusu flu ki
Mel Gibson Fahrenheit 451’in yeni
bir versiyonunu filme çekecekmifl.
Bu konuda baflka bir fley söylemek
istemiyorum. 

MMiicchhaaeell MMoooorree FFaahhrreennhheeiitt 99//1111 NNeeww

YYoorrkk BBaass››nn TTooppllaanntt››ss››..

06 Temmuz 2004.

Ali ‘Farka’ Touré
Ali ‹brahim Touré, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n sürdü¤ü 1939 y›l›nda
Mali’nin Timbuktu bölgesinin ücra
bir köyünde Sorhai’li on çocuklu bir
ailenin en küçü¤ü olarak dünyaya
geldi. Ne yaz›k ki di¤er dokuz
çocuk bebeklikten öteye geçemedi
ve aralar›nda hayatta kalan sadece
kendisi oldu. Hayata olan bu
ba¤l›l›¤›, inatç›l›k ve azmin belirtisi
olarak gören aile lideri, Ali ‹brahim
Touré’ye ‘eflek’ anlam›na gelen
‘Farka’ lakab›n› takt›.  Asil bir aileye
mensup olan Ali Farka Touré, Mali
kültürüne göre müzik ile
u¤raflamazd›. Yaln›zca profesyonel
müzisyen ailelerin üyeleri müzikle
u¤raflabiliyordu. Ancak, lakab›na
uygun olarak tam bir ‘inatç› eflek’
olan Touré on yafl›nda merak
sard›¤› gitar sayesinde müzi¤e
bulaflt›. Gelenekselli¤e inanan ailesi
taraf›ndan d›fllanan sanatç›, bunu
pek umursamay›p, ruhunun aç
oldu¤u yönde ilerlemeye karar
verdi. 

Ruhlarla ‹letiflim
Genç yafl›nda ruhlar ile iletiflim
kurabildi¤ine inanan Ali Farka
Touré, dinleyenlerin ruhunu
ç›kartt›¤›na inan›lan gurkel (tek
telli Afrika gitar›) adl› enstrümana
yönlendi. Daha sonra njarka (tek
telli keman) üzerine ustalaflan
sanatç›, on yedi yafl›nda izledi¤i o
dönemin büyük gitaristi Gineli
Keita Fodeba sayesinde bir anda
gitara kayd›. Kendi kendini e¤iten
sanatç›, gurkel üzerinde çald›¤›
stilleri gitara uygulamaya bafllad›
ve böylece bambaflka bir ‘blues’
stili ortaya ç›kartt›. 1960’larda
Mali’nin baflkenti Bamako’ya
gelen Ray Charles, Otis Redding
ve John Lee Hooker gibi uluslar-
aras› sanatç›lar› dinleme f›rsat›na
sahip olan Ali Farka Touré,
Afro-Amerika müzi¤i ile tan›flt›.
Özellikle, müzi¤ini bir kuvvet ve
baflkald›r› olarak sahneye
tafl›yabilen ve sahneyi tek
bafl›na dolduran John Lee
Hooker onu derinden
etkiledi. 

1970’lerde ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan
Mali devleti yerel müzik gruplar›na
destek vermeye bafllad›. Touré’nin
bir üyesi oldu¤u Troupe 117 de
bunlardan biriydi. Touré bu grup
ile birlikte dünyan›n en önemli
kentlerinde konserler verdi ve farkl›
müzik ak›mlar›yla tan›flt›. Grubun
da¤›lmas›ndan sonra kendi bafl›na
yola devam eden sanatç›, özellikle
Mali’nin çok zengin on dilli
kültüründen uyarlad›¤› besteleri
ile Bat› Afrika’da kendisine sa¤lam
bir kariyer elde etti. Ayn› zamanda
ses mühendisli¤i yapan Ali Farka
Touré Bat› dünyas›nda gitgide ilgi
görmeye bafllad›.

Müzik Yapan Çiftçi
Kendi ad›n› tafl›yan ilk albümü 
1976 y›l›nda bir Frans›z müzik
flirketi taraf›ndan yay›nland›.
Sonralar› bu flirket ile birkaç albüm
daha ç›kartan Touré, bulundu¤u
ülkelerin ve çevresindeki insanlar›n
sömürüye dayal› yap›s›n› gördükçe
kendisine gösterilen afl›r› ilgiye git-
gide duyars›zlaflt›. Çünkü o,
samimiyete ve safl›¤a inanan bir
yap›ya sahipti. Böylece, di¤er Malili
sanatç›lar gibi farkl› Bat› kentlerine
yerleflmek yerine Mali’de Niafunké
adl› kasabaya yerleflmeye karar
verdi. Onun için çiftçilik müzik
kadar önemliydi.  Zaten neredeyse
verdi¤i her röportajda dedi¤i gibi, o
kendisini müzisyenden öte bir
‘çiftçi’ olarak görüyordu. Kendi
kasabas›nda, güvende oldu¤u
insanlarla birarada, müzik yapan bir
çiftçi. Kazand›¤› maddi gelir ile
köyünde bir çiftlik kurdu ve müzi¤e
olan tutkusunu ayn› flekilde topra¤a
aktard›. Müzi¤ine ilham verecek bir
vadiye, müzi¤ini topra¤›na
iflleyece¤i sakin ve sessiz bir
yerleflime ihtiyac› vard›. Di¤er yan-
dan, müzi¤i genellikle sanattan öte
bir e¤lence unsuru olarak gören
Bat›’dan uzak olmak istiyordu.
Onlardan yapt›¤› müzi¤i
anlamalar›n› beklemedi ve bir u¤rafl
sarf etmedi. Ancak, Ali Farka Touré
köyüne ne kadar s›¤›nd›ysa, Bat›
dünyas› da ona o kadar ilgi göster-
meye bafllad›.

Aç›k Radyo 6 Temmuz
2004 tarihinde New

York’ta Fahrenheit 9/11
bas›n toplant›s›ndayd›.

AAllii ''FFaarrkkaa'' TToouurréé,, bbuulluunndduu¤¤uu
üüllkkeelleerriinn vvee ççeevvrreessiinnddeekkii
iinnssaannllaarr››nn ssöömmüürrüüyyee ddaayyaall››
yyaapp››ss››nn›› ggöörrddüükkççee kkeennddiissiinnee
ggöösstteerriilleenn aaflfl››rr›› iillggiiyyee ggiittttiikkççee
dduuyyaarrss››zzllaaflfltt››…… üüllkkeessiinnddee bbiirr
kkööyyee yyeerrlleeflflttii.. OOnnuunn iiççiinn ççiiffttftççiilliikk
mmüüzziikk kkaaddaarr öönneemmlliiyyddii……
KKaazzaanndd››¤¤›› mmaaddddii ggeelliirrllee
kkööyyüünnddee bbiirr ççiiffttftlliikk kkuurrdduu vvee
mmüüzzii¤¤ee oollaann ttuuttkkuussuunnuu aayynn››
flfleekkiillddee ttoopprraa¤¤aa aakktttkkttaarrdd››......
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In The Heart Of The Moon adl›
albümü kaydetti. Albüm, bir otel
odas›na kurulan seyyar stüdyoda
a¤›rl›kl› olarak do¤açlamalarla tek
bir kay›tla tamamland›. Sadece bir
parça tekrar kaydedilmek zorunda
kal›nd› çünkü d›flar›da f›rt›na
bafllam›flt› ve seyyar stüdyo bunu
kay›t d›fl› b›rakacak kadar
donan›ml› de¤ildi. Bu albümde Ali
Farka Touré ve Toumani Diabaté’ye
piyano ve gitarda Ry Cooder, basta
Sekou Kante ve Cachaito Lopez,
vurmal› çalg›larda Joachim Cooder
ve Olalekan Babalola katk›da
bulundu. In The Heart Of The
Moon, Touré’ye ikinci Grammy
ödülünü kazand›rd›. Touré ayn›
y›l Avrupa’da bir seri konser verdi
ve onu sahnede görmek isteyen
hayranlar›n›n açl›¤›n› giderdi.
Bu konserler esnas›nda Touré
kemik kanseri oldu¤unu ö¤rendi.

Ölece¤i kesinleflen Ali Farka
Touré kendisine yak›fl›r flekilde
veda etmek üzere en son
albümünü hiç ara vermeden
kaydetmeye koyuldu ve böylece
ölüme karfl› yar›fl bafllad›. Savane
adl› albüm Touré’nin ölümünden
birkaç hafta önce tamamland› ve
World Circuit etiketi ile yay›nland›.
Touré’nin kaydetti¤i en geleneksel 

Belediye Baflkan› Ali
Çiftli¤inden çok zor ayr›lan Ali
Farka Touré’nin bu tavr›na karfl›l›k
1999 y›l›nda World Circuit’ten
yap›mc› Nick Gold, Niafunké’ye git-
ti. Touré’nin çiftli¤inin içinde jene-
ratörlerle çal›flan mobil bir stüdyo
kurdurdu. Böylece Ali Farka Touré
sabah çifti¤iyle u¤rafl›p, akflamlar›
da herkesin aflkla ba¤land›¤›
müzisyen kimli¤ine bürünebilecekti.
Bunun sonucunda 1999 y›l›nda
Afrika melodileri ve ritmlerinin
a¤›rl›kta oldu¤u Niafunké adl›
albüm ortaya ç›kt›. Bu, Ali Farka
Touré’nin o zamana kadarki en
baflar›l› çal›flmas› oldu. Ard›ndan
Touré çok uzun süren bir sessizlik
dönemine girdi. Bu dönemde World
Circuit,  Touré’nin 1975-1988 tarih-
leri aras›nda ç›kartm›fl oldu¤u
albümleri Radio Mali ve Red &
Green adlar› alt›nda tekrar
yay›nlad›. Ali Farka Touré bu arada
2004 y›l›nda köyünün belediye
baflkan› oldu ve müzikten kazand›¤›
tüm paray› kanalizasyon, jeneratör
ve yeni yollar için harcad›.

Uzun Sessizlik ve Sonras›...
Bu uzun sessizlik sonras›nda Touré
2005 y›l›nda Mali’nin en usta Kora
(21 Telli Arp) çalg›c›s› Toumani
Diabaté ile baflkent Bamako’da       

‘Çöl Blues’u
1987 y›l›nda dünya müzik
piyasas›nda önemli bir yere sahip
olan World Circuit, Ali Farka
Touré’nin kendi ad›n› tafl›yan
albümünü ilk defa Afrika d›fl›nda
bast›. 1990 y›l›nda bunu The River
ve üç sene sonra Nitin Sawhney ve
Taj Mahal’›n da konuk olduklar› 
The Source adl› albümü takip etti.
Ça¤dafl Kuzey Afrika blues’unun
ana damar› olan geleneksel Mali
müzi¤ini Kuzey Amerika ve
Britanya blues temalar› ile harman-
layan Touré, zarif parçalar› sert ve
haflin gitar t›n›lar› ile iflledi¤i
üslubuyla özel bir sayg› görmeye
bafllad›. 1994 y›l›nda, Los
Angeles’ta Amerikal› gitar üstad› Ry
Cooder ile Talking Timbuktu’yu
kaydetti. Touré bu albümde ‘çöl
blues’ tarz›n› rock temalar› ile har-
manlad›. Albüm son derece olumlu
elefltiriler ald›, Grammy ödülü
kazand› ve Ali Farka Touré’yi bir
anda dünya medyas›n›n önüne
koydu. Dünya müzik piyasas› geç
keflfetti¤i bu Afrikal› sanatç›dan
daha fazla eser bekliyordu. Ancak
Touré tüm bu ilgi karfl›s›nda gene
kendi kabu¤una çekildi, Mali’deki
pirinç tarlalar›n› terk etmeye hiç
niyeti yoktu.

Ali Farka Touré,
1939-2006.

albüm olma özelli¤ini tafl›yan, belki
de duyulabilecek en saf ve derin
blues temalar›n› içeren Savane,
müzi¤in ana damar›n›n akt›¤› bilin-
mez ülkeye aç›lan bir kap›yd› adeta.
Ne yaz›k ki Touré albümün son
halini dinleyecek kadar yaflamad›. 

ZZeekkeerriiyyaa fifieenn

www.acikradyo.com.tr
05 Ekim 2006.

Alofa
Pasifik Okyanusu’nun cennet ada-
lar›ndan Tuvalu’da, her gece bir
parti vermek için uygun bir gerekçe
varm›fl. Dünyan›n en genç demok-
rasilerinden biri olan Tuvalu’da gün-
düzleri meclis binas› olarak kullan›-
lan aç›k duvarl› sazl›k ‘falekaupule’,
geceleri adan›n bafll›ca parti mekân›
haline dönüflüyormufl. En iri erkek-
lerin güçlü elleriyle vurduklar› davul-
lar›n sadalar› adalar› a¤›r bir ritmle
dolan›rken, etraflar›ndaki dansç›lar
bedenlerini mükemmel bir zamanla-
ma ile hareket ettiriyorlarm›fl:
Herkeste pandanus yapra¤›ndan
etekler, k›zlarla kad›nlar›n üstlerinde
narin k›rm›z›-beyaz bluzlar, erkek-
lerin ço¤unun gö¤üsleri ç›plak,
baz›lar›n›nki muz yaprakl›...

Dans› hayran hayran izleyen
gazeteci yazar ve aktivist Mark
Lynas’›n yan›na usulca oturuveren
ve flark›lar› ona f›s›ldayarak çevir-
meye bafllayan yafll›ca adam:
“Alofa flark›s›yla dans ediyorlar,”
demifl. “Bizim Tuvalu dilinde hem
aflk, hem de varolufl anlam›na gelir
bu kelime. Adalar›n güzelli¤ini
övmek için dans ediyorlar. Anlam›
flu: Hepimiz bir kulübenin çat›s›
alt›nda bir araya gelir, bir arada
yaflar›z.”

Ne var ki, Tuvalu için okyanus çalar
saatinin alarm› art›k çalm›fl durum-
da. Ada sakinleri, art›k bu ‘kulübe-
nin çat›s›’ alt›nda bir arada bar›nma
olana¤›n› ebediyen kaybetmek
üzereler. En az›ndan iki bin y›ld›r
yaflad›klar› bu mercan adalar›n›
birkaç y›l içinde tamamen terk
etmek durumundalar. Küresel
›s›nma yüzünden yükselen sular›n

bast›¤›, dipten fokurdayan tuzlu
sular›n yiyeceklerini kökünden
çürüttü¤ü bu adalar› b›rak›p, tarihin
ilk iklim göçmenleri olarak kayda
geçecekler, tabii kendilerini almaya
raz› olacak ülke bulabilirlerse.
Tuvalu, yeryüzündeki en k›sa ömür-
lü ba¤›ms›z ülkelerden biri olarak
tarihe geçecek gibi görünüyor.

fiark›lar› çeviren yafll› adam, adan›n
1978’de ‹ngiliz sömürgeli¤inden
kurtulup ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etme-
sinden sonra seçilen ilk baflbaka-
n›ym›fl ayn› zamanda. Bilge Toaripi
flöyle anlat›yor: “Kyoto Konferan-
s›na gittim. Bilim insanlar› bu
emisyonlar› filan anlatt›lar. Ben de,
‘e¤er bu sal›mlar ›s›t›yorsa dünyay›,
adam›z› da bat›r›yorsa, durdursun-
lar o zaman’ dedim... Ama durdur-
mad›lar. fiimdi fikrim fludur: insan-
lar›m›z gelenekleri, örf ve âdetleri
ve kültürleriyle birlikte tafl›ns›nlar.
Aram›zdan baz›lar›, ‘yok, bir fley
olmaz’ diyor. Ben de onlara soru-
yorum: Hangisini tercih edersiniz,
burada kalal›m da herkes ölsün,
dünyada hiç Tuvalu’lu kalmas›n,
bunu mu? Yoksa, haz›rl›¤›m›z›
yap›p, baflka bir yere gitmeyi ve hiç
olmazsa hayatta kalmay› m›?”

Peki, yafll› Toaripi’nin kendisi ne
yapacak? Varl›¤› ve sevgisi ne ola-

cak onun? Alofa’s›? “Çocuklar›m
güvende olsun istiyorum,” diyor o.
“Onlara flunu söylüyorum: Siz
gidin ki, yaflayan Tuvalu’lular kals›n
yeryüzünde, yenileri do¤sun... Bana
gelince, ben bu adada kalaca¤›m.
Tuvalu’yla birlikte gidece¤im
denizin dibine. Fikrim budur.”1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

May›s 2006.

KKaayynnaakk::
Mark Lynas; High Tide. London: Harper
Collins, 2005.

1 Aç›k Radyo’nun 8-13 May›s 2006 tarihleri
aras›nda toplam 83 sanatç› ve 6 galerinin
kat›l›m›yla düzenledi¤i Natür-Mort sergisi
kitapç›¤›ndan al›nm›flt›r. 

Alt› Eylül 1955
Ben o dönemde liseye geçmifl bir
talebeydim. Ortaokulu bitirmifltim,
liseye yeni geçecektim fakat yazlar›
çal›fl›yordum, yaz tatilinde devaml›
çal›fl›rd›m. R›zapafla Yokuflu’nda
mefruflatç›lar vard›; o sene Alka
Mefruflat diye bir dükkânda çal›fl›-
yordum. Alka Mefruflat’›n sahibi
Stathi Alessandri adl› bir Rum’du.
R›zapafla yokuflundaki esnaf büyük
oranda Rum, Ermeni ve

37

Alt› Eylül 1955

Tuvalu Dansç›lar›, 
1979.



geldi, “Mösyö Stathi, korkma sen”
dedi, “biz bu kap›y› kapat›yoruz
zaten, buradan içeri kimse giremez
durup dururken.” Çünkü dükkân›n
bir de arka kap›s› var ama fiark
Han’›n içine girmek laz›m. Biz önde
kepenkleri indirdikten sonra kap›c›:
“korkma Müsyü Stathi, biz kap›y›
kapat›r›z” dedi. 

Ben evime dönmek üzere yola
ç›kt›m ama geçti¤im bütün yollarda
ne otobüs var, ne tramvay... 
Hiçbir fley yok... R›zapafla’dan
indim, Tahtakale’ye do¤ru 
ilerledim. M›s›r Çarfl›s›’n›n içinde
de, Tahtakale’de de ayn› gidip
gelen kifliler... Eminönü’ne ç›kt›m,
köprüyü geçtim, Tünel’e geldim.
Tünel çal›fl›yordu, Tünel’le yukar›
ç›kt›m. Ondan sonra yine tramvay
yok... ‹stiklal Caddesi’nde korkunç
bir kalabal›k, gidip gelenler ve 
patlamak üzere olan bir hava var.
Tarlabafl›’na inip, Kalyoncu
Kullu¤u’ndan, ‹ngiliz Saray›’n›n
önünden evime indim. Evim tam
Tarlabafl› Caddesi ile Kalyoncu
Kullu¤u’nun kesiflti¤i yerdeydi.
Sa¤da karakol, solda bizim ev.
Yani karakolun bir karfl›s›nda bizim
ev, öbür tarafta karfl›s›nda Tanafl
Priftis diye bir pastac›, flekerci
dükkân› var. 

Eve geldim, kap›m›z›n önünde
bizim kap›c› Ahmet Efendi...
Ahmet Efendi Tarlabafl› caddesi
230 numaran›n, 6 katl› apartman›n
kap›c›s›; birinci katta biz oturuyo-
ruz. Babam o zaman ölmüfl, 51
y›l›nda, babam›n muayenehanesi
vard› orada, difl doktoruydu ve
evimiz birinci kattayd›. ‹kinci katta
Mühibe Han›m, tek Müslümand›
apartmanda, o da Makedonya
göçmeniydi. Onun üstünde
Madam Mari, Ermeni; onun
üstündeki üç katta da Rumlar
oturuyor. Bizim kap›c› ben içeri
girerken, “Hadi Mihalaki kofl içeri”
dedi ve beni içeri att›, kap›y›
kapatt›. Kale kap›s› gibi demir bir
kap›. Eline bayra¤›n› ald›, kap›n›n
önünde durdu, yavafl yavafl sa¤›
solu k›r›p döküp gelen güruha karfl›
bayra¤› sallad› “Burada gâvur
yohtur, ha buras› Müslüman evidir”

gitsen bugün” diye telkinlerde
bulundular. Ama “Niye öyle
Mehmet Bey?” diye soruldu¤unda;
“E can›m iflte....”. S›k›l›yor belli, seni
kurtarmak istiyor, yard›mc› olmak
istiyor ama baklay› a¤z›ndan ç›kar-
tam›yor.

Ö¤lene do¤ru bu s›k›fl›kl›klar,
bast›rmalar etkili olmaya bafllad›,
gayrimüslim dükkânc›lar yavafl
yavafl dükkânlar›n› kapatmaya
bafllad›lar. O inip ç›kan kalabal›k
güruhtan sataflmalar bafllad›. Biri
tafl at›yor, biri geçerken küfrediyor,
biri ‘gâvur’ falan diye laf at›yor, 
sonra yoluna devam ediyor ama
görüyorsun ki tuhaf bir durum...
Ö¤lene do¤ru bütün az›nl›k dükkân
sahipleri kanaat getirdi, biz dükkân-
lar›m›z› kapatal›m, bir fleyler olacak,
diye. fiark Han›’n›n önündeydi
bizim dükkân, kapatt›k. Hemen
arka kap›ya fiark Han’›n kap›c›s›

Musevilerden olufluyordu ve ayn›
zamanda Türkler de vard›. O sabah
iflbafl› yapt›¤›m›zda R›zapafla
Yokuflu’nun ilk görünümü, di¤er
günlerden de¤iflikti. Bilirsin, her
gün oraya gitti¤in zaman sabah
açt›¤›nda üç befl kifli vard›r; hamal-
lar vard›r, yüklemeler yap›l›r, mallar
al›n›r, teslim edilir vs. Ondan sonra
daha bir canl›l›k bafllar. Al›flverifle
gelenler iner, devaml› de¤iflik yüzler
gider, gelir vs. O gün daha sabah
gitti¤imizde, o güne kadar hiç ora-
lara u¤ramam›fl tuhaf kifliler, grup-
lar halinde yukar› ç›k›yor, afla¤› ini-
yor, sa¤a sola bak›yor, durakl›yor,
tekrar yukar› gidiyorlar; kimseyle
konuflmuyorlard›. 

Evet. Normalde insanlar vitrine
bakar, al›flveriflini yapar, çeker
gider. Bunlar ne al›flverifl ediyor, ne
çekip gidiyor, ne de belirli s›n›rlar›n
d›fl›na ç›k›yorlard›. Yani R›zapa-
fla’n›n alt›ndan üstüne, üstünden
alt›na... R›zapafla Yokuflu’nun ileri-
sindeki yolda benzer bir baflka
grup da oradan oraya gidip geliyor-
du devaml›. Tabii sonradan belli
oldu, ama o gün de anlafl›ld›... Türk
Müslüman komflular›m›z çok tedir-
gindi. Hep yüz yüze bak›lan, tavla
oynanan, ö¤lende yemek yenilen
kiflilerin bir tuhaf halleri vard›. Aç›k-
ça konuflmadan, “Hadi Mösyö
Stathi, bugün tuhaf durumlar var,
sen dükkân›n› kapat›p eve gitsen”
diye telkinlerde bulunuyorlard›. Ya-
n›m›zda anahtar, kilit, vs. satan Er-
meni Mösyö Hazaros vard›. Ona
gidip “Hadi Mösyö Hazaros
Ahbarik, sen dükkân›n› kapat›p eve 
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Beyo¤lu, 7 Eylül 1955.

Öfkeli kalabal›¤›n tafl›d›¤›
Atatürk, Celal Bayar ve
Fatih Sultan Mehmet
resimlerinin hepsi
çerçevelenmifl, özel
olarak haz›rlanm›flt›.

vs. diye adamlar› atlatt›. Adamlar
gerçekten bizim eve dokunmad›,
eve girmediler, geçip gittiler. Her-
kes gittikten sonra bizim Ahmet
Efendi kap›y› açt›, bayra¤› içeri
b›rakt›, kazmas›n› ald›, kap›y› tekrar
kapad› ve onlar›n pefline tak›larak
ilerideki Rum evlerini k›r›p dökme-
ye, talan etmeye, ya¤ma yapmaya
bafllad›.1

MMiihhaaiill VVaassssiilliiaaddiiss iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete. Yt; 06 Eylül 2005.

1 Cumhuriyet Dönemi Az›nl›k Politikalar›
Ba¤lam›nda 6-7 Eylül Olaylar› (Tarih Vakf›
Yay›nlar›), bafll›kl› araflt›rman›n yazar› Dilek
Güven ve olaylara tan›kl›k etmifl olan Mihail
Vassiliadis’in de kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
ve Aç›k Gazete program›nda üç bölüm
halinde yay›nlanan 6-7 Eylül Belgeseli’nden
al›nm›flt›r.

Altm›flsekiz Ruhu
“Bu dünyada ayr›mc›l›k dak  var,
kölecilik de,k  insanlar›n bo¤azlan-
mas› ve açl›ktan ölmesi de...
Cevap, gençli¤e güvenmekte
yat›yor –bellir  bir dönemer  de¤il ama
bir zihinr  durumuna, irade çeli¤ine
su verilmesine, düfl gücünün
niteli¤ine ve ‘cesaretin p›s›r›kl›¤a
galebe çalmas›na’ güvenmekte
yat›yor cevap.”r

Bütün dünyada 30 y›l›n ard›ndan
yeniden de¤erlendirilmesi yap›lan
ünlü ‘1968 olay›’n›, Amerika Birleflik
Devletleri’nin o zamanki eski Adalet
Bakan› ve yeni Baflkan aday›
Robert Francis Kennedy –ya da
sevilen ad›yla Bobby– böyle–  vurucu
bir cümleyler  tan›mlamaktayd›,
1968’de. 1968’i daha k›sa özetle-
mek imkâns›zk  gibi: Gençlik ifltek  –ve
bir de,r  onun zihniyeti, iradesi, hayal
gücü ve yüreklili¤i.

“1968’e, yeryüzünün dört bir
yan›nda meydana gelen siyasi
anaforlar mührünü vurdu. Gerçekte,
alt› k›tan›n alt›s›nda da senenin her
ay›nda ö¤renci/iflçi gücünün sokak-
lardaki patlamas› egemendi.
Radikalizmin gerçekten uluslararas›
bir boyutar  ulaflt›¤› bir y›ld›r  1968;
siyasi küreselleflme G-7 zirvele-

rinde tepeden indirilmiyor, afla¤›-
dan yukar›ya do¤ru belirleniyordu.”
Dönemin önemli eylemcilerinden
yazar ver  film yap›mc›s› Tar›k Alik  ise
böyle anlat›yordu olay›.

Ya, Jim Morrison ne diyordu:
“Dünyay› istiyoruz biz – hem de
flimdi!”!!

Çekoslovakya’da, ‘Sosyalizmin
güler yüzü’nür  savunan ö¤renci li-
derlerinden Jan Hus ise, o dönemin
en önemli özelliklerinden birini,
gençli¤in sonsuz iyimserli¤ini, üç
sözcü¤ün f›nd›k kabu¤unak  s›¤d›r-
maktayd›: “Gerçek galipk  gelecek!”

“Devrimci gençlik enk  iyi biçimde
karar verenr  ve uygulayand›r. O bofl
gecelerini de¤il, boylu boyunca
ömrünü bu kavgaya verendir.”
Bu da, Türkiye’deki 68 ruhu ile
özdeflleflen ö¤renci önderi Deniz
Gezmifl’in meseleye bak›fl›yd›.

1968 y›l›n›n havas›n›, genel
hatlar›yla bu sözlerle özetleyebiliriz
belki. Peki, sonras›? Bir ‘rüya’n›nr
peflinde koflan ve Vietnam politika-
s›n› elefltiren sivil haklar savunucu-r
su Martin Luther Kingr  1968 y›l›n›n
Nisan ay›nda öldürüldü. Baflkan
Johnson’un Vietnam politikas›n›
fliddetle elefltirerek seçimk  kam-
panyas›nda önde giden Bobby
Kennedy bu suikasttan iki ay sonra
bir baflkar  suikast sonucu öldürülüp
Arlington mezarl›¤›nda ‘kahraman-
lar’ aras›ndaki yerini ald›.

Chicago’daki Demokrat Parti
kongresinde bar›fl yürüyüflçüleri
polisin vahflice sald›r›s›na u¤rad›.

Vietnam Savafl›, Vietnam’›n
1973’teki ‘zaferine’ kadar say›s›zr
ölümle devam etti. Çekoslovakya,
1968 A¤ustos’unda Sovyet ordu-
lar›n›n iflgali alt›nda ezildi.
Nijerya’da Biafra facias› yafland›. 68

Hareketinin belki de ‘fünyesi’
say›lacak olank  Paris’teki ö¤renci
hareketi, Cumhurbaflkan› Charles
De Gaulle’ün Frans›z generalleriyle
yapt›¤› gizli (ve çok sonrak  dünyaya
aç›klanacak olan)k  anlaflmas› ile
bast›r›ld›. Jim Morrison 1971’de

Paris’te banyosunda afl›r› uyufltu-
rucudan ölü bulundu. Türkiye’de
1971’de askerî darbeî  oldu ve son-
ras›nda Deniz Gezmifl, iki arkadafl›
ile birlikte as›ld›.

68 ruhu, belki de daha 68
bitmeden bast›r›lm›flt›.
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Altm›flsekiz Ruhu

"Bu dünyada ayr›mc›l›k da var, kölecilik de; insanlar›n
bo¤azlanmas› da var, açl›ktan ölmesi de… Cevap, gençli¤e
güvenmekte yat›yor… düfl gücünün niteli¤ine ve 'cesaretin
p›s›r›kl›¤a galebe çalmas›na' güvenmekte."

Magnum’un Gözünden
Dünyada ’68, ‹stanbul.



Bugün elde ne var? Ayr›mc›l›k var,
kölelik ve kölecili¤in binbir çeflidi
var, insanlar›n bo¤azland›¤› irili
ufakl› 50 savafl var, açl›k ve
hastal›ktan ölüm var. Gençli¤e,
onun hayal ve de¤ifltirme gücüne
güveniyor muyuz peki? Büyük soru
flu: Gerçek galip geldi mi? Bu
soruyu yan›tlayabilmemizi
kolaylaflt›rabilecek bir fley daha var
elimizde: 68’den siyah beyaz
foto¤raflar. Onlara bakal›m ve bir
daha düflünelim: Kim galip?1

AAçç››kk RRaaddyyoo
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Altm›flsekiz Ruhu

Rock Festivali,
Venice Plaj›, California.

K›z›l bayrak tafl›yan
bir ö¤renci.

1 Ömer Madra; Magnum’un Gözünden
Dünyada ’68 bafll›kl› sergi kitapç›¤›ndan,
Haziran 1998. 

2 Magnum Foto¤raf Ajans› 1947’de Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger
ve ‘Chim’ Seymour taraf›ndan kuruldu.
Foto¤rafç›lar›n›n bireysel vizyonlar›na sayg›
üzerine kurulu ajans, bir üyeler kooperatifi
niteli¤inde ve bugün 44 üyesi, 100’ü aflk›n
foto¤rafç›s›n›n katk›lar›yla 20. yüzy›l›n en
genifl dokümanter arflivine sahip. 

Amaç
Neyi Hedefliyoruz?
Özel de¤il, özgür;
Tüm ç›kar gruplar›ndan ba¤›ms›z,
Ortak çabam›z›n ürünü,
Gerek kuruluflu, gerek iflleyifli,
gerekse yay›nlar› aç›s›ndan
demokratik,
‘Görüntünün ard›ndaki görüntü’yü
yakalamay› hedefleyen,
Hayat› ‘bire bir’ ölçüde yans›tmaya
özen gösteren,
Ayn› zamanda, demokratik sivil
toplum örgütleri için bir iletiflim
merkezi ifllevi gören,
Kültür a¤›rl›kl›,
S›ra d›fl› ve özgün bir yay›n for-
mat›na sahip,
Müzik, haber ve kiflilik aç›s›ndan
benzersiz bir ses’e sahip,
‘Nefes nefese’,
Uluslararas› kültür âleminin
ayr›lmaz bir parças› olmay›
hedefleyen,
Dünyan›n en kaliteli ve heyecan
verici mecralar›ndan biri olmay›...

AAçç››kk RRaaddyyoo

Haziran 1995.

1968’in 30. y›l› nedeniyle
gerçeklefltirilen “Magnum’un
Gözünden Dünyada ’68” bafll›kl›
sergi Magnum2 foto¤rafç›lar›n›n
çal›flmalar›ndan olufluyordu.
Fransa, ‹talya, Belçika, ABD,
‹spanya, Çek Cumhuriyeti, ‹talya ve
‹spanya’da  toplam 13 flehri gezen
serginin Türkiye aya¤›n› Aç›k
Radyo, ‹stanbul’da gerçeklefltirdi. 

1968 sonras› kufla¤a dönemin öne-
mini, 20. yüzy›la vurdu¤u siyasi,
kültürel ve sosyal imzay› hat›rlat-
mak amac›yla düzenlenen sergi,
aralar›nda Henri-Cartier Bresson,
Marc Riboud, Raymond Depardon,
Joseph Kouldelka, Eve Arnold,
René Burri, Bruno Barbey, Guy le
Querrec, Philip Jones-Griffiths,
Ferdinando Scianna, Bruce
Davidson, Martine Franck, Abbas,
Dennis Stock ve Elliot Erwitt gibi
dünyaca tan›nm›fl isimlerin de yer-
ald›¤› 26 Magnum foto¤rafç›s›n›n
çal›flmalar›ndan olufluyordu.

Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde 27
Haziran - 20 Temmuz 1998 tarihleri
aras›nda düzenlenen sergi ayr›ca
Eric Hobsbawm ve Marc
Weitzman’›n birer makalesiyle
Hazan Yay›nevi taraf›ndan kitap
olarak yay›nland›.

EEdd..

Amerikan Sanat ve Teknoloji
Bakanl›¤›
11 Eylül'ün hemen ard›ndan kurul-
du. Belki daha da gerilere gitmeli-
yim. 2000 y›l›nda California'dan
Washington DC'ye tafl›nd›m.
Washington'a vard›¤›mda
hükümetin Amerikan kültürünü ve
ideolojisini olanca görkemiyle Milli
Kültür Park›'ndar  sergiledi¤ini ama
burada sanatç›larla ilgili hiçbirfley
olmad›¤› gerçe¤ini gördüm, bu
beni derinden sarst›. Nas›l olduysa
'sanatç›' Amerika'n›n öyküsünün
d›fl›nda b›rak›lm›flt›. Ve sonra

flöyle düflündüm;
Asl›nda flöyle bir
sorunumuz var,
dünyadaki ve
Avrupa'daki
birçok ülkenink
aksine Amerikan
hükümetinde bir
kültür bakanl›¤›r
yok. Bu daha

büyük birk  sorununr  göstergesi gibi
görünüyor. Çünkü bu ülke, kültüre
önemli katk›larda bulunan kifliler
olarak sanatç›n›nk  toplumdaki
rolünün fark›nda de¤il. Sanatç›
toplumun k›y›s›nda yafl›yor. Ben de
oldukça gözüpek birk  hamler  yap-
maya karar verdimr  ve o senenin
bafllar›nda henüz seçilmifl olan
Baflkan Bush'a bir mektupr  yazd›m.
Ona bu konular› ve ülkenin büyük,
çok büyükk  birk  çaresizlikr  içindek
sanatç›n›n sesine muhtaç oldu¤unu
anlatt›m. Ben bu mektubu yaz-
madan hemen önce 11 Eylül olay›
gerçekleflmiflti. fiimdi dünyan›n
do¤usundan bat›s›na savafl içinde
oldu¤u bir krizr  döneminde,
Ortado¤u ve Amerika Birleflik
Devletleri aras›nda korkunç bir
kültürel bölünme yaflan›rken,
sanatç›ya belki de hiç olmad›¤›
kadar ihtiyac›m›zr  var. Kültürler
aras›nda bir köprür  kuracak yegânek
kifli, belki de sanatç›n›n ta kendisi.
Dolay›s›yla kendisine bu bakanl›¤›
önerdim ve bu, oldukça s›ra d›fl› bir
öneri olmas›na ra¤men kabul edildi.
Böylelikle bafllad›k vek  ben de resmî
olarak adayk  gösterildim ve o
s›ralarda ö¤retim görevlisi oldu¤um
Maryland Kültür ver  Sanat

Enstitüsü'nde yeminli olarak görevek
atand›m. O günden bu yana
Bakanl›k, Birleflik Devletler'de,k
böyle bir krizr  döneminde sanatç›n›n
mesaj›n› ulaflt›rmak anlam›ndak  çok
önemli bir görevir  üstlendi.

Anavatan Güvensizlik Dairesik
Anavatan Güvenlik Dairesi'nek
karfl›l›k olarakk  yenik  bir fluber  kurduk.
Ad› 'Anavatan Güvensizlik Dairesi'.k
Çünkü karfl›laflt›¤›m›z en korkunç
sorununun kendi evimizde, mil-
letimizde yaflad›¤›m›z güvensizlik
oldu¤unu hissediyorduk. Böylece
Amerikan Sanat ve Teknoloji
Bakanl›¤›'n›n projelerinden biri
Birleflik Devletlerk  halk›n›nr  kendi
hükümetlerini de¤erlendirebilece¤i,
web temelli bir sistemr  kurmak oldu.k
Anavatan Güvenlik Dairesik  herhangi
bir zamanr  diliminde terorizmin
düzeyini belirlerken, bizim
yapt›¤›m›z, halk›n hükümetin tehdit
seviyesini belirlemesini sa¤layan
son derece demokratik birk  sistemir
bafllatmak oldu.k  Çünkü Amerikan
Sanat ve Teknoloji Bakanl›¤›
hükümetin bir parças›r  olsa da, her
zaman yönetimle ayn› fikirde

olmuyor. Her konudar  tutarl› bir tav›rr
içindeyiz ve Bush yönetiminin nere-
deyse her politikas›nar  kesinlikle
karfl›y›z.

Herkesin bildi¤i gibi Bush yönetimi
en büyük gösterisini New York'ta,
Cumhuriyetçilerin ulusal kongre-
sinde sahneledi. Bu gösteriye
sahne olarak nedenk  New York'u
seçtiklerini de tabii ki hepimiz bili-
yoruz, çünkü 11 Eylül burada
gerçekleflmiflti. Ve 11 Eylül'den
sonra ak›llarda kalan o görüntüler-

den ve Birleflik Devletler'ik  derinden
sarmalayan vatanperverlik
ateflinden istifade ederek, Bush'un
seçilme flans›n› artt›rmay›
amaçl›yorlard›. Bush yönetiminin
seçimleri bir kezr  daha kazana-
bilmek içink  medyay› propaganda
arac› olarak kullanmak  biçimi
karfl›s›nda, Bakanl›¤›n bu propa-
ganday› elefltirmesi ve kendi karfl›
propagandas›n› ortaya koymas›
gereklili¤ini hissettik. Ve kadrolu
sanatç›lar›m›z›n da iflbirli¤iyle
'Deneysel Parti Dezenformasyon
Merkezi' adl› bir gösterir  haz›rlad›k.
Burada Anavatan Güvenlik
Dan›flmanl›¤› sistemi gibi birçok
projeyi hayata geçirdik. Bunlar
aras›nda belki de en önemlisi
'Medya Dekonstrüksiyon Seti'ydi.
(Asl›nda bu proje hakk›nda birkaç
y›l önce ‹stanbul'da Radikal
gazetesinde bir yaz›r  ç›km›flt›.)
Ulusal Cumhuriyetçiler
Kongresi'nde yapt›¤›m›z fluydu:
Fox News kanal›ndan canl› bir
yay›n› al›p (ki hepimiz Fox News'u
sa¤c›, propaganda e¤ilimli bir kanalr
olarak tan›yoruz)k  bu yay›n›
de¤ifltirdik, remiksledik, parçalay›p
yeniden bir arayar  getirdik, yeni
içerikler ekledikr  vek  internetten canl›
olarak tekrark  yay›nlad›k.r  Bu, Fox
News'un mesaj›n› y›k›p
kendimizinkini yerlefltirmek
anlam›nda bir müdahaler  niteli¤i
tafl›yordu. Frans›z sitüasyonist Guy
Debord'un yaz›lar›na âflina
olanlar›n›z bilir, kendisi imgeden ve
imgenin toplumda gösteriyi yarat-
mak amac›ylak  kullan›lma biçimin-
den bahsediyordu. Guy Debord'un
Gösteri Toplumu'ndan ald›¤›m›z
cümleleri Fox News remiksinin
alt›ndaki bantta aktard›k. ((BBkkzkkzz;;
SSiittüüaassyyoonniisstt EEnntteerrnnaassyyoonnaall))
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Amerikan Sanat ve Teknoloji Bakan›
Randall Packer.

Amerikan Sanat ve
Teknoloji Bakanl›¤›.

"Otorite bask›s›na
karfl› sürekli savaflta,

sanat›n katk›da
bulunabildi¤i her yerde

yerleflik güçlere
karfl› koyaca¤›ma

and içerim."
Randall Packer



projeksiyon ekranlar›m›z› ve ses
sistemimizi kurduk. Paul ve
Bakanl›¤›n di¤er çal›flanlar› s›rayla
yay›n› remikslediler, parçalay›p
birlefltirdiler ve dönüfltürdüler. Ama
ne yaz›k ki seçimleri kaybettik ve
bu olay umdu¤umuz kadar
e¤lenceli geçmedi.

Venedik Bienali
Gelelim Venedik Bilenali ve
Amerikan Pavyonu'nun geri
al›nmas›na... Venedik Bienali
bakanl›¤›n kuruluflundan bu yana
hep ilgimi çekmifltir. Bunun sebebi
de hükümetler taraf›ndan yürütülen
tek uluslaras› sanat festivali olmas›.
Venedik Bienali'ne pek de aflina
olmayanlar için bahsedersek;
'Gardini' ad› verilen son derece
genifl bir bahçeleri var. Ve Gardini
içinde de farkl› milletler taraf›ndan
kurulan çeflitli pavyonlar var.
Böylece önde gelen sanatç›lar›n› ve
ülkelerinin kültürünü temsil ede-
biliyorlar. Amerikan›n Bienal'de
temsil edilmesinin öyküsü oldukça
ilginç, çünkü sadece birkaç y›l
öncesine kadar Birleflik Devletler'de
bir kültür bakanl›¤› ya da sanat
dairesi yoktu. Fakat k›sa bir süre
önce Bienal'in tarihini araflt›r›yorken  
Walter L. Clark adl› bir kiflinin
Amerikan Pavyonu'nun kurucusu
oldu¤unu keflfettim. Clark 1927
y›l›nda Amerika'n›n, Venedik
Bienali'nde bir pavyonu olmas›
gerekti¤ine karar vermifl ve bunun
için kaynak sa¤lam›fl. Böylece
pavyon kurulmufl ve 1930 Venedik
Bienali'nde ilk sergisiyle halka
aç›lm›fl. Clark aç›l›fl töreninde bir
konuflma yapm›fl ve bu
konuflmas›nda bir gün Birleflik
Devletler'de bir kültür bakanl›¤›
oldu¤u takdirde, bu bakanl›¤›n
Amerikan Pavyonu'nun bütün
sorumlulu¤unu üstlenmesi
gerekti¤ini söylemifl... 

O'nun bu sözleri kaybolmufltu.
Öylece unutulmufltu. Ve buna rast-
lad›¤›mda art›k bir Sanat ve
Teknoloji Bakanl›¤› oldu¤una göre,
bakanl›¤›n 51. Venedik Bienali'ne
Amerikan Pavyonu'nu geri alarak
kat›lmas› gerekti¤ine karar verdim.
Bienal'in baflkan›na bir mektup

tura ç›kard›m. Ba¤›ms›z medya ve
habercilik anlay›fl› içinde neyimiz
var neyimiz yoksa al›p d›flar›ya,
sokaklara ç›kt›k. ‹nsanlarla
konufltuk, onlarla röportajlar yapt›k
ve ne düflündüklerini sorduk. Bu
bireyi, izleyici kitlesine do¤rudan
ulaflt›rman›n bir yolu. Ard›ndan bu
sitüasyonel turlar› Sanat ve
Teknoloji Bakanl›¤›'n›n web sitesine
koyduk ve bu, halk›n fikirlerine,
halk›n sesine do¤rudan bir kanal
oldu. Ayn› fleyi Lübnan'da da
yapt›k. Lübnan'›n çok fakir bir
Müslüman bölgesi olan Tripoli'ye
gittik. Sonra tekrar Beyrut'a ve tüm
gösterilerin yap›ld›¤› Mardar
Meydan›'na döndük. Neredeyse
hepsini video ile kaydettik ve
medya orada de¤ildi. 

Bu deneyimi kendi süzgecinden
geçiren bir medya yoktu. Sadece
biz vard›k. Ve medyay› kendimizi
ifade etmek için kullan›yorduk.
fiimdi yeni medyan›n yay›lmac›
tavr›yla bireyler kendi bloglar›na
sahipler. Ve bireylerin düflüncelerini
ifade etmeleri, toplumun görüflleri
üzerinde son derece etkili; bloglar-
da yazanlar›n söyledikleri fleyler
art›k ana ak›m medyaya da giriyor.
Bu insana büyük bir güç sa¤l›yor.
Amerikan Kültür Bakanl›¤› zaten bu
sebeple bir Sanat  ve Teknoloji
Bakanl›¤›. Çünkü biz medyan›n
gücüne ve sadece sanatç›ya de¤il,
bütün bireylere ifade imkân› sa¤la-
yaca¤›na inan›yoruz.

DJ Spooky
Paul Miller, nam-› di¤er Dj Spooky
That Subliminal Kid de bizim
çal›flanlar›m›zdan biri. Kendisi
'Estetik Hiper-kültür’ Müsteflar›m›z.
Paul oldukça ilginç bir sanatç›
çünkü bakanl›¤›n mesaj›n› kulüp
ortamlar›na ve dj çevrelerine
tafl›yor. Asl›nda geçen sonbaharda
Birleflik Devletler'de seçim
gecesinde beraber bir performans
gerçeklefltirdik. Seçim Gecesi
Remiksi adl› bir çal›flma sunduk.
Yapt›¤›m›z flöyle bir fleydi; Fox
News'dan canl› yay›n›m›z vard›.
Washington DC'de Kara Kedi adl›
bir kulüpteydik. Bütün âletlerimizi,

Medya ve Gerçeklik
Asl›na bakarsan›z Birleflik
Devletler'de gerçeklik duygusu son
derece belirsiz, çünkü Birleflik
Devletler'de yaflayan insanlar›n
büyük ço¤unlu¤u Fox News gibi
programlar› seyrediyor. Haberleri
medyadan, büyük flirketlerin yönet-
ti¤i, çok zengin insanlara ait bir
medyadan al›yorlar. Örne¤in Fox
News, Birleflik Devletler'de yüzlerce
radyo ve televizyon kanal›n›n sahibi
olan Rupert Murdoch'a ait. Ve
çal›flanlar›n ne söylemeleri
gerekti¤ini, programlar›n› nas›l
yürütmeleri gerekti¤ini o belirliyor.
Yani onlar tamamen Rupert
Murdoch'›n idaresi alt›ndalar.
Sonuç olarak da insanlar bunu
seyrediyorlar. Halbuki bunlar haber
bile de¤il, hepsi yorum. Ama
gerçek habermifl gibi sunuluyor.
Bunlar›n sonucunda Birleflik
Devletler'de Fox News'u seyreden
ve haberlerini buradan alan insan-
lar, gerçekli¤e dair tamamen
çarp›t›lm›fl, sapt›r›lm›fl bir bak›fl
aç›s›na sahipler. Hatta çok ilginç bir
anket yap›lm›fl ve Fox News seyre-
den insanlar›n yüzde sekseninin
Saddam Hüseyin ile Usame Bin
Laden aras›nda bir ba¤lant›
oldu¤unu düflündü¤ü ortaya
ç›km›fl. Gerçekten de bu ikisinin
terör savafl›nda beraberce,
yanyana çal›flt›¤›n› düflünüyor-
larm›fl.  Medyan›n geri kalan›n›
seyredenlerin yüzde yirmi befl
kadar› ise aksini düflünüyormufl.
Görüyorsunuz ki, insanlar›n dünyay›
alg›lama ve olaylar› yorumlama
biçimi üzerinde haber
programlar›n›n ola¤anüstü bir etkisi
var. 

Bence burada önemli olan,
medyan›n insanlara yetki
kazand›rma biçimi. Örne¤in
Beyrut'ta, Notre Dame Üniversite-
si'nde kat›ld›¤›m bir konferans›n
ana konusu kültürler aras› iletiflim;
bireylere ve alternatif gruplara
kendi düflüncelerini ifade etmeleri
ve seslendirmeleri konusunda
destek sa¤lamak aç›s›ndan
medyan›n nas›l kullan›labilece¤i
meselesiydi. Bir grup ö¤renciyi
kendi deyimimle bir sitüasyonel

"Ba¤›ms›z
medya ve
habercilik
anlay›fl› içinde
neyimiz var 
neyimiz yoksa
al›p  soka¤a
ç›kt›k. ‹nsanlara
ne düflündükle-
rini sorduk. 
Bu, bireyi 
izleyici kitlesine
ulaflt›rman›n 
bir yolu."
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gönderdim. Ayn› mektubu tüm üst
düzey yöneticilere -burada ‹stanbul
Modern Müzesi'nde bafl küratör
olan Rosa Martinez dahil olmak
üzere- bütün küratörlere de gön-
derdim. Walter L.r  Clark'›n ifade
etmifl oldu¤u bu tarihi de¤iflimi, ve
Amerikan Pavyonu'nu geri alma
sürecini bafllatmak üzerek  Venedik'e
gelece¤imi hepsine bildirdim.
Yapaca¤›m›z fley önce Amerikan
Pavyonu'nu geri almak vek  sanal
ortamda, internet üzerinde tekrar
infla etmek. Çünkü Bakanl›k içink  en
önemli hususlardan biri de bütün
bu sanallaflt›rma sürecinde gerçek
dünyada varolan fleylerin al›n›p
sanal dünyada yeniden yap›lmas›.
Sanal dünyayla bu köprüyü kuru-
yoruz, çünkü zaten orada. O alan
içinde, sanatç›lar›n tüm hayal güç-
leriyle yaratabilecekleri o sanal

ortamda. Bunun s›n›r› yok. Kurallar,
kanunlar yok.r  Sizi al›koyacak hiçbirk
fley yok. Burada sanatç› kay›ts›z
flarts›z, mutlak birk  hakimiyeter
sahip. Biz de 51. Venedik
Bienali'nden bafllayarak Amerikank
Pavyonu'nu bu alana tafl›yoruz. Ve
2007 y›l›nda 52. Venedik
Bienali'nde de bu pavyonun
aç›l›fl›n› yapaca¤›z.

Fütürist Eylem
Venedik Bienalik  deyip de
Fütüristlerin eyleminden bahset-
memek olmaz. Fütüristler herr
zaman ilgimi çekmifltir. Çünkü onlar
sanatç›n›n toplumu de¤ifltirme
gücüne inan›yorlard›. Yapt›klar›
elbette ki tart›fl›labilir amar  birçok
eylem yapt›lar ver  bunlardan en
meflhuru da 1909'da yapt›klar›
müdahaleydi. Paris'te Le Figaro
gazetesinde bafl sayfay› sat›n
ald›lar ver  manifestolar›n›
yay›nlad›lar. Fütüristlerin kurulufl
manifestosunu. Ve bu son derece
radikal bir hareketti.r  Sanatç›lar›n
New York Timesk '›n ya da herhangi

önemli bir gazeteninr  bafl sayfas›n›
al›p kendi ifllerini bast›klar›n›
düflünsenize. Bu oldukça s›rad›fl›
bir olayd›.r  Bir sonrakir  y›l, yani
1910'da Fütüristler Venedik
Bienali'ne gittiler. Bilenler yar  da
bilmeyenler içinr  söylüyorum;
Fütüristler onr  dokuzuncu yüzy›l›n
sona ermesi gerekti¤ini ve yirminci
yüzy›lda dünyay› yeniden kurmam›z
gerekti¤ini düflünüyorlard›. Yirminci
yüzy›l›n bir teknolojir  yüzy›l›
olaca¤›na, araban›n, h›z›n, maki-
nenin, yeni teknolojilerin ve yeni
modern flehirlerin yüzy›l› olaca¤›na
inan›yorlard›. Tahmin edersiniz ki
Fütüristlerin kurucusu ve bafl› olan
F.T. Marinetti Venedik'e gelip
etraf›na bakt›¤›nda "Bu tam bir
felaket" diye düflünmüfltü. "Bu
flehri y›kmal›y›z. Bu flehir geçmiflir
temsil ediyor. Venedik belkik  de

dünyadaki en tarihi flehirlerden biri
ve de¤ifltirilmesi, yirminci yüzy›la
tafl›nmas› gerekiyor." Böylece el
ilanlar› da¤›tt›lar. Ayr›ca o kanallar-
dan, gondollardan ve Venedik
mimarisinden bir anr  evvel kurtul-
mak gerekti¤ini,k  herfleyi dümdüz
edip flehri modern bir flehirr  olarakr
yeniden kurmak gerekti¤inik
savunuyorlard›. Bunu çok ilginçk
buluyorum çünkü Venedik Bienalik
uluslararas› bir festivalr  oldu¤u için
sanatç›lara uluslaras› arenada
kendilerini ifade etme imkân›
sa¤l›yor.

Ve o zamandan bu yana, 1910'dan
beri çeflitli eylemler yap›ld›.
1960'larda... Belki de en önemlisi,
ki buna eylem demek dek  do¤ru
de¤il, 1974'de bütün milletler
biraraya gelip fiili'de olanlara ve
Pinochet'ye tepkilerini gösterdiler.
Bu bütün milletlerin ve sanatç›lar›n
ortak birk  bildirisiydi.r  Bence asl›nda
ütopik birk  an.r  Her millettenr  bir
sanatç›n›n aya¤a kalk›p birfleylerin
de¤iflmesi gerekti¤i, farkl› yönlere

do¤ru  ilerlemek gerekti¤i konusun-
da son derece güçlü ortak birk
beyanatta bulunabilmesi... Üstelik
de¤iflim gerekti¤ini söyleyen
hükümetler der  de¤il, sanatç›lar.
Onlar sanatlar›n›r  dönüflümün bir
arac› ve bu dönüflümün sesi olarak
kullan›yorlard›.

Venedik Bienali'nink  bu uzun tarih-
çesi ve tafl›d›¤› potansiyeli
düflününce, web sayfas›ndaki
bütün o yaz›lar›, baflkan›n, küratör-
lerin ve çeflitli görevlilerin
yazd›klar›n› okuyunca hepsinin
sanat›n ve sanatç›n›n öneminden
bahsettiklerini farkettim. Yaflad›¤›
dönemin çeliflkilerini, küçük
ayr›nt›lar›n›, devinimlerini gerçekten
anlayan biri, bir anlamdar  kendi
zaman›n›n barometresi olarak... Ve
zaman›m›z›n önemli bir yorumcusur
olarak... Amerikan Sanat ve
Teknoloji Bakanl›¤› sanatç›n›n
sesine inand›¤› için ve dünya
genelinde sanatç›n›n önemli rol
oynad›¤› idealinden yola ç›kt›¤› için
oraya gidip Amerikan Pavyonunu
geri alma görevini yerine getirme-
miz ve bu alana kesinlikle el atma-
m›z gerekti¤ini çok güçlük  bir
flekilde hissettim.

Sitüasyonel Tur
Venedik'te yapaca¤›m bir di¤err
fley de sanatç›n›n medyay› kulla-
nabilece¤i olanaklarla ilgili.
'Sitüasyonel Tur' diyebilece¤imiz
bir etkinlikr  yürütece¤im. Sitüas-
yonel Tur dedi¤imizr  fley san›r›m
bizim icat etti¤imiz yeni bir haberci-r
lik yöntemi.k  Bu habercilik yönte-k
minde, Lübnan'da yapt›¤›m›z gibi,
söz konusu yere gidip insanlarla
iliflki kuruyoruz. Tamamiyle do¤aç-
lama; haz›rl›ks›z gerçeklefliyor. Bu,
zaman içindeki her ân›,r  oldu¤u
s›rada ele al›p, daha sonra belgele-
mek vek  bunu bir anlat›ya,r  belli bir
üslup tafl›mayan, ân› yakalayan, o
andan bir mesajr  ç›karan bir anlat›yar
dahil etmekten ibaret. Eflim ve ben
Venedik'e vard›¤›m›zda Venedik
sokaklar›nda, pavyonlar aras›ndar
dolaflaca¤›z, insanlarla konuflaca-
¤›z, Bakanl›¤›n mesaj›ndan, sanat-
ç›n›n ifllevinden bahsedece¤iz.
Hem sanatç›larla ve küratörlerle,
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"1974'te bütün milletler bir araya gelip fiili'de olanlara ve
Pinochet'ye tepkilerini gösterdi… Her milletten bir sanatç›
aya¤a kalk›p birfleylerin de¤iflmesi gerekti¤i konusunda çok
güçlü ortak bir beyanda bulundu…"



efsaneleri... 1970’lerin efsanevi
K›rm›z› fiimflekler’i, Eskiflehir-
spor’un tribünlerinde; ahalinin 
bafl tâc›, yol arkadafl›, muhabbet
insan› Amigo Orhan... Amigo Orhan
muhtemeldir ki bu kurumun
kirlili¤inden bahsedildi¤inde, flerh
parantezlerinden birinin en önemli
kahramanlar›ndand›r. Dönemin ve
bugünün birçok yazar›, yorumcusu,
emektar›, taraftar› taraf›ndan
“dünyan›n en büyük orkestras›n›
yöneten flef” olarak hakk› teslim
edilen Orhan Erpek, Anadolu Y›ld›z›
Eskiflehir kitab›n›n sayfalar›na da
hakk›yla kurulmufl. 

Elbette eski zaman memleket fut-
bolu hikâyelerinin en afili ses-
lerinden birini, bu k›sa yaz› içine
s›¤d›rmak imkâns›z. Ama, flu anda
maruz kald›¤›m›z tribünleri görünce,
meselenin amigo yan›na istinaden
inatla ismini anmakta fayda var. O
ve onun nezdinde, tek derdi
tak›m›n› desteklemek olan, bu a¤›r
sevgisi, kiflili¤iyle do¤ru orant›l›
olarak da tribünler taraf›ndan bafl
tâc› edilen tüm amigolar›... ‹flte, bir
zamanlar kimler bu memlekette bafl
tâc› ediliyordu, diyebilmek için:
“Yeryüzünde daha ‘fair-play’ diye
bir kelime yokken, bizim sportmen-
lik ve misafirperverlik ad›yla tribün-
lerde yapt›klar›m›z, takdirler
kazan›yordu... ‘Fair-play’i sadece
bir kifli, iki kifli de¤il; futbolcusuyla,
taraftar›yla bütün kent uyguluyor-
du.”

Bir Baba Hindi...
Sahan›n ortas›na kadar girip,
Türkiye’nin gördü¤ü ve görmeye 
cidden ihtiyac› oldu¤u bir koroyu
içeride-d›flar›da yöneten, dönemi-
nin bas›n› taraf›ndan ‘beyefendi’
diye tan›mlanan Amigo Orhan’a ve
Es-Es’lere, 1969 y›l›nda NASA’n›n
Ay fatihi astronotlar› bile ‘ilgisiz’
kalamam›fllar! Neil Armstrong,
Michael Collins ve Edward (Buzz)
Aldrin imzal› ve muhtemelen
astronotlara yaz›lana cevaben
kaleme al›nd›¤› tahmin edilen mek-
tup vesilesiyle, futbolun d›fl›ndaki
dünyaya da teveccüh gösteren
Orhan ve ekibine flapka ç›kartmak
gerek: “Es Es’li amigolar ve Amigo

Yaflad›¤›m›z Yer
‹nsanlara hayat›n sunabilece¤i
bütün olanaklar› fark edebilmek için
sanatsal duyarl›l›¤›n, konulara
oyuncu bir flekilde yaklaflmam›z›,
hayatta çeflitli roller ve kimliklere
bürünmemizi,  kimi zaman da kendi
kimli¤imizi aflmam›z› gerektirdi¤ini
hat›rlatmaya çal›fl›yoruz. Bence
insanlar s›fatlar›n›n, resmi s›fatla-
r›n›n ve hayatta yapt›klar› neyse
onun içinde s›k›fl›p kal›yorlar. Sanat
zaten varolmayan bir dünyay› var
etmektir. Sanat insan› gerçek
dünyan›n ötesinde bir yere tafl›r.
Sanat ve Teknoloji Bakanl›¤›, bu
gerçekli¤i geride b›rakt›¤›m›z ve
yeni bir gerçekli¤e, hayal gücünün
gerçekli¤ine dald›¤›m›z fikrini tama-
men benimsemifl durumda. Bizim
yaflad›¤›m›z yer buras›. Biz hayal
gücünün dünyas›nda yafl›yoruz. 

RRaannddaallll PPaacckkeerr11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 08 Haziran 2005. 

1 Randall Packer: Amerikan Sanat ve
Teknoloji Bakan›.

Amigo Orhan 
Amigo, ‹spanyolca’dan ithal bir
sözcüktür. ‘Arkadafl’ manas›na
gelse de, memlekette baflka türlü
yan anlamlar üretmifltir. En bilineni
ise yandafl› oldu¤u tak›m›n taraftar-
lar›n› belli bir ritmde ve süreklilikte
tezahürat yapmaya ikna eden, sevk
ve idare eden itibarl› kiflilerdir. Yeni
zamanlarda, endüstriyel futbolun
oyunu kirletmesinden mütevellit, bu
kurum da kirlenmifltir. 

Öte yandan, hikâyenin elbette bir
de geçmifli vard›r. Ve bu geçmiflin
en fl›k koltuklar›na kurulan

hem de halkla ilgili çeflitli konular›
gündeme getirece¤iz. Ve bütün
bunlar› gerçek zamanl› olarak
sadece ve sadece bir cep telefonu
kullanarak kaydedece¤iz. Cep tele-
fonu biçiminde muazzam güçlü,
son teknoloji ürünü, mobil bir
iletiflim sistemine sahibim. Görüntü
ve video kaydedebiliyor ve bunlar›
gerçek zamanl› olarak internete
yükleyebiliyor. 

www.usdat.us
Web adresimiz de 'www.usdat.us'
Bu adrese bakarsan›z benim yay›-
n›m›, yani Bakan'›n mobil iletiflim
teknolojisi ile sa¤lanan canl› bir
yay›n›n› izleme ve dinleme imkân›
bulabilirsiniz. Bienal alan›nda
dolafl›yor, insanlarla konufluyor
ve insanlar›n Venedik Bienali'nin
temelinde yatan mesaj hakk›nda
düflünmelerini ve düflüncelerini
ifade etmelerini sa¤lamaya çal›fl›yor
olaca¤›m. Bu seviyeye tafl›maya
çal›flaca¤›m. Çünkü hepimizin
bildi¤i gibi sanat dünyas› ço¤unluk-
la farkl› seviyelerde iflliyor. En iyi
sanatç› kim, kimin ifli en çok para
eder? Bildi¤iniz sanat piyasas› ve
sanat dünyas› hassasiyeti. Ama
Venedik Bienali'nde medyay› kul-
lanmak suretiyle insanlar› iflin içine
dahil ederek, daha sonra bu soh-
betleri, röportajlar› ve aç›klamalar›
sitemizde canl› yay›nlayarak söz
konusu söylemin seviyesini yükselt-
meyi planl›yoruz. Böylelikle herke-
sin sanatla temas kurmas›n› da
sa¤lam›fl olaca¤›z. Ve bu, sanatla
hayat aras›ndaki ayr›m› ortadan
kald›r›yor. Gerçekten de hayat›
sanatsal bir deneyime dönüfltürü-
yor. San›r›m insanlara bu gerçeklik-
le nas›l temas kurabileceklerini ve
bir duyarl›l›k gelifltirebileceklerini,
yani sanat ve hayat›n bir bütün
olarak yaflanmas› gerekti¤i
gerçe¤ini hat›rlatmak sanatç›n›n
görevi... Sanatç› sadece buna
e¤ilerek bu gerçekli¤i hayata
geçirebilir. Sanat›n bir müzenin ya
da bir pavyonun duvar›nda yer
almas›ndansa biz sanat› Venedik
sokaklar›na tafl›yoruz.  

"Es es'li 
amigolar ve
Amigo Orhan.
Millî gayemiz
olan, Ay'a
muvaffakiyet
dolu inifl ve
dönüflümüze
hissedar
olman›zdan
dolay› çok çok
müteflekkiriz."
Armstrong,
Collins, Buzz
Aldrin.
(astronotlar) 
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Amigo Orhan.

Orhan. Millî gayemiz olan, Ay’a
muvaffakiyet dolu inifl ve
dönüflümüze hissedar olman›zdan
dolay› çok çok müteflekkiriz.
‹nan›yoruz ki Cihanflümul (evrensel)
keflfimiz befleriyet için büyük fay-
dalar sa¤layacakt›r... Bu 
baflar›m›zda sizlerin iyi dilekleri ve
cesaret verici destekleri ve dualar›
bizleri ayakta tutmufltur...” (Milliyet,
1 Kas›m 1969)
Amigo Orhan sahaya ç›kt›¤›nda,
tribünler; “Hop-hop-hop! Güm-
güm-güm! K›rm›z› flimflek, hey-hey-
hey!”, “Bir baba hindi... Heyyy
Allah!” ve daha nice naif tezahürat-
larla inlerdi. fiimdilerde tribünlerde
öyle fleyler oluyor ki, s›zlayan hep
vicdanlar›m›z oluyor... ((BBkkzkkzz;;
KKaarr››nnccaaeezzmmeezz fifieevvkkii))

TTaann MMoorrggüüll

KKaayynnaakk::
Özgür Topy›ld›z; Anadolu Y›ld›z› Eskiflehir-
spor. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2004.

Amma Hikâye
Befl kardeflin en genciydi Cass,
hem de en güzeli. Üstelik kentin de
en güzel k›z›yd›. Bu ola¤anüstü
yarat›k, yüzde elli K›z›lderili kan›
tafl›yordu damarlar›nda. Uyumlu
gözleri bir y›lan›nki gibi canl› ve
vahfliydi. Cass öyle oynak bir alevdi
ki, içinde durmas› mümkün
olmayan bir kal›ba s›k›flt›r›lm›fl bir
melek san›labilirdi. Uzun, siyah,
ipekten saçlar› da vücudu gibi f›r›l

f›r›ld›. Bazen bunalm›fl, bazen keyfi
yerinde görünen Cass ile ya
gökyüzünde olunurdu ya da yerin
dibinde. Ona ‘kaç›kt›r’ derler.
Kimler mi? H›rç›n ve titiz kifliler.
Öyleleri zaten Cass’› hiçbir zaman
anlayamayacaklard›r. Pezevenkler
için ise o, düzülmeye yarayan bir
makineydi ancak. Kaç›k olup olma-
mas› umurlar›nda de¤ildi. Cass,
dans› severdi; flörtü, erkekleri
öpmeyi severdi. Ama salt ikisini,
üçünü. Erkekler ifli ileri götürünce
de bacaklar› aras›nda bile olsa
tüymeyi becerirdi. “Selam olsun
pezevenklere” der gibi.

Ablalar›, güzelli¤inden yararlanma-
mak ve akl›n› yeterince kullanma-
makla suçluyorlard› onu. Ama
Cass, ak›ll› oldu¤unca, vicdan
sahibiydi de. Resmi severdi; dans›,
flark›y›, çömlekçili¤i severdi. Ve
insanlar ac› çekiyorsa, iflleri
kötüyse, Cass onlar için yürekten
üzülürdü. Nedeniyse basitti. Çünkü
Cass kimseye benzemezdi. Cass’›n
pratik zekâs› yoktu. Ablalar› onu,
kendi adamlar›n›n ak›llar›n›
bafllar›ndan al›yor ve bu yüzden
onlar› yeterince sömüremiyorlar
diye k›skan›yorlard›. Cass ise
çirkinlerden hofllan›yordu.
Sözgelimi yak›fl›kl› erkekleri can›
çekmiyordu. “Kar›nlar› da bofl,
kafalar› da” diyordu onlar için.
“Güzel bir küçük burun, küçük
kulaklar, giyim kuflam, sonra da
bafllarlar böbürlenmeye. Herfley

yüzeyseldir, içleri bofltur.” ‹flte böy-
leydi Cass. Delilikle burun
burunayd›. Böyle oldu¤u için de
onun delili¤ine inanm›flt› herkes. (...)

Charles Bukowski, ‘Kentin En
Güzel K›z›’
1 May›s 2000 tarihinde Amma
Hikâye adl› programda okundu. 

Aç›k Radyo 15 Gün Kapal›
Aç›k Radyo, Eylül 2000’de Göksenin
Göksel taraf›ndan haz›rlanan ‘Amma
Hikâye’ program›nda, ABD’li edebi-
yatç› Charles Bukowski’nin ‘Kasa-
ban›n En Güzel K›z›’ adl› öyküsünü
yay›mlad›¤› için Radyo Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) taraf›ndan önce-
ki akflam 15 gün süreyle kapat›ld›.
RTÜK, Aç›k Radyo’ya programda
okunan öykü nedeniyle ‘genel ahlak,
toplum huzuru ve Türk aile yap›s›na
ayk›r›l›k’ gerekçesiyle 1,5 y›l önce 15
gün kapatma cezas› vermiflti. Bunun
üzerine Ankara 9. ‹dare Mahke-
mesi’ne dava açan Aç›k Radyo’nun
yürütmeyi durdurma talebi kabul
edilmifl, daha sonra da Mahkeme,
bilirkifli raporuna dayanarak Haziran
2001’de RTÜK’ün idari ifllemini iptal
etmiflti.

45

Amma Hikâye

""AAbbllaallaarr››,, ggüüzzeellllii¤¤iinnddeenn yyaarraarrllaannmmaammaakk vvee aakkll››nn››
yyeetteerriinnccee kkuullllaannmmaammaakkllaa ssuuççlluuyyoorrllaarrdd›› oonnuu.. AAmmaa
CCaassss,, aakk››llll›› oolldduu¤¤uunnccaa,, vviiccddaann ssaahhiibbiiyyddii ddee.. RReessmmii
sseevveerrddii;; ddaannss››,, flflaarrkk››yy››,, ççöömmlleekkççiillii¤¤ii sseevveerrddii.. VVee
iinnssaannllaarr aacc›› ççeekkiiyyoorrssaa,, iiflfllleerrii kkööttüüyyssee,, CCaassss oonnllaarr
iiççiinn yyüürreekktttkktteenn üüzzüüllüürrddüü.. NNeeddeenniiyyssee bbaassiittttii.. ÇÇüünnkküü
CCaassss kkiimmsseeyyee bbeennzzeemmeezzddii.. CCaassss''››nn pprraattiikk zzeekkââss››
yyookktttkkttuu......"" ((CChhaarrlleess BBuukkoowwsskkii,, ""KKeennttiinn EEnn GGüüzzeell KK››zz››""
aaddll›› hhiikkââyâyeessiinnddeenn..))

Bilirkifli Raporu Öyküyü Aklad› 
Ankara Üniversitesi ö¤retim üyele-
rinden Prof. Dr. Nevzat Toroslu,
Prof. Dr. Bülent Çapl› ve Yrd. Doç.
Dr. Nilap Çabuk’tan oluflan bilirkifli
raporunda, öykünün Türk aile
yap›s›yla bir iliflkisinin olmad›¤› ve
genel ahlaka ayk›r› nitelendirile-
meyece¤i belirtilmiflti. 
Bu kez RTÜK, temyiz istemiyle
baflvurdu¤u Dan›fltay’da ‹dare
Mahkemesinin karar›n›n iptalini ve
yürütmenin durdurulmas›n› istedi.
‘Yürütmeyi durdurma’ karar› veren
Dan›fltay, iptal istemini ise ask›ya
ald›. Dan›fltay bu konudaki karar›n›
ileri bir tarihte verecek. 

Dan›fltay’›n ask›ya alma karar›n›
‘verdikleri cezay› uygulaman›n yolu-
nu açt›¤›’ yönünde yorumlayan
RTÜK, önceki akflamdan itibaren
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Aç›k Radyo’yu 15 günlü¤üne sus-
turdu. Aç›k Radyo ise Dan›fltay’›n
karar›n›n durdurulmas› için Dan›fltay
‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu’na
baflvurdu. Aç›k Radyo ayr›ca, yarg›
süreci devam ederken kapatmay›
içeren idari ifllemi nedeniyle
RTÜK’ü de mahkemeye verdi. 

Evrim Altu¤ 
Radikal Gazetesi
16 Ocak 2002 

Bilirkifli Raporu
...III. Charles Bukowski taraf›ndan
yaz›lan ve Naim Tirali taraf›ndan
Türkçe’ye çevrilen ‘Kentin En Güzel
K›z›’ adl› 10 sahifeden ibaret öykü-
de, bir genç k›z›n kendisini intihara
sürükleyen yaflam›ndan baz› kesitler
yans›t›lmaktad›r. Her ne kadar öykü-
de cinsellikle ilgili baz› sözcükler yer
almakta ise de, bunlar öyküyü oku-
yan veya dinleyenlerde cinsel duy-
gular› harekete geçirmek amac›na
de¤il, genç bir k›z› intihara sürük-
leyen, yaflam›n cinsel iliflkiler yönü-
nü ortaya koymak amac›na yönelik-
tir. Dolay›s›yla söz konusu öyküyü
hiçbir anlam› ile genel ahlaka ayk›r›
olarak nitelendirmek mümkün de-
¤ildir.
Sayg›yla sunulur. 

Ankara 9. ‹dare Mahkemesi’ne
Verilen Bilirkifli Raporundan
Dosya No: 2000/1248 Esas 
24 Ocak 2001 
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"Yay›n›m›z, RTÜK taraf›ndan 1 May›s 2000 tarihinde … 
"Amma Hikâye" adl› program›n...

'Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yap›s›na uygun olmak' ilkesinin ihlali
gerekçesiyle ve Dan›fltay karar› üzerine

15 gün süreyle geçici olarak durdurulmufltur."

(Aç›k Radyo anonsu)
15 Ocak 2002

"fiimdi de¤erli bestecimiz Hasan Ersel'in eserine kulak verelim:
'John Cage'in 4 Dakika 33 Saniye Sessizlik Eseri Üzerine Çeflitlemeler'.

‹cra Eden: Aç›k Radyo senfoni orkestras›..."

(Aç›k Radyo anonsu)
15 Ocak 2002



48

Amma Hikâye

49

Amma Hikâye



50

Amma Hikâye

51

Amma Hikâye



""LLiimmoonnccuu
ddeerrlleerr
aadd››mmaa///a/aa//aa
KKiimmsseelleerr
ggeelleemmeezz
yyaann››mmaa……
GGaazzoozzccuu
ddeerrlleerr
aadd››mmaa///a/aa//aa
KKiimmsseelleerr
ggeelleemmeezz
yyaann››mmaa..""
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Mahkeme Karar›
Bilirkifli raporu Mahkemece hükme
esas al›nacak nitelikte görülmüfl-
tür... Aç›klanan nedenlerle, davan›n
reddine... 06.10.2005 tarihinde oy-
birli¤iyle karar verildi. 

T.C. Ankara 9. ‹dare Mahkemesi
Esas No: 2003/1661 
Karar No: 2005/914 
6 Ekim 2005

(...) ‹yice bozulmufltum ki, barmen
benimle konuflmak gere¤ini duydu:
“Sevgiliniz konusunda çok
üzgünüm.” 
“Ne?”
“Gerçekten üzgünüm. Haberiniz
yok mu yoksa?”
“Hay›r.”
“Can›na k›yd›. Dün gömüldü.”
“Gömüldü mü?”
Ben de gelecek diye yolunu gözlü-
yordum. Böyle bir fleyi nas›l yapa-
bilir!
“Ablalar› herfleyiyle u¤raflt›lar.”
“Can›na k›yma?... Nas›l k›ym›fl
can›na, sorabilir miyim?”
“Bo¤az›n› kesmifl.”
“Anlad›m. ‹çki ver bana.”

Kapan›fla dek kafay› çektim. Ah
Cass, befl k›zkardeflin en güzeli,
kentin en güzel k›z›... Külüstür
arabamla eve dönmeyi
becermifltim. Ve uzun düflüncelere
dald›m. Bana “Hay›r” dedi¤i vakit,
susmak yerine üstelemeliydim.
Benimle yaflamas›n› istemem onu
çok etkilemiflti. Bundan emindim.
Bu konuda çok çekingen, çok
so¤uk ve uyufluk davranm›flt›m.
Gebersem yeriydi. Ölümü de bana
iyi bir cezayd›. Köpek herifin biriy-
dim ben. Üstelik bir de böyle di-
yerek, suçsuz köpekleri afla¤›l›yor-
dum. Kalkt›m, bir flifle flarap bulup
ç›kard›m ve hayvanlar gibi içtim.
Dünyan›n en güzel k›z› Cass
ölmüfltü, hem de daha yirmi
yafl›ndayken.

Sokakta klâksonlar çal›yordu.
Herifler dibine dek basmakla yetin-
miyorlar, üsteliyorlard› da. fiifleyi
kapt›¤›m gibi f›rlatt›m ve var

Sessiz 15 Günün Ard›ndan 
“Evet nerede kalm›flt›k?”

Ay›lana Gazoz Bay›lana Limon
...Ben söyleyeyim mi Aç›k Radyo’yu
nas›l düzenli dinlemeye bafllad›¤›-
m›? Tabii daha önce de fark›nday-
d›m Aç›k Radyo’nun, arada bir rast-
l›yordum, ilgileniyordum falan ama
pek radyo dinleme al›flkanl›¤›m yok-
tu. Sonra bir noktada Bukowski’nin
“müstehcen” hikâyesi meselesi ol-
du. Bukowski’nin radyoda okunan
bir hikâyesi “müstehcen yay›n” te-
lakki edilerek Aç›k Radyo kapat›ld›
ve 15 gün kapal› kald›. Bu süreden
sonra, tam radyo yeniden yay›na
bafllarken, hat›rl›yorum, arabaday-
d›m ve saat gece yar›s› 12 idi. Gece
yar›s›, 15 gün kapal› kald›ktan sonra
cezas› bitip aç›l›yordu Aç›k Radyo
ve ben de tesadüfen o aç›l›fla rast-
lad›m. Önce koridordan, stüdyodan
sesler gelmeye bafllad›, sonra bir
müzik bafllad›: Bir Roman havas›,
sözleri “bay›lana limon, ay›lana ga-
zoz”... Normal olarak böyle bir aç›-
l›flta ne beklersiniz? A¤›r bir ma¤du-
riyet söylemi, medya üzerindeki
bask›larla ilgili bir sürü basmakal›p
laf, vs...  Onun yerine “bay›lana li-
mon, ay›lana gazoz”u duyunca, o
noktada “ben bu radyoyu dinleyece-
¤im” diye karar verdim. O aç›l›fltan
daha ciddi bir meydan okuma ola-
mazd› do¤rusu. “Bunlar hem ciddi
bir ifl yap›yorlar, hem de bunu ken-
dilerini ciddiye almadan yap›yorlar”
diye düflündüm. Bir de, “helal olsun,
bunlara kurflun ifllemez” diye düflün-
düm. Do¤rusu çok güvenim vard›r
Aç›k Radyo’ya, onun ne olursa ol-
sun kendisi olarak kalabilece¤ine ...  
Ayfle Bu¤ra
Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006

Oynamaya geldik, oynamaya
Dü¤ünlerde göbek atmaya.
Limoncu derler ad›ma
Kimseler gelemez yan›ma
Gazozcu derler ad›ma
Kimseler gelemez yan›ma

Ay›lana gazoz
Bay›lana limon
Ay›lana gazozu da
Bay›lana limon
Oooooooooh!...

29 Ocak 2002 

Yeni Bir Bilirkifli Heyeti
Kapatma cezas›n›n uygulanmas›n-
dan 1 y›l 2 ay sonra Dan›fltay 10.
Dairesi, “Toplum huzuru ve Türk
aile yap›s›” yönünden konunun
uzman› yeni bir bilirkifli heyetince
de¤erlendirilmesi gerekçesiyle 9.
‹dare Mahkemesi’nin karar›n›
bozdu ve yeniden bir karar ver-
ilmek üzere Mahkemeye gönderdi.
9. ‹dare Mahkemesi uyuflmazl›¤›n
çözümü için yeni bir bilirkifli
incelemesi yapt›r›lmas›na karar
verdi.

Dava Dosyas› Kay›tlar›ndan

Dan›fltay’›n Belirledi¤i Yeni
Bilirkifli Heyetinin Raporundan...
...nereden bak›l›rsa bak›ls›n her
toplumun, özellikle Türk toplumu-
nun genel ahlak anlay›fl›na ayk›-
r›d›r. Bu deyimleri hiç kimse kendi
aile ortam›nda kullanmaz, kullana-
maz, daha do¤rusu kullanmama-
l›d›r. Ayr›ca kamusal alanda (her-
kesin bulundu¤u, kulland›¤› alan-
lar), okul, hastane, sokak, cadde,
resmi yerlerde bu deyimler kul-
lan›lamaz. Kullan›ld›¤›nda en hafif
deyimle etraf›m›zdaki insanlar ta-
raf›ndan normal karfl›lanamaz,
afla¤›lan›r, kötümsenir ve uyar›l›r›z.
Çünkü; asgari düzeyde toplumsal
birlikteli¤imizin art›k kurallar› (ka-
munun mahrumiyeti, kamunun
huzuru, esenli¤i) ihlal edilmifltir...
Ahlâk›n bitti¤i yerde hukuk ne
yaps›n, polis ne yaps›n... Aksi
halde anarfli (kurals›zl›k) ya da
anomi (sic.) bir toplumsal ortam
do¤ar, ki bu  toplumsal tefessüh
(kokuflma), toplumsal çürüme ve
parçalanmay› getirir... 

Ankara 9. ‹dare Mahkemesi’ne
Verilen Bilirkifli Raporundan 
Konu: 2003/1661 Esas Numaral›
Dosya 
25 Mart 2005

gücümle ba¤›rd›m:
“Kesin lan orospu çocuklar›!”
Gece a¤›r a¤›r çöküyordu. Vakit
sanki çok geçmifl gibi geldi bana.1

Charles Bukowski, ‘Kentin En
Güzel K›z›’

AAçç››kk RRaaddyyoo

Pr; Amma Hikâye
Yt; 01 May›s 2000.

1 Sak›ncal› Yazarlardan Sak›ncas›z Öyküler.
Çev: Naim Tirali. ‹stanbul: Cem Yay›nevi,
1994.

Ankara’n›n Mart›lar›
Mart›lar deniz kenar›nda ve
gökyüzünde yaflayan hayvanlard›r.
Deniz kenar›nda ve gökyüzünde
yaflamalar›n›n bize ça¤r›fl›m› da
bu hayvanlar›n özgürlük sembolü
olmalar›, özgürlü¤üne düflkün
hayvanlar olmalar›d›r. Türkiye’de
deniz kenar›nda yaflamayan tek
mart› sürüsü Ankara Bal›k Hali’nde
yaflar. Ankara’da deniz olmad›¤›
halde bal›k hali mart› doludur.
Çünkü Samsun’da karn› ac›kan
mart›lar kirlilikten yiyecek birfley
bulamad›klar› için, Samsun’dan
Ankara’ya bal›k götüren kamyonlar›
takip ederler bilinçsizce. Sadece
kar›n toklu¤u için. Kamyonlar›n
üstü aç›k oldu¤undan ve bal›klar

üstten göründü¤ünden, mart›lar
Samsun’dan Ankara’ya gelene
kadar bir iki ufak sorti yaparlar,
bir iki bal›k kaparlar, kar›nlar›n›
doyururlar. Ama kamyonlar
Ankara’ya Hal’e gelip de bal›klar
indirilip buzhaneye konunca bizim
mart›lar Ankara’da ortada kal›rlar...
Çünkü asl›nda o buzhanenin kap›s›
içeriye bal›klar›n üstüne de¤il;
d›flar›ya, mart›lar›n surat›na
kapanan bir kap›d›r. ‹flte o
günden sonra mart›lar bence
hep flunu düflünürler; “Evet
karn›m›z doydu, art›k tokuz.
Ama ne Samsun kald›, ne di¤er
mart›lar kald›, ne özgürlük kald›,
ne deniz kald›, ne gökyüzü, ne
arkadafl, ne efl, ne dost kald›.
Özgürlü¤ümüzle neyi de¤ifl
tokufl ettik. Kar›n toklu¤uyla
neyi de¤ifl tokufl ettik?”

BBeeyyaazz››tt ÖÖzzttüürrkk

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

Anna Politkovskaya
Rus gazeteci, insan haklar› ve
demokrasi savaflç›s›, yazar. Özellik-
le Çeçen Savafl›nda Rus devletinin
uygulad›¤› fliddet ve bask› poli-
tikalar›na, Rusya Devlet Baflkan›
Putin’in antidemokratik ve bask›c›
yönetimine karfl› amans›z muhale-
feti ile tan›n›yordu. Hukuksuzlu¤un
kol gezdi¤i, birçok gazetecinin ve
insan haklar› aktivistinin kaç›r›l›p
öldürüldü¤ü Çeçenistan’dan
gazetesine say›s›z haber geçti ve
köfle yaz›lar› kaleme ald›. Yine
orada Rus askeri güçleri taraf›ndan
tutukland›, sahte infaz iflkencelerine
maruz kald›, çay›na kusturucu zehir
at›ld›... Son y›llar›nda kendisine ve
çocuklar›na yöneltilmifl say›s›z ölüm
tehdidi ald›. 2001’de bu tehditlerin
yo¤unlaflmas› ve özellikle özel polis
teflkilat›n›n bir memurunun kendi-
sine e-mail yoluyla ‘idam ferman›’
ç›kartmas› üzerine 2001’de
Viyana’ya kaçt›ysa da, bir süre
sonra ülkesine döndü. Politkovska-
ya Rusya içindeyken de, yurt
d›fl›nda da habercilik ve yazarl›k
mesle¤ini kesintisiz icra etti. 

2004’te Beslan okul bask›n›n› haber
yapmak, ve okul çocuklar›n› rehin
alan Çeçenlerle görüflüp krizi
kans›z bir çözüme ulaflt›rmak için
arabulucu rolü oynamak üzere
Kuzey Osetiya’ya giderken uçakta
kendisini zehirledilerse de, mucize
kabilinden kurtuldu ve muhabirli¤e
ve yazarl›¤a devam etti. Çeçenistan
savafl›na ve Putin Rusyas›’na iliflkin
5 kitap yazd›, en sayg›n ulusal ve
uluslararas› gazetecilik, insan hak-
lar›, bar›fl ödüllerini ald›.

Rusya’n›n bir bas›n kuruluflunun
baflkan›na göre, “Rusya’da dürüst
gazetecilik var m› diye bir soru ne
zaman ortaya at›lsa, tereddütsüz ilk
akla gelen isim” olan Anna
Politkovskaya, 7 Ekim 2006’da,
kendi apartman dairesinin asansörü
önünde kafas›ndan kurflunlanarak
profesyonelce ifllenmifl bir cinayete
kurban gitti. 48 yafl›ndayd›.
Cinayet, Putin’in do¤um gününe
denk geldi.
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Anna Politkovskaya

Mart›lar›n
özgürlük sembolü

olmalar›n›n sebebi
özgürlü¤üne

düflkün hayvanlar
olmalar›d›r.



Anthony Braxton
Ekim 1995’de ‹stanbul’a geldi,
e¤itmenlik yapt›, konserler verdi.
Chicago’lu, nefesli sazlar çalan
besteci, do¤açlamac›, e¤itmen.
Müzi¤i yap›sal olarak 12 ögeye
bölmüfl ve bu ögeleri temel ekseni
olarak alm›flt›r. Tan›mlar›n›,
anlat›mlar›n› bunlar üzerine kurar.
Örne¤in legato, k›sa staccato,
haf›za (bilinen bir melodiye, ritme
gönderme yapma) vs. Alto sakso-
fonla solo albüm yapan ilk kiflidir.
Siyahs›n›z, popüler müzik de¤il
yapt›¤›n›z, 1969 y›l›, her taraf kar-
makar›fl›k, ve alto saksofonla
herkese meydan okur bir flekilde
albüm yapacaks›n›z, öyle kolay
de¤il...

Rus güvenlik servislerinde
çal›flt›ktan sonra Putin’e muhalefete
bafllayan ve Londra’ya iltica eden
yazar Aleksandr Litvinyenko, ken-
disi de eski güvenlik servisi flefi
olan Vladimir Putin’i bu cinayetin
emrini vermifl olmakla alenen
suçlad›. Daha sonra
Litvinyenko’nun kendisi de
radyoaktif polonyum maddesi ile
zehirlenerek öldürüldü.
Politkovskaya cinayetinde ise baz›
tutuklamalara ra¤men henüz resmi
bir iddianame haz›rlanmad›. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakk::
www.wikipedia.org
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Anna Politkovskaya

Politkovskaya’dan Gazetecilik ‘Dersleri’
Anna Politkovskaya, Putin’in Rusyas›: Çöken Bir Demokraside Hayat adl› kitab›nda Putin’in
kasten ç›kard›¤›n› ileri sürdü¤ü ‹kinci Çeçen Savafl›n›n yan› s›ra, Rus Gizli Servisi FSB’yi de
Sovyet usulü bir diktatörlü¤e giden yolda tüm kamusal özgürlükleri bast›rmakla suçluyor,
ama özelefltiri yapmaktan da geri kalm›yordu: “Putin’in politikalar›ndan as›l biz sorumluyuz...
Toplum da s›n›rs›z bir kay›ts›zl›k sergiledi... Çekac›lar iktidara yerlefltikçe, biz de korktu-
¤umuzu onlara gösterdik ve böylece bizi bir s›¤›r sürüsü gibi gütme arzular›n› güçlendirmifl
olduk...”

“Biz gene bir Sovyet uçurumuna do¤ru h›zla sürükleniyoruz. Kendi cehaletimizden kay-
naklanan ölümcül bir enformasyon bofllu¤una do¤ru... Elimizde kalan tek fley internet...
E¤er bir gazeteci olarak çal›flmaya devam etmek istiyorsan, internet d›fl›nda yapaca¤›n tek
fley Putin’e kölelikten ibaret. Aksi halde ölüm, kurflun, zehir ya da mahkemeler... Art›k
Putin’in bekçi köpekleri, yani bizim gizli servislerimiz neyi uygun görürlerse.”1

Anna Politkovskaya, ölümünden iki y›l önce BBC’ye verdi¤i bir mülakatta, hem kendi
ölümünü sanki önceden haber ‘yapmakta’, hem de mesle¤inin gerektirdi¤i nitelikler
konusunda bir tür “Gazetecilik 101”  dersi vermekteydi: 

“Tehlikeleri göze alman›n, benim iflimin, yani bir Rus gazetecisinin iflinin normal bir parças›
oldu¤undan ad›m gibi eminim. ‘Tehditler geliyor diye’ duramam, çünkü bu benim görevim...
Nas›l doktorun görevi hastalar›n› iyilefltirmek, flark›c›n›n görevi flark› söylemekse,
gazetecinin görevi de gerçe¤i, gerçek olarak gördü¤ü fleyi yazmakt›r. Onun tek görevi
budur.” 2

Anna Politkovskaya
Putin’in do¤umgününde
öldürüldü, 
1958-2006.

Anthony Braxton.

1 Anna Politkovskaya, “Poisoned by Putin”,
Guardian Online, 9 Eylül, 2004.
www.guardian.co.uk

2 BBC World online, 7 Ekim 2006
www.bbc.co.uk

Braxton tüm bulufllar›na, yenilikleri-
ne ek olarak kendisini ö¤rencilerine
adam›fl durumda. Bir de arada
f›rsat bulursa albümlerini basmaya
çal›fl›yor. Kendi plak flirketi ve
kurdu¤u vak›f finansal yetersizlikler
nedeniyle kapand›. Konserlere
ç›karken, albüm yaparken art›k
yan›nda hep ö¤rencileri var.
Onlardan yaflama sevinci ediniyor,
onlar›n heyecan›yla yafl›yor, ama
kendine dair tan›m› da zaten pro-
fesyonel bir ö¤renci oldu¤u
fleklinde. Sürekli evde enstrüman-
lar›n› çal›flan, okuyan, araflt›ran bir
ö¤renci... 

VVoollkkaann TTeerrzziioo¤¤lluu

Anton Perich
(Ressam, Foto¤rafç›, Televizyon
Yap›mc›s› - New York) H›rvatistan’-
da, Dubrovnik’te do¤dum. ‹lkgenç-
lik y›llar›mda Paris’e tafl›nd›m ve
befl y›l kadar orada kald›m. Önce-
leri edebiyat ve fliir üzerine okuyor-

dum. O zamanlar fliir yaz›yordum
zaten. Bir süre okudum, sonra oku-
lu b›rakt›m ve sanatla ilgilenmeye
bafllad›m. Ve bu arada kesinlikle
harika olduklar›n› düflündü¤üm baz›
sanatç›larla tan›flt›m. Lettrisme adl›
bir ak›md› bu. Sözler olmaks›z›n,
sadece seslerle fliir yaz›yor; harfler-
le, ço¤unlukla da kaligrafiyle çizim
ve resimler yap›yorlard›. Benim de
çok hofluma gitti, onlara kat›ld›m ve
baflkald›ranlardan biri oldum. Ayn›
zamanda k›sa filmler çekiyordum.
Böylece fliir, sinema ve resmi birlik-
te götürmeye baflard›m. Son
derece faal birkaç y›l geçirdim. 

68 Bahar›, Paris...
1968’de meflhur Paris bahar›nda
ben de oradayd›m. Çok heyecan
verici bir dönemdi. O zamanlar ö¤-
renciydim ve arkadafllar›mla bera-
ber sokaktayd›m. Hatta iflgal s›ra-
s›nda birkaç gece Odéon’da yatt›k.
Devrim ruhu gerçekten de güzeldi,
ö¤renciler baz› fleyleri de¤ifltiriyor-
lard›. Hem de sonsuza kadar.

Büyük bir de¤iflim yafland› ama ol-
dukça üzücü bir flekilde. 1968’de
yap›lan küçücük, ufac›k bir devrim
sayesinde bugün Fransa ve Avrupa
farkl› bir yer oldu. 

Bir süre sonra art›k ilgimi çeken her
fley New York’tan geliyordu. Pop
Art, Andy Warhol, underground
filmler... Paris’te pek bir hareket 
olmad›¤›n› düflünmeye bafllad›m.
New York’a gitmem gerekiyordu.
Sonunda bir gün kalk›p gittim, ve
orada kald›m. Çok ilginç oldu, New
York’a var›r varmaz ilk birkaç gün
içinde birçok insanla tan›flt›m. War-
hol’la, onun y›ld›zlar›yla ve under-
ground tiplerle... Max’s Kansas City
adl› lokantada müthifl bir ortam
vard›. Herkes her akflam oraya gi-
diyordu. Ben de her gece oraya git-
tim tabii. Foto¤raflar çekiyordum.
Bütün Andy Warhol y›ld›zlar› ora-
dayd›. Travestiler, geyler. Sonra
sanatç›lar... Büyük meflhur sanat-
ç›lar, underground sanatç›lar, sine-
mac›lar... herkes oradayd›. Asl›nda
oldukça tuhaft›. Zaman zaman bir
Fellini filmini and›r›yordu ve benim
için inan›lmaz derecede ilgi çekiciy-
di. Kameram› al›p her gece foto¤raf
çekiyordum, büyülenmifl gibiydim.
Daha önce hiç böyle birfley görme-
mifltim. Yetmiflli y›llard›, Warhol
Interview dergisini ç›kar›yordu. Ben
de Interview’da foto¤raflar›m› ya-ww
y›nlamaya bafllad›m. ‹ki üç y›l bo-
yunca sadece dergi ve kendi key-
fim için milyonlarca foto¤raf çektim,
herkesle tan›flt›m. Özellikle de un-
derground tiplerle. Sonra Studio 54
olay› bafllad›. ((BBkkzz;; SSttuuddiioo 5544)) Ben
de her gece oradayd›m, sürekli fo-
to¤raf çekiyordum çünkü görüntü-
ler beni büyülüyordu. Bu insanlar
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Anton Perich

Anton Perich 2005 y›l›n›n
Ekim ay›nda uluslararas›
sanat projesi Skanbul
Connection kapsam›nda
‹stanbul’dayd›.

Anton Perich, ressam,
foto¤rafç›, televizyon

yap›mc›s›.
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lar. Geceleri çok rahatlar. Zaten
bunlar hiçbir fley yapmay›p sadece
her gece d›flar› ç›kan tipler de de-
¤ildi. Hepsi birfleyler yap›yordu.
Moda tasar›mc›lar›, foto¤rafç›lar,
ressamlar, sanatç›lar... Gece gün-
düz durmadan çal›fl›yorlard›. Gece
de geç saatlere kadar çal›fl›p gece
yar›s›ndan sonra e¤lenmek ve ra-
hatlamak için d›flar› ç›k›yorlard›.
Biraz uyuflturucu, biraz içki... Night
dergisini hâlâ arada bir yay›nl›yo-
rum. Y›lda bir iki kere; çünkü art›k
ancak iyi bir gösteri, bir olay olursa
yay›nl›yorum. Birçok yazar ve flair
arkadafl›m da bana malzeme gön-
deriyor. Biraz kolaj gibi asl›nda. Sa-
dece malzemeleri bir araya getirip
arada bir yay›nl›yorum. 

Studio’da foto¤raf ifline iki y›l kadar
devam ettikten sonra b›rakt›m çün-
kü gerçekten de resim yapmak isti-
yordum. Ama televizyonun görün-
tüsü bana ilham vermiflti. Çünkü bu
görüntü çizgilerden olufluyordu.
Ben de bu flekilde resim yapmak
istiyor, ama bunu yapam›yordum.
Ancak ekran›n foto¤raflar›n› çekip
büyüterek çizgiler elde edebiliyor,
sonra da çizgileri elimle boyuyor-
dum. Ama istedi¤im gibi olmuyor-
du. Gerçekten de art›k ellerimi kul-
lanmadan, elektrikle ve makineyle
resim yapmak istiyordum. 

1977, 78 y›llar›yd›. Yani bilgisayar›n
sanat alan›nda kullan›lmaya baflla-
mas›ndan uzun zaman önceydi. O
zamanlar bilgisayar yaz› yazmak,
hesap-kitap iflleri için kulland›¤›n›z
bir fleydi, sanat için de¤il. Benim
akl›mda da resim yapan bir makine
fikri vard› ve bunu kendi ellerimle
yapt›m. ‹lk resimlerimde kâ¤›t, gazl›
kalem ve mürekkep kulland›m. Bir
sonraki ad›m boya kullanarak kan-
vas üzerinde boyayan bir makine
oldu. Resme elektrik getirmem ge-
rekti¤ini hissediyordum. Ellerim ar-
t›k ifle yaramaz geliyordu bana, el-
lerimle yapaca¤›m bir fley kalma-
m›flt›. Makineyle resim yapmak
istiyordum ve bugün de hâlâ ayn›
makineyle resim yap›yorum.

o kadar narsisistlerdi ki... kameraya
bay›l›yorlard›. Foto¤raf makinemi ya
da video kameram› onlara do¤rult-
tu¤umda hemen oyunlar yapmaya
bafll›yorlard›. Dans ediyor, flark›
söylüyor, konufluyor, ç›lg›nca ya da
tuhaf hareketler yap›yorlard›. Ben
de bunlarla foto¤raf ve televizyon
ifllerimi yap›yordum. Kendi stüdyo-
ma ihtiyac›m yoktu. Oras› zaten her
gece bana aç›k olan büyük bir
stüdyo gibiydi. Oraya gidip her ge-
ce eve elimde muhteflem malzeme-
lerle dönüyordum. Grace Jones,
Warhol, Candy Darling... herkes
oradayd›. 

Bana göre hedonistler kendilerini
de¤ifltirerek dünyay› de¤ifltirdikleri-
ni hissediyorlar. Sanki burada de-
¤illerdi, arada bir yerlerdeydiler...
Oldukça yarat›c› bir ‘nirvana’ duru-
mu içindelerdi. Çünkü Max’›n yerin-
deki ve Studio 54’teki herkes çok
yarat›c› tiplerdi. Ahlaki bir çöküfl
yaflan›yordu ama hepsi bir harikay-
d›. ‹nan›lmaz fleyler yap›yorlard›.
Oyuncular, ressamlar, yazarlar, fla-
irler... herkes. Ayn› anda hem güzel
ve muhteflem, hem de inan›lmaz,
gerçeküstü ve tuhaf görünen bu in-
sanlar› foto¤raflamak benim kame-
ram için de büyüleyiciydi. Çünkü
beni flafl›rtacak resimler görmek is-
tiyordum ve her seferinde de böyle
oluyordu. Her gece ayn› insanlar›n
resmini çeksem bile, her gece
bambaflka oluyorlard›, ve bunu
hissedebiliyordum. Kameraya bak-
mama bile gerek yoktu. Herhangi
bir tarafa do¤rultmam yeterliydi.
Kaç›rma ihtimalim yoktu, her fley
zaten oradayd›. Ayn› dönemde
Studio 54’te Night ad›yla kendi der-
gimi ç›karmaya bafllad›m. Çünkü
zaten çok fazla foto¤raf çekiyor-
dum ve birço¤unu yay›nlamak isti-
yordum. Bir k›sm› baz› dergilerde
yay›nlan›yordu ama kendi dergimi
ç›karmaya karar verdim. Bu flekilde
her ay yüzlerce foto¤raf yay›nlaya-
bilecektim, ben de öyle yapt›m.
Böylece, foto¤raflar›n› çekti¤im bü-
tün bu arkadafllar›ma da hemence-
cik bir ayna tutmufl oluyordum. Ge-
ce hayat›n›n içindeki insanlar, ken-
dilerinin gece hayat›nda çekilmifl
foto¤raflar›n› görmeyi çok seviyor-

“Aman tanr›m,
resim yapan
bir makine;
tam da hayalini
kurdu¤um fley,
o kadar
k›skan›yorum
ki...”

Andy Warhol

Resim yapan makine.

Night dergisinin 47. say›s›n›n kapak
k›z› Charlotte Rampling.

Resim Yapan Makine
Resimlerime bakt›¤›n›zda elle yap›l-
mad›klar›n›, bir makineninr  ürünü ol-
duklar›n› fark edersiniz.k  Hatalar ya-r
pan, son derece ilkel bir makiner  ta-
raf›ndan yap›lm›fllard›r. Ben de ma-

kinenin yapaca¤› hatalar› keflfediyo-
rum. Ben makinemi icat etti¤imden
bu yana geçen yirmi y›lda teknoloji
çok ilerledi.k  Foto¤raf, video ve sine-
mada tam anlam›yla kusursuz, yük-
sek çözünürlüklük  imajlar kullan›l›yor.r
Her fleyr  çok gerçek,k  çok güzel,k  hat-
ta harika görünüyor. Bense baflka
bir yönder  gitmek istiyorum.k  Düflük
çözünürlük, çok azk  bilgi, son derece
ilkel bir görüntü.r  ‹lkel olanla elektro-
nik olan›k  birlefltirmek banak  büyük
bir heyecanr  veriyor. Bence bu kefl-
fedilebilecek yepyenik  bir alan.r  Her-
kes yüksek çözünürlük,k  dijital foto¤-
rafç›l›k peflinde.k  Ben baflka bir yöner
gidiyorum, çünkü zaten oraday-
d›m... Ben kendi akl› olan bir maki-r
neyle resim yap›yorum. Bu, hatalar
yapan bir makiner  ve her zamanr  be-
nimle ayn› fikirde de olmuyor. Bir
tür kavgar  asl›nda, vahfli bir atar  bin-
mek gibi.k  Nereye varaca¤›n›z› asla
tam olarak bilemiyorsunuz.k  Halbuki

bugün kullan›lan teknoloji ve bilgisa-
yarlarla nereye gitti¤iniz ve nereye
varaca¤›n›z zaten her zamanr  belli.
Bütün bu mükemmellik merak›k  asl›n-
da biraz sinir bozucu.r  Ben bundan
uzaklaflmaya çal›fl›yorum, çünkü
mükemmellikten hofllanm›yorum.
Beni flafl›rtacak birk  makiner  istiyo-
rum. Çünkü dijital foto¤rafç›l›k vek  o
bilgisayarla yap›lan ifller benir  hiç fla-
fl›rtm›yor. Her fleyr  sonuçtay  istedi¤i-
niz gibi ç›k›yor. Oysa benim resimle-
rimde böyle de¤il. Ancak yar›k  yar›ya.

Asl›nda resim makinemin patentini
alabilirdim ama almad›m. Bu, bilgi-
sayarlardan ve inkjet yaz›c›lardan
çok önceydi.k  Benim makinem inkjet
yaz›c›lar›n ilk hâlik  asl›nda ve ayn› za-
manda da bir scanner (taray›c›).
Ama ben onu insanlarla paylaflmak
istemedim. Sadece bana kals›n is-
tiyordum. Çünkü onunla resim yap-
mak istiyordum.k  Resimlerimi imza-
l›yorum ama makinem sadece bana
ait olmal›. O dönemde bunu seri

olarak üretmenink  kötü bir fikirr  oldu-r
¤unu düflündüm. Resimlerimi de
makineyle yap›yorum ama seri üre-
tim fleklinde de¤il. Her birr  resminr
yap›m› günler sürüyor.r  Makinem ve
ben beraber çal›fl›yoruzr  ve her za-r
man bir anlaflmazl›kr sözk  konusu.
Makine bir tarafar  gitmek istiyor,k  ben
baflka bir tarafa.r  Aç›kças› Warhol da
benim makinemi çok k›skanm›flt›.k
Andy Warhol’un Günlükleri adl› bü-
yük kitab›ndak  da böyle bir paragrafr
var; “Aman tanr›m” diyor, “resim
yapan bir makine,r  tam da hayalini
kurdu¤um fley, o kadar k›skan›yo-r
rum ki...” Ama sanat dünyas›nda
çok s›k›nt›k  yaflad›m. Çünkü resmi
makineyle yap›yorum diye beni cid-
diye almad›lar. 25 y›l önce ortam
çok farkl›yd›.k  Sanat simsarlar› da
makineyle yap›lm›fl diye kestirip
att›lar. Bu yüzden de sergi açma,
çal›flmalar›m› gösterme konusunda
çok s›k›nt›k  çektim.

Resme Elektrik Getirmek  Misyonu
Ayn› zamanda video ifli de yap›yor-
dum. Hemen her alandar  bir fleylerr
yapt›m, biraz da¤›n›k birk  çal›flmar
biçimim vard›. Kendimi hiçbir za-r
man tek birk  fleyer  adamad›m. Bafl-
lang›çta gerçekten sinemac› olmak
istiyordum. Paris’teyken de film
çekiyordum. Sonra video ç›kt›.
Sony bir videor  kamera ç›kard›, ben
de bir taner  ald›m. Televizyon iflleri
yapmak vek  film çekmek istiyordum.k
O dönemde bütün video sanatç›lar›
galeriler içinr  çal›fl›yordu. Sanatsal
ifller yap›yorlard›.r  Ben bununla ilgi-
lenmiyordum. Ben tan›d›¤›m kiflile-
rin oynayaca¤›, öyküsü olan fleyler
yapmak istiyordum. Birçok oyuncuk
ve muhteflem karakterler tan›yor-
dum. Benim videolar›m galerilerde
oturup bir monitörder  izlenecek efl-k
siz eserler de¤ildi, televizyon içindi.
Daha genifl bir kitleyer  ulaflmak isti-k
yordum. Soap-opera diziler gibir
ama underground ve sert bir fleyler.r
Televizyonu de¤ifltirmek istiyor-k
dum. Çünkü o dönemde Amerikan
televizyonu çok ba¤nazd›.k  O dö-
nemde New York’ta kablo televiz-
yon yeni yeni yay›na giriyordu. Ben
de ilk videok  sanatç›lar›ndan biriy-
dim ve bu bahsetti¤im kiflilerin gö-
rüntüleriyle birçok videok  yapm›flt›m.
Bunlar› kablolu televizyonda yay›n-
lad›m ve büyük birk  skandalr  patlak
verdi. Çünkü hiç kurgu yapmam›fl-
t›m. Travestileri, geyleri, ç›plak in-k
sanlar› oldu¤u gibi kablolu televiz-
yonda yay›nlad›m. Büyük birk  skan-r
dal oldu, program›m sansürlendi ve
bas›nda bol bol yer ald›.r  Ve Ameri-
ka’da televizyonda ç›plak birinik
gösteren ilk kiflik  ben oldum. Hâlbu-
ki flimdi ‘Sex and the City’ gibi
diziler var,r  MTV var, daha bir sürür
fley... Ama ben bütün bunlar›n
öncülü¤ünü yapt›m.
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"Travestileri, geyleri, ç›plaklar› oldu¤u gibi kablolu tv'de
yay›nlad›m. Büyük skandal oldu, program sansürlendi ve
bas›nda bolca yer ald›… Halbuki flimdi "Sex and the City"
var, MTV var … Ama ben öncüydüm."

Jackie Curtis ve Cyrinda
Foxe, Max’›n tuvaletinde.

Perich’in
kameras›ndan
Andy Warhol.



Potlaç’ta bir tüketim soz konusu-
dur. Fakat bu, kapitalist toplumda
görülen anlamda bir tüketim olgusu
de¤ildir. Potlaç’ta, birikmifl olan is-
raf edilir, zenginlikler cömertçe el-
den ç›kar›l›r. Zenginlik küçümsenir
ve onun getirdi¤i güçten feragat
edilir. Potlaç’ta yaln›zca maddi zen-
ginlikler elden ç›kar›lmaz, enerji faz-
las› da tüketilir. Bu enerji israf›ndan
yola ç›kan Georges Bataille,
Potlaç’ta alternatif bir ekonominin
yan›s›ra, alternatif bir cinsellik
anlay›fl›n›n ipuçlar›n› da bulur.

Potlaç’taki israf, kapitalizmin ruhu-
na, kapitalizmin özünü oluflturan
‘biriktirerek zengin olma’ anlay›fl›na
bütünüyle ters düflen bir davra-
n›flt›r. ‘Karfl›l›ks›z vermeme’ kapita-
lizmde bir ahlâk kural›d›r. Modern
kapitalizmin temelindeki protestan
ahlak›, israf› ve cömertli¤i yasak-
lam›fl, tutumlulu¤u vaz’ etmifl ve
hesapl› davranan bir insan tipi
yaratm›flt›r. Martin Luther kiliseye
yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar› s›n›rla-
makla kalmam›fl, dilencilere sadaka
verilmesini dahi israf saym›fl, böyle-
likle merhamet kavram›n› da göz-
den geçirmifltir. Luther düflünceleri-
ni kasabalardaki yar› köylü y›¤›nlar
aras›nda yaym›fl, onlar aras›nda
taraftar bulmufltu. Kapitalizmin
ivme kazanarak geliflebilmesi için,
Avrupa’n›n tüccar flehirlerindeki
orta s›n›flar›n kazanma özlemlerinin
bir ahlak anlay›fl› olarak formüle
edilmesi de gerekiyordu. Bunu da
Calvin gerçeklefltirdi. 

onlara göre çok gerilerde görüyo-
rum kendimi. Hâlbuki o¤lum, olan
bitenin tam ortas›nda. Teknoloji,
bilgisayarlar ve internetle dünya
tamamen de¤iflti ve bu gençlerin
sayesinde oldu. 

AAnnttoonn PPeerriicchh iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 28 Ekim 2005.

ARD‹M

Aç›k Radyo 17 A¤ustos 1999'daki
Gölcük depreminden itibaren 'Dep-
rem ‹letiflim Merkezi' (ARD‹M) ola-
rak yo¤un bir faaliyet gösterdi. 60
gün süreyle tüm format›n› de¤ifltirip
radyoyu kesintisiz bir 'telsiz çev-
rimi'ne dönüfltürdü ve ihtiyaçlarla
imkânlar› buluflturan bir köprü ol-
maya çal›flt›. Özellikle bu etkinli¤i
ile, aralar›nda The New York Times,
La Repubblica, Le Figaro, Journal
de Genève ve Süddeutsche Zei-
tung'un da bulundu¤u yaklafl›k 12
uluslararas› gazetede, BBC radyo-
lar›nda ve Discovery Channel tele-
vizyon kanal›nda 'haber' oldu. Aç›k
Radyo'nun deprem ve afetlere ha-
z›rl›kl›l›k konusundaki 'Alt›n Saatler"
program› da 1999'dan bugüne ke-
sintisiz devam etmekte... ((BBkkzkkzz;;
DDeepprreemm))

AAçç››kk RRaaddyyoo

Arma¤an Ekonomisi
Marcel Mauss ((BBkkzz;; MMaauussss)), 1925
y›l›nda yay›mlanan ‘Arma¤an’ bafl-
l›kl› incelemesinde, Polinezya ve
Kuzey Amerika yerlileri aras›nda
yayg›n olan törensel bir arma¤an
da¤›t›m›ndan, arma¤an verme ya-
r›fl›ndan söz ediyordu. Bu toplum-
larda arma¤an alan, ald›¤›ndan
daha fazlas›n› vermek istiyor, so-
nuçta iki taraf birbirlerini arma¤ana
bo¤uyor, sahip olduklar› bütün zen-
ginlikleri elden ç›karmakta yar›fl›-
yordu. Ço¤u zaman flenlik, flölen
eflli¤inde gerçekleflen ve ‘Potlaç’
ad›yla an›lan bu arma¤an verme
yar›fllar›nda zenginlikleri su gibi
ak›p gidiyordu. 

Yani benim misyonum resmi
de¤ifltirmek, resme elektrik getir-
mek ve underground bir sanatç›
olarak çal›flmalar›m› televizyonda
yay›nlay›p televizyonu de¤ifltir-
mek, radikal olan› televizyona 
tafl›makt›.

Dünya Tamamen De¤iflti -
Gençler Sayesinde
fiimdi 23 yafl›nda bir o¤lum var.
O¤lum da bir sanatç›. Müzik ve
matematikle ilgileniyor. Ayn› za-
manda bir besteci, ama k›sa bir
süre önce bir çizim makinesi yapt›.
Bundan dolay› çok mutluyum. ‹na-
n›lmaz bir fley yapt›, sihirli bir fley;
benim rüyam› o gerçeklefltirdi.
Çünkü benim makinem çok büyük,
fazla yer kapl›yor, çok da yavafl
çal›fl›yor. Onun makinesi ise küçük
bir pakete s›¤›yor. ‹ki küçücük mo-
tor, biraz misina, plastik kablo ve
laptop bilgisayarla 50 metre büyük-
lü¤ünde çizimler yapabiliyorsunuz.
Yani ben bu iflin öncüsü oldum, o
da tamamlad›, bu çok güzel bir
ba¤. Bundan dolay› çok mutluyum.

Dünya flu anda gerçekten de kor-
kunç bir yer. Amerika’da yafl›yorum
ve akl›n› kaç›rm›fl bir devlet baflka-
n›m›z var. Irak’ta her gün insanlar›,
çocuklar›, yafll›lar› ve gençleri öldü-
rüyor, petrol için, ve para için. Bu
gerçekten de korkunç bir durum.
Bu savafl sürekli düflmanlar yarat›-
yor. Oysa bugün dostlara ihtiyac›-
m›z var. Fakat Amerikal›lar sürekli
düflman yarat›yorlar. Bir sanatç›
olarak bu durum karfl›s›nda kendimi
elimden geldi¤ince ifade etmeye
çal›fl›yorum.

O¤lumun birçok arkadafl›n› tan›yo-
rum ve biliyorum ki dünyay› de-
¤ifltirmek istiyorlar, bunun için de
ellerinden geleni yap›yorlar. Sonuç-
ta ben de bir zamanlar bu ifllerin
içindeydim. Bence bir yolunu bula-
caklar. Onlar› izliyorum ve onlardan
birçok fley ö¤reniyorum. ‹lla gidip
sokaklarda savaflmalar› gerekmi-
yor, baflka yöntemler bulabilirler.
‹letiflim ve internet alan›nda birçok
fley oluyor ve günümüzde genç
insanlar birçok büyük fleyi bafla-
r›yorlar. Tamam›yla oradalar. Ben
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Potlaç töreni için
biraraya gelen Tlingit
kabilesi üyeleri.

Potlaçta bir
tüketim söz
konusudur. 
Ama bu, 
kapitalist
toplumdaki
tüketim de¤ildir.
Birikmifl olan
israf edilir,
zenginlikler
cömertçe elden
ç›kar›l›r.
Zenginlik
küçümsenir ve
onun getirdi¤i
güçten feragat
edilir.

Calvin, ödünç para verme
karfl›l›¤›nda faiz alman›n ahlaki
oldu¤unu bildirdi; ‘zaman eflittir
para’ (‘vakit nakittir’) formülünü
protestanlar içinr  yazd›. Böylelikle,
maddi kazanç elde etmeyi, dünyevi
baflar›lar kazanmay›r  bir yaflamr  tarz›
haline getiren protestan ahlâk›n›
sistemlefltirme çabalar›n› tamam-
lam›fl oldu. Bu aflamadan sonra,
gündelik ekmeklerinik  ç›kard›ktan
sonra tanr›ya dua eden yoksul
H›ristiyanlar›n yerini, hergün bir
öncekinden daha fazla
zenginleflebilmek içink  çal›flan,
dünyayla maddi iliflkilerini öne
ç›karan Püritenler ald›.r

Max Weber’in vurgulad›¤› üzere,
Musevilik insanl›¤›n önünde rasyo-
nel bir patikar  açm›fl ve ‘büyüden
ar›nma’ (Entzauberung) sürecini
bafllatm›flt›. Bu ayn› zamanda,
dünyay› ‘anlaml› bir bütün’r  olarak
infla etme sürecidir. ‹nflay›,

bürokrasi denilen o s›ms›k› ve
kusursuz örgü, o demir kafesr
tamamlam›flt›r.

Demir kafesinr  içinde tutumlu,
uyumlu ve ölçülü bir insanr
do¤du. Günün ayd›nl›¤›nda
yaflayan, çal›flan, israftan
kaç›nan, hava karard›¤›nda
evine kapanan, aile yuvas›na
s›¤›nan insan. Fakat, bir baflkar
insan daha vard›: Enerji fazlas›n›
tüketen, iliflkilerinde içten
davranan, hayat›n› ölçüsüz ve
hesaps›z yaflayan, gecenin
ba¤r›nda varolan, flimdiki ân›
elinden geldi¤ince uzatan insan.
Bataille’›n sözleriyle, “dünyas›
gece olan, hiçbir flekilder  reel
düzene ba¤›ml› olmayan ve
yaln›zca flimdiyle ilgilenen
özgür özne”r  olarak insan.k 1

1960’larda Sitüasyonistler
(Durumcular), arma¤an ekonomisini
gösteri ve tüketim toplumunun
alternatifi olarak gündeme getirdik-
leri, ç›kard›klar› dergilerden birine
Potlaç ad›n› verdiler; Kaliforniya,
Watts’da isyan eden siyahlar›n
dükkânlar› ya¤malama eylemini
arma¤an ekonomisinin örne¤i
olarak alk›fllad›lar.k  Durumcular’a
göre vitrin camlar›n› k›rarak teflhirk
edilen eflyalar› ya¤malayan siyahlar,
‘servet toplumuna do¤al ve insani
bir tepki’der  bulunmufl, ‘herkes
ihtiyac›na göre’ ilkesini hayata
geçirmifllerdi. 2

ABD’de Nevada’da çölde her y›lr
yap›lan Burning Man (Yanan Adam)
fienli¤i, günümüzde çok yayg›nk
olan müzik festivallerinink  hepsinden
farkl›. Pagan geçmifle ait ritüelleri
canland›rma amac› tafl›yan bu festi-
val, Hakim Bey’in Geçici Otonom
Bölge (TAZ) anlay›fl›ndan esinler

tafl›yor. Arma¤an ekonomisi
aç›s›ndan tafl›d›¤› önem de bu nok-
tada ortaya ç›k›yor.
Yanan Adam fienli¤i’nde ›ss›z
çölde bir arayar  gelen modern
pagan kabileler tahtadan yap›lm›fl,
samanla doldurulup çaputlara
sar›lm›fl dev bir insanr  figürünü
atefle veriyorlar. fienlik boyuncak
pek çokk  tezgâhk  aç›l›yor; fakat bu
tezgâhlarda sergilenen yiyecek,
giyecek vek  di¤er eflyalar›nr  para
karfl›l›¤›nda sat›lmas› yasak. Bunlar
ancak arma¤ank  edilebiliyor; de¤ifl
tokufl yap›l›yor. Yanan Adam
fienli¤i’nde s›n›rl› bir sürer  için
arma¤an ekonomisi iflliyor. Ancak,
flenli¤in bu radikal yan›n›n zaman
içinde kaybolmas› da kuvvetli bir
ihtimal.

Sanat Para Karfl›l›¤›nda
Sat›lamaz
Günümüzde arma¤an ekonomisinin
en etkin ve en yayg›n iflledi¤i alan-
lardan biri siber dünya.r  ‹nternette
dotcom flirketlerce yürütülen ve
piyasa ekonomisinin siber dünyayar
tafl›nmas› anlam›na gelen e-
ticaret’e alternatif olarak,f  ayn›
dünyada her türlür  data s›n›rs›zca
paylafl›labiliyor. Tekno anarflizm,
interneti herkesin ihtiyac›na göre
yararlanabilece¤i, ihtiyac› kadar›n›
alaca¤› aç›k birk  kaynakr  halinek  getir-
mifl bulunuyor. Kendi kendini
örgütleyen bu ekonomi, neolibera-
lizmin gerçek yak  da sanal, bütün
dünyalara egemen oldu¤u ve tari-
hin sonunun geldi¤i yollu iddialar›n
da geçersizli¤ini kan›tl›yor. Fakat
bu aç›k kaynaktan,k bilgisayar
sahibi olmayan yoksullar›n yararla-
namad›klar›n› da eklemek
gerekiyor.

Mauss ve onun yan› s›ra Bronislaw
Malinowski’nin görüfllerinden yola
ç›kan Lewis Hyde, Arma¤an:
Düflgücü ve Mülkiyetin Erotik
Hayat› bafll›kl› kitab›nda, ilkel insan-
lar›n teknik donan›mlardank  yoksun
olmalar›na karfl›n, dayan›flarak,
karfl›l›ks›z yard›mda bulunarak güçk
koflullar›n üstesinden geldiklerini,
ayakta kald›klar›n›, yard›mlaflma
e¤iliminin insanlarda a¤›r bast›¤›n›r
ve bu nedenle, ilkellerde rastlanan
türde bir dayan›flman›nr  günümüzde
de pekâla gerçekleflebilir oldu¤unu
ileri sürüyor. Dahas›, dayan›flma ve
arma¤an vermeyi salt ekonomik
düzeyde ele alm›yor. Arma¤an
ekonomisinin sanat ve edebiyat
düzeyinde de uygulanabilir
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Günümüzde arma¤an ekonomisinin en etkin ve yayg›n
iflledi¤i alanlardan biri, siber dünya. ‹nternette dotcom
flirketlerce yürütülen e-ticarete alternatif olarak, ayn› 
dünyada her türlü data s›n›rs›zca paylafl›labiliyor.

Burning Man Festivali,
2004.



istiyorsa iki avuç arpay› k›vam-
lanana kadar üçr  litre suda
kaynat›p, hiçbir fleyr  yemeden
sadece arpa suyu içerek bunuk
yapabilir. Yo¤un bir hastal›kr
döneminde serumlar›n, ilaçlar›n,
beslenme ilave maddelerinin
yapamad›¤›n› arpa suyunun
yapt›¤› biliniyor. Hiçbir yanr  etkisi
olmayan bu yöntemi doktor
tavsiyesine dahi gerek olmadank
deneyebilirsiniz. Tad› baz›lar›m›z›n
al›fl›k oldu¤uk  fermente olmufl
arpa suyu olan biraya de¤ilse de
salebe benzer. So¤u¤u da s›ca¤›
da kendi hafif do¤alf  tatl›l›¤› olan
müthifl bir lezzet...r

Arpa gibi birçok temelk  geleneksel
besin maddesinin yaflamlar›m›zdan
ç›kmas›, k›sa ve uzun vadede
vücudumuzda, yaflam›m›zda ciddi
eksikliklere yol açabiliyor.
Örne¤in, günümüzde yeniden
keflfedilmifl olan omega3 ya¤
asidi insanl›¤›n geçmiflte do¤al
g›dalardan çok dahak  fazla
miktarda ald›¤› bir besinr  ö¤esi
iken, modern mutfaklar›m›za bu
madde ancak bugünlerde,k
semizotu ve keten tohumu
modas› ile yeniden girmeye
bafllad›. ‹yi beslenmek bilgelik
ve fark›ndal›k ister.k  Siz de arpa
tüketerek birk  bafllang›çr  yapa-

Yay›nlar›, 1999.
2 Greil Marcus; Ruj Lekesi: Yirminci Yüzy›l›n
Gizli Tarihi. Çev. Gürol Koca. ‹stanbul: Ayr›nt›
Yay›nlar›, 1999.

3 Lewis Hyde; The Gift: Imagination and the
Erotic Life of Property. New York: Random
Books, 1983.

Arpa
Arpa yaflad›¤›m›z co¤rafyada
yüzy›llar boyunca insan›n temel
g›das› olmuflken özellikle son bir
as›rd›r taht›n›r  ‘bu¤day’a kapt›rm›fl
durumda. ‹nsan›n sindirim
sistemine, metabolizmas›na çok
daha uygun, çok dahak  besleyici
ve birçok tah›ldank  daha kolay,
suya çok azk  gereksinim duyarak
yetiflen arpan›n neden mutfa¤›-
m›zdan ç›kt›¤›na dair henüzr  kesin
bir bilgir  yok. Ama biliyoruz ki
sindirim sistemi bize çok
benzeyen; ve dayan›kl›l›k, güç,
sad›k amak  özgür ruhlur  olmak
gibi birçok özelli¤iyle kendimizi
s›kça özdefllefltirdi¤imiz atlar›n
temel besini halen arpad›r. Bir
at sadece arpa ve su ile
neredeyse bir ömürr  geçirebilir.r

Hasta bir insan,r  hastal›¤› ne
olursa olsun vücudunu hiç
yormadan çok iyik  beslenmek

oldu¤unu savunuyor; hatta uygu-
lanmas›n› etik birk  zorunlulukr
say›yor.3

Hyde’a göre, sanat ya da edebiyat
yap›t› metâ olamaz. Yetenekli
anlam›na gelen ‘gifted’ sözcü¤ünün
ayn› zamanda, ‘ödüllendirilmifl,
arma¤an verilmifl’ anlamlar›n› da
tafl›d›¤›n› an›msatan Hyde, sanat
yetene¤inin bir arma¤anr  oldu¤unu
ileri sürüyor. Sanat yap›t› bu
arma¤andan do¤an bir baflkar
arma¤and›r. Sanatç›ya verilmifl
arma¤an›n meyvesidir. Sonuçta,
bir arma¤anr  oldu¤u için para
karfl›l›¤›nda sat›lmas› etik aç›dank
kabul edilemez. Hyde, “ben
topra¤›, günefli, hayvanlar› sevdim,
zenginlikleri hor gördüm”r  ya da
“yoksullara el uzatt›m, aptallar›,
delileri korudum / ekme¤imi,/
param›, pulumu baflkalar›na
ba¤›fllad›m” diyen Walt Whitman’›
arma¤anlar da¤›tan bir flairr  olarakr
selaml›yor.

Walt Whitman’›n yo¤un insan
sevgisiyle yüklü fliirinde gerçekten
bir arma¤anr  ekonomisi ifller. O
sadece paras›n›, pulunu ba¤›flla-
makla yetinmez. Dizelerinden
taflan, sözcüklere s›¤mayan sevgiyi
de hiçbir karfl›l›kr  beklemedenk
da¤›t›r. “‹çimin coflkun ›rmaklar›n›
boflalt›yorum size” der. Mauss,
Potlaç’› Kral Arthur ver  flövalye-
lerinin çevresinde topland›klar›,
hiç kimsenin ayr›cal›kl› bir yerer
sahip olmad›¤› o yuvarlak masaya
benzetmifl ve d›fltalay›c› olmad›¤›n›
belirtmiflti.

‹nsan›n dahi ‘fley’e indirgendi¤i
metâlar dünyas›n›n yerine arma¤an
ekonomisini koymak, içten ve
ç›kars›z iliflkiler örgütlemek bugün
de önem tafl›yor. Arma¤an
ekonomisi bizlere, yaban›l kalm›fl,
ama yabanc›laflmam›fl insan›n
dünyas›n› geri verebilir.

HHaalliill TTuurrhhaannll››

www.acikradyo.com.tr
13 Eylül 2002.

KKaayynnaakkllaarr::
1 Georges Bataille; Lanetli Pay. Çev.
M.Mukadder Yakupo¤lu. Ankara: Mor

Arpa gibi 
birçok temel
geleneksel
besin 
maddesinin
yaflamlar›-
m›zdan ç›kmas›,
k›sa ve 
uzun vadede 
vücudumuzda
ciddi eksiklik-
lere yol aça-
bilir… 
‹yi beslenmek,
bilgelik ve
fark›ndal›k 
ister. Arpa
tüketerek bir
bafllang›ç 
yapabilirsiniz.
Ayr›ca gayet
ucuz.
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Arpa.

bilirsiniz. Arpadan ekmek dahil
birçok yiyecek yap›labilir. Ayr›ca iki
kilo ekolojik arpa, bir fincanl›k haz›r
çorbadan daha ucuz... Afiyet olsun! 

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Arsen Lüpen
Sevgili Arsen Lüpen(ler)e Bir
Ç›k›fl Yolu Önerisi...
Aç›k Radyo’nun disk, plak ve kaset
arflivi, baflta programc›lar›m›z
olmak üzere gerçekten yüzlerce
insan›n ciddi külfetlere katlanarak
oluflturdu¤u bir tür ortak kültür
varl›¤›. Herkes, y›llar y›l›, neredeyse
ilk ses kay›tlar›ndan bafllayarak,
dünyan›n dört bir yan›ndan bulabil-
di¤i her türlü ilginç ‘sada’y› bu
ortak ‘malvarl›¤›’na tafl›d› durdu.

Bu, kiflisel ya da kurumsal de¤il,
‘kamusal’ bir zenginliktir. Yaln›z
programc› ve çal›flanlar›n›n de¤il,
Radyo dostlar›n›n tümüne de her
zaman aç›k olan bütün bu ses ve
müzik parçalar›, onlar› kamu ile,
yani herkesle paylaflmak içindir. 

Son zamanlarda, bu ortak kültürel
miras›m›z›n baz› nadide parçalar›n›n
kiflisel arflivlere tafl›nmakta
oldu¤unu farkettik. Arfliv odas›ndan
birer ikifler yok olan kay›tlar Funk

müzi¤inden Kurt Weill’a, Fado’dan
geleneksel Türk vurmal›lar sanat›na,
Romen folklorundan John Lennon
antolojisine kadar uzanan çok zen-
gin bir çeflitlilik gösteriyor. Bu
durum, onlar› alan(lar)›n ince bir
zevke ve genifl bir entelektüel
birikime sahip oldu¤unu ortaya
koymas› aç›s›ndan gurur verici.
Eski kuflaklar›n rüyalar›n› süsleyen
fl›k, entelektüel ve ‘kibar h›rs›z’
Arsen Lüpen’i ya da onun
Türkiye’deki karfl›l›¤› Cingöz
Recai’yi hat›rl›yoruz.

Asl›na bak›l›rsa, ‘özel mülkiyet
h›rs›zl›kt›r’ diyen Proudhon’a ve
onun gibi düflünen birçok düflünüre
de sayg› gösteriyor ve bu ‘özel
arfliv’ oluflturma gayretini de
anlay›flla karfl›l›yoruz. Ama, iflte tam
da bu noktada Lüpen’e yarafl›r
incelikte bir nüans var: Radyo’nun
arflivinden ‘kald›r›lan’ herfley, kibar
h›rs›zlar›n özel koleksiyonunu ve
onlar›n iç dünyas›n› zenginlefltirir
flüphesiz. Onlar özel anlar›nda özel
müzikler dinleyebilirler. Ama bu,
Aç›k Radyo dinleyen on binlerce
insan›n, o insanlar için yorulmadan
program haz›rlayan yüzlerce kiflinin
ve bu iki grubun ortak dünyalar›n›n
yoksullaflmas› pahas›na olamaz,
olmamal›d›r. Yani, ›rkç›l›k kurban›
olan bir insan› anarken John

Sinclair’in hayk›r›fl›n› John
Lennon’›n sesinden, kuzey
Afrika’n›n a¤›r ve ac›l› u¤ultusunu
Enver ‹brahim’in udunun t›n›lar›
arac›l›¤›yla dinleyicilerimizle
paylaflmam›z› engelliyorsa bu, bir
kiflinin bencilce tutkular› yüzünden
hepimizin biraz yoksullaflmas› 
sonucunu do¤urur. Bu ise, daha 
iyi bir toplum yolunda u¤rafl›rken 
hepimizin flevkini az›c›k k›rar
do¤rusu. Lüpen, ömrünü ‘kolluk
kuvvetleri’ni ti’ye almak, onlar›n
kendini be¤enmifl budalal›klar›n›
aç›¤a ç›karmak için irili ufakl›
h›rs›zl›klar yapmaya adam›fl bir
‘anarflist’ roman kahraman›yd›.
Bizim, yani Aç›k Radyo’cular›nsa
herhalde son düflünece¤imiz fley
olurdu ‘kolluk’ görevi yapmak.
Lüpen’lerin muhatab› biz olamay›z
yani.

Radyonun arfliv dolab›n› kilit alt›na
almak ise, herkesi onursuzland›ra-
cak ‘absürd’ bir davran›fl olur.
(fiifreli kilidin kodu da “813” 
olurdu herhâlde.)

Sevgili Arsen Lüpen(ler),
Bir çözüm önerimiz var: Bizim
görebildi¤imiz kadar›yla, radyonun
ortak malvarl›¤›ndan son zamanlar-
da eksilen 35 kadar CD’nin listesini
afla¤›ya ç›kard›k. Bunlar› bir flekilde
bizim görebilece¤imiz bir yere
b›rak›r ya da bize yollarsan›z hep-
sinin kopyalar›n› en k›sa zamanda
ç›kar›r ve bu ‘özel koleksiyon’u ayn›
yere b›rak›r veya yollar›z. Böylece,
hem siz sevgilinizle ya da yaln›z
bafl›n›za diledi¤iniz gibi müzik din-
lersiniz, hem de radyocular
sevgilileriyle, dostlar›yla ya da
yaln›z bafllar›na bu zenginlikleri
paylaflmaya devam etmifl olurlar.
San›r›z bu formüle Lüpen bile
gülümser ve fl›k bir reveransla
karfl›l›k verirdi.
Sevgilerle,
Aç›k Radyo

AAçç››kk RRaaddyyoo

2001.
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Arsen Lüpen

Frans›z yazar Maurice
Leblanc’›n unutulmaz
karakteri, kibar h›rs›z
Arsen Lüpen.



cevap ise, maç vesilesiyle ‹stan-
bul’a gelen, 34 y›l önce ‘mem-
leketinden’ göçmüfl AEK tak›m›
malzemecisi Koço Karidopulos
taraf›ndan verilmiflti: “Memleketimi
çok özledim. Çok sevinçliyim.
Asl›nda Fenerbahçeliyim.”

AEK 83 yafl›n› doldurdu. Belki de
AEK’y› kuranlar Galatasaray’l›yd›,
Fener’liydi, Pera’l›yd›, Vefa’l›yd›,
‹stanbulspor’luydu... Ama iflte,
AEK’y› kuranlar›n gidifliyle, bizim
bir rengimiz soldu, Atina’ya baflka
bir renk oldu. Yaln›z ‹stanbullu
gençlerin renkleri hiç de¤iflmedi.
Ne ‹stanbul’da ne Atina’da. Evet,
‹stanbulspor’un renkleri de sar›-
siyah. AEK’n›n da oldu¤u gibi... 

TTaann MMoorrggüüll

hayvan›’ oldu¤u, muhayyile 
biraz zorlan›rsa eklenebilir. Bu
husus tart›flmal›d›r. Muhtelif 
‘binicilere’ bak›ld›¤›nda ‘adam 
olamad›klar›’ hemen görülebilir. 

Bu netameli mevzuu bir orta
yol bularak tatl›ya ba¤larsak;
at, insan kadar iyi ve insan
kadar kötü bir aynad›r. Hem
hayattan dile¤imiz olan ‘murat’t›r,
hem kâbusumuz ‘karabasan’.
Birilerinin bir zamanlar söyledi¤i
gibi: “Önü ›s›r›r, arkas› teper, 
ortas› da oturmaya çok rahat
de¤ildir”. T›pk› hayat gibi... 
Ama vard›r. Dener dururuz. 

MMaahhiirr BBaaflflddoo¤¤aann

Athlitiki Enosis
Konstantinoupoleos 

AEK, ‹stanbul Spor Birli¤i.
Yunanistan’›n köklü ve afili
kulüplerinden. Renkleri sar› - siyah.
Amblemleri iki bafll› kartal; bafllar-
dan biri Roma’ya, di¤eri ‹stanbul’a
bak›yor. Önceleri Bizans ‹mparator-
lu¤u taraf›ndan kullan›lan amblem,
halen Rum Ortodoks Kilisesi
taraf›ndan da kullan›l›yor.

1924 y›l›nda ‹stanbul’dan Atina’ya
göçmek durumunda kalan bir
grup Rum genci taraf›ndan kurulan
AEK’n›n yönetim kurulu, Kulübün
80. y›ldönümünde “bu günü tari-
himize ve kültürümüze uygun
flekilde kutlayaca¤›z” dedi ve
Galatasaray Kulübü ile de
anlaflarak, önce ‹stanbul’da, son-
ras›nda Atina’da olmak üzere iki
dostluk maç› organize etti.

‹stanbul kökenli Rumlar için bir
kulüpten öte mana ifade eden
AEK; Yunanistan’da bu özelli¤in-
den dolay› di¤er rakip kulüpler
taraf›ndan ‘Türkler’ ve ‘kad›nlar’
lakaplar›yla ‘afla¤›lanmaktan’
kurtulamad›. ‹stanbul’daki y›ldö-
nümü maç›nda da bir grup
Galatasarayl› taraftar›n maç içinde
yapt›klar› ‘Fatih Sultan Mehmet’,
‘Buras› ‹stanbul’ tezahürat› ile
arada kalm›fll›¤›n iyi bir göstergesi
oldular. Bu kakofoniye verilen en iyi

Aslan Manav 
Merhaba! Bizlere güzel
müzikler dinletip yaflamsal
gereksinimlerimizi dile getirdi¤iniz
için teflekkür ederim. Benim
iflim meyve sebze satmak, yani
manavc›y›m ve sizleri toplumun
sadece entelektüel çevreleri de¤il
manavc›lar bile zevkle dinliyor.
Olana¤›m olsayd› bir katk› da
ben sunard›m ama bugün
radyonun sesini biraz yükseltmek
istiyorum. Kendinize iyi bak›n,
sizleri seviyorum.
Maltepe’den Aslan Manav

AAssssllaann MMaannaavv

Dinleyici Mektubu
26 fiubat 2005.

At 

Bidâyette eti için avlanan, 
flimdilerde ise AB standartlar›na
göre ticareti art›k aleniyet kazanan
kasapl›k hayvan. Ma¤ara devri 
ve bugün aras›nda da mesela 
‘Sur dibi’nde kaçak kesimi ve 
yurt sath›nda el alt›ndan 
ticaretinin aksamadan 
devam etti¤i ‘Nall› Kuzu’.

Bir de kad›nl› erkekli muhtelif 
hemcinslerimizin çoluk çocuk
üstüne ç›k›p, oturup ‘adam’ 
olmaya çal›flt›klar› ‘binek-hizmet
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Aslan Manav

Athlitiki Enosis
Konstantinoupoleos
futbol tak›m›.

Çift bafll› kartal›n bafllar›ndan biri Roma’ya,
di¤eri ‹stanbul’a bak›yor.

17. yy. Hint-Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’ndan bir
at figürü. Guimet Müzesi, Paris.

Atom Bombas›
“Bir kimseninr  hayal etti¤ini
baflkalar› gerçe¤e çevirebilir.” Jules
Verne bu sözcükleri yazarken
büyük olas›l›kla,k ne kadar do¤rur
söyledi¤inin fark›nda de¤ildi.
Denizalt›lar ver  uzay gemileri
hakk›nda yazd›klar›n›n birço¤u
baflkalar› taraf›ndan gerçe¤e
dönüfltürüldü. Hatta kendisinin
hiçbir zamanr  hayalini bile kurama-
yaca¤› birçok icadak  da esin
kayna¤› oldu. Geçen yüzy›l›n
bafl›nda, tüm insanl›¤› yok edebile-k
cek birk  silahr  da insan akl›n›n ala-
mayaca¤› bir fleydi.r  Ancak, sadece
40 y›l geçtikten sonra ilk atomk
bombas›n›n üretilmesiyle bu gerçek
oldu. (Yarat›c›lar›n›n ona verdi¤i
takma isimle ‘The Gadget’, yani
‘Ayg›t’, gezegendeki güç dengesini
h›zla de¤ifltirecek vek  askerî üstün-î
lük için çok tehlikelik  yeni bir yar›flr
bafllatacakt›.)

Peki, bomban›n yarat›c›lar› hakk›n-
da ne biliyoruz? Ne tür birr  insanr
böyle canavarca bir projeder  çal›fl-
may› tercih eder? Bu kiflilerin kiflisel
güç ve flöhret u¤runa atomun par-
çalanmas›yla aç›¤a ç›kan gücü ser-
best b›rakmaya haz›r, fluursuz in-
sanlar olduklar›n›r  düflünmek kolayk
olurdu. Ancak gerçektek  birço¤u bu
projeye, bu y›k›c› cini fliflesinde
tutmaya yard›mc› olacaklar›na
inand›klar› için kat›lm›flt›. Bunlardan
biri, Los Alamos’taki Manhattan
Projesi’ne kat›lan en genç bilim
insanlar›ndan Joseph Rotblat’t›r.1

98’inde olmas›na ra¤men akl› da,
bedeni de ola¤and›fl› çevik görünü-k
yor. Di¤er faaliyetlerininr  yan› s›ra,
hâlâ, 50 y›l önce nükleer silahlanma
yar›fl›na karfl› kurulmas›na yard›mc›
oldu¤u, seçkin akademisyenlerin
bir arayar  geldi¤i bir organizasyonr
olan Pugwash için çal›fl›yor.
1995’te Rotblat ve Pugwash,

Nobel Bar›fl Ödülü’ne lay›k görül-k
düler.

Joseph Rotblat, Vicdan
Muhasebesine Ra¤men
Bomban›n Üretim Sürecine Nas›l
Çekildi¤ini Anlat›yor:
“Tabiat›m gere¤i kuflkucu de¤ilim,
tam tersine benim tabiat›m temelde
insan›n iyi oldu¤una inanmakt›r. Her
zaman insan›n iyi oldu¤u
varsay›m›yla hareket ederim; ta ki
insanlar›n iyi olmad›klar›n› görmeme
yol açacak tats›zk  bir deneyimr
yaflayana kadar. O zaman bunu
elefltiririm; ama esas olarak
yaklafl›m›m pozitiftir.

Belli ölçüde bu, insanlar›n kiflisel
geçmifllerine kadar uzan›r.r  Benim
durumumda, erken çocukluk döne-k
mime kadar gerir  gitmeniz gerekir kir
çok mutsuzk  bir çocukluktur  bu.
Bunun bafll›ca nedeni, tüm çocuk-
lu¤umun, do¤du¤um yer olanr
Polonya’da, ben befl yafl›ndayken

bafllayan ve 1920’ye kadar devamr
eden Birinci Dünya Savafl›’na denk
gelmesiydi. Çocukluk y›llar›mk  savafl
s›ras›nda yaflanan korkunç olaylarla
dolu. Yaflad›¤›m kiflisel deneyimler
açl›¤a, hastal›¤a, zulme ve insan
do¤as›n›n ancak böylek  bir savafltar
ortaya ç›kabilecek, olumsuz yan›na
dair düflünebilece¤inizr  her fleyer
iliflkindi. Savafl karfl›t› olmam
flafl›rt›c› olmamal›. O dönemde,
bilimkurgu, özellikle de Jules
Verne’i okuyarak bilimek  ilgi duy-
maya bafllad›m. Bilimkurgu hayal
gücümü kamç›lad› ve bu sayede
bilimin büyük potansiyelinik  göre-
bildim. Kurgunun gerçekli¤in içine
akt›¤›n› gördüm. Henüz küçük
oldu¤umdan, flöyle bir sonucar
vard›m: hayatta kalma mücadelesi
u¤runa ac› çekiliyor ver  muazzam
olas›l›klar sunanr  bilim var. Bu
nedenle bilimi insanl›¤›n yard›m›na
sunabilmek içink  bilim adam› olmam

gerekti¤ini hissettim. Baflka bir
deyiflle; en bafl›ndan itibaren,
sadece bilgiyle ilgilenen saf bilimf
adam› olarak bafllamad›m;k  bir
amac›m olmas› gerekti¤ini hissediy-
ordum ve bu amaç da insanl›¤a
yard›m etmekti.

Aç›k Üniversitek
Bilim adam› olma yolunda çok
büyük zorluklak  karfl›laflt›m. Tüm
koflullar aleyhimer  oldu¤u için
neredeyse bir bilimr  adam›
olam›yordum. En basitinden, adam
gibi bir e¤itimr  alma flans›na sahip
olmad›m. Polonya’da üniversiteye
gitmek istiyorsan›zk  önce liseye
devam etmelisiniz. Mezun olurken
diploma verirler ver  lise tabii ki tam
gündü; savafl yüzünden, ailem ve
ben kendimizi öyle koflullar içinder
bulduk kik  baya¤› erken yaflta
geçimimi sa¤lamak içink  çal›flmak
zorunda kald›m. Bu nedenle hiç
do¤ru dürüst bir e¤itimr  alamad›m.
Ben de geceleri kendi kendime
ders çal›flmaya bafllad›m. Di¤er
alanlardan ziyade fizi¤e ilgi
duydu¤um için, en bafl›nda kendi
kendime çal›flmam yetersiz oluyor-
du. Neyse ki bir baflkar  okul bul-
dum; Varflova’da Polonya Aç›k
Üniversitesi, ad›ndan da anlafl›-
laca¤› üzere lise diplomas›n› flart
koflmuyordu. Üstelik derslerk
akflamd›; bu da benim için biçilmifl
kaftand›. Hem çal›fl›p para kazana-
biliyor, hem de okula devam ede-
biliyordum.
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"Geçen yüzy›l bafl›nda insanl›¤› yok edebilecek bir silah,
akl›n alamayaca¤› bir fleydi. Ancak, sadece 40 y›l sonra ilk
atom bombas›n›n yap›lmas›yla, bu, gerçek oldu."
(Joseph Rotblatt, fizikçi ve bar›fl aktivisti.)

Joseph Rotblat ve
Atom Bilimcileri
Bülteni editörü Ruth
Brown.



s›rada uranyum ve nötronlar
üzerinde çal›fl›yordum. Sözkonusu
nötronlar› gözlemek için bir deney
düzene¤i kurmam fazla zaman
almad› ve onlar› buldum. Bu gözle-
mi yapan biri olarak bunun nelere
yol açabilece¤ini aç›kça görebiliyor-
dum. Bunun, hücre çekirde¤indeki
enerjinin serbest b›rak›lmas›na
giden yolu açt›¤›n›, çünkü yeni
nötronlar›n baflka yeni fisyonlara
neden olaca¤›n›, bunun da daha
fazla enerji aç›¤a ç›karaca¤›n› ve
çok muazzam miktarda enerjiyi
aç›¤a ç›kartabilecek bir zincirleme
reaksiyona yol açabilece¤ini göre-
biliyordum. 

Ancak, daha sonra idrak etti¤im bir
fley daha oldu, e¤er bütün bu enerji
çok k›sa bir sürede ortaya ç›karsa,
çok büyük miktarda enerjiye, büyük
bir patlamaya, yani atom bomba-
s›na sahip olursunuz. Atom
bombas› fikri neredeyse o anda
akl›mda oluflmufltu. Bu 1 fiubat
1939’da oldu. Ancak, bu fikir
akl›ma geldi¤i anda önce unutmaya
karar verdim. Kendimi insanl›¤a
adam›fl bir bilim adam› olarak
gördü¤üm için, bir silah üzerine
çal›flma fikri benden çok uzak bir
fleydi. Kesinlikle benim iflim de¤ildi.
Bu sebeple onu derhal akl›mdan
ç›karmaya çal›flm›flt›m. Ama
yapamad›m, çünkü di¤er bilim
adamlar›n›n ayn› ahlaki kayg›lara
sahip olmayabilecekleri fikri beni
korkutuyordu. Özellikle Alman bilim
adamlar› beni endiflelendiriyordu,
çünkü bir fikir olgunlaflm›flsa birçok
bilim adam› da ayn› anda ona sahip
olacakt›r ve gerçekten de nötron-
lar›n sal›nmas›yla ilgili gözlem, bu
keflif konusunda benim çok
önümde olan Juliot ve Curie’nin de
aralar›nda bulundu¤u birçoklar›
taraf›ndan zaten yap›lm›flt›. Böylece
Alman bilim adamlar›n›n da ayn›
fikre sahip olabilece¤inden ve
Hitler’in idaresi alt›nda bombay›
yapabileceklerinden korkuyordum.
Savafl ç›kaca¤›n›, Polonya’n›n iflgal
edilece¤ini de biliyorduk. Bombaya
sahip olursa Hitler’in savafl› kazan-
mas›ndan korkuyordum. Yine de
bunun benim iflim olmad›¤›n›
düflünüyordum. Bu içine düfltü¤üm

önemli oldu¤unu düflünüyordum.
Böylece yurtd›fl›nda bir y›ll›k
araflt›rma bursu almay› baflard›m;
iki davet alm›flt›m. Biri Paris’te
Marie Curie’nin k›z› Irene ile 
damad› Frederik Juliot’dand›.
Frederik bana yaz›p, gelmem için
davet etti; bu çok cazipti, çünkü
zaten bu laboratuarla ba¤lant›lar›m
vard› ve üstelik daha önce
Polonya’n›n d›fl›na hiç ç›kmam›fl
oldu¤umdan Paris tabii ki çok
cazipti. Di¤er davet ise tam z›dd›
bir yerden, Liverpool’dan gelmiflti.
Liverpool, hakk›nda okuduklar›ma
göre o devirlerde hiç de turistik bir
yer say›lmazd›. Ve bir ölçüde
önemli olan bir baflka husus ise 
hiç ‹ngilizce bilmememdi, biraz
Frans›zca biliyordum. Tüm flartlar
Liverpool’un aleyhineydi. Yine de
Liverpool’u seçtim zira bunun iyi bir
nedeni vard›. O devirlerde nükleer
fizikte iyi çal›flmalar yapmak istiyor-
san›z siklotron denen bir h›zland›r›c›
makinenizin olmas› gerekiyordu.
Polonya’da nükleer fizik alan›n›
gelifltirmek benim için bir tutkuydu
ve siklotron yapmak için gerekli
kaynaklar› bir flekilde elde 
etmeliydim. Ancak siklotronlar
hakk›nda uzman olursam bunun
çok faydas› olaca¤›n› düflündüm. 
O zamanlarda James Chadwick
Liverpool Üniversitesi’nde bölüm
baflkan›yd›. Nobel ödüllü, nötronu
keflfeden büyük bir fizikçiydi ve
Liverpool’da bir siklotron yap›yordu
ve flöyle düflündüm “Liverpool’da
olmak için do¤ru zaman.”
Liverpool’u seçmemin nedeni
buydu. O tarihte bu karar›m›n
hayat›m› kurtaraca¤›n› bilmiyordum
tabii.

fiubat 1939
Nature dergisinde2 Meitner 
ve Frisch’in fisyonun keflfi
hakk›ndaki yaz›s›n› okudu¤umda
fiubat 1939’du. K›saca, bir
uranyum atomunun nötronlarla
çarp›flt›r›ld›¤›nda ikiye bölündü¤ünü
anlat›yorlard›. Bense bu süreçte
daha fazla nötronun aç›¤a ç›ka-
ca¤›n› düflündüm. O zamanlar 
ben de uranyumun saçt›¤› 
nötronlar üzerine bir araflt›rma
yap›yordum. fians eseri ben de o

‹flin hofl taraf›, okula devam
ederken beni kanatlar›n›n alt›na
alan kifli, radyoaktivite ve nükleer
fizik alan›nda dünyada en önde
gelen fizikçilerden biriydi. Nükleer
fizik o zamanlar daha yeni ortaya
ç›kmakta olan bir aland›. O zamana
kadar daha çok radyoaktiviteden
ibaretti. Radyoaktivite Fransa’da
Polonya’l› kad›n fizikçi Marie Curie
taraf›ndan keflfedilmiflti ve hemen
sonra Varflova’da bir radyoloji 
laboratuar› kurulmas›na karar
vermifllerdi. Marie Curie Paris’te
çok fazla ifli oldu¤u için en iyi
ö¤rencilerinden ikisini iflleri
devrals›nlar diye oraya göndermiflti
ve bunlardan biri de Polonya 
Aç›k Üniversitesi’nde benim 
profesörümdü.

Liverpool ve Siklotron
Daha o zamanlarda bu alanda 
ufak tefek isim yapmaya
bafllam›flt›m. ‹nsanlar›n dikkatini
çeken birkaç bulufl yapm›fl, 
fakat o zamana kadar Polonya
d›fl›na ç›kmam›flt›m; d›fl dünya
hakk›nda birfleyler ö¤renmenin
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Marie Curie, 
1867-1934.

ikilem, bu açmaz benim için
korkunç bir dönemdi,r  herhalde
hayat›mda yaflad›¤›m en kötü
dönemdi. Ama sonuç olarak hayat-k
ta s›k s›kk  oldu¤uk  gibi; e¤er akl›n›z›r
bafl›n›za toplay›p ne yapaca¤›n›za
kendiniz karar veremezsenizr  eninde
sonunda harici koflullar, ne yap-
man›z gerekti¤ini belirler. Bu sefer
olan da savafl›n patlak vermesiydi.
3 Eylül 1939’da Polonya’n›n
iflgaliyle savafl patlad› ve sonra
Britanya savafla girdi. Birkaç hafta
içinde Polonya iflgal edilmiflti. Tüm
Alman kudreti gözler önüner  seril-
miflti; buna ilaveten bir der  bom-
baya sahip olursa Hitler’in kesinlikle
savafl› kazanaca¤›na kani olmufl-
tum. Bu da benim kesinlikle kabul
edemeyece¤im bir fleydi;r  çünkü bu
demokrasinin sonu olurdu.

Mant›ksal Gerekçe: Cayd›r›c›l›k
O tarihte bomban›n üzerinde
çal›flabilmek içink  mant›ksal bir
gerekçe gelifltirmifltim. Ve bu
mant›¤›n dayand›¤› kavram, nükleer
cayd›r›c›l›kt›; nükleer silahlar›n
günümüze kadar gelmesiner  sebep
olan ayn› kavram yani. Bomba
yap›labilirse ve Hitler der  bombaya
sahip olursa, bu durumda onun

bombay› bize karfl› kullanmas›n›
engellemenin tek yolununk  bizim de
bombaya sahip olmam›z ve misil-
leme tehdidinde bulunabilmemiz
oldu¤unu düflünüyordum. Bombay›
yapmam›z gerekti¤ine inanmam›n
sebebi de buydu. Kullanmak içink
de¤il -ve bu çok önemli-k  projeye
kat›ld›¤›m ilk andank  beri benim
fikrim bomban›n hiçbir zamanr  kul-

lan›lmamas› gerekti¤iydi. Biz ona
kullan›m›n› engellemek için,k  Hitler’in
bombay› bize karfl› kullanmas›n›
engellemek içink  ihtiyaç duyuyorduk.
‹flte bu sebepten dolay› projede
çal›flmaya bafllad›m.

Nükleer cayd›r›c›l›k konusundakik
görüflümün ne kadar aptalcar
oldu¤unu fark etmemk  çok
zaman›m› almad›. Bunun yanl›fl
oldu¤unu epey erken fark etmifltim.k
Çünkü cayd›r›c›l›k rasyonel insan-
larda ifle yarar. Ak›l ve mant›¤›n
sesini dinlerseniz ifle yarar. Ancak
Hitler mant›kl›,r  rasyonel biri de¤ildi.
Cayd›r›c›l›k görüflümün Hitler’de bir
ifle yaramayaca¤›na kaniydim. Ama
bunu fark etmedenk  önce epey bir
süre geçmesi gerekti.

‹ngiltere’de çal›flmaya bafllad›k vek
1940-41’de bomban›n bilimsel
aç›dan yap›labilirli¤ini kan›tlad›k.
Çal›flaca¤›n› kan›tlad›k, ama
çal›flabilmesinin çok büyükk  birk
teknolojik çabak  gerektirece¤i sonu-
cuna da vard›k. Ve sonuç olarak
1941’de hemen hemen durma nok-
tas›na geldik, çünkü Britanya’n›n
savafl›n ortas›nda bu muazzam
giriflimi karfl›layabilecek gücük

yoktu. Ama o s›ralarda
Britanya’dan Amerika’ya baflka bir
ifl için giden bir arkadafl›m›zr
Amerikal› arkadafllar›na, bilim
insanlar›na bizim bulgular›m›zdan
bahsetmifl. ‹flte bu, Amerikal›lara
yolu açt›. Onlar dar  birden bire
birfley yapmalar› gerekti¤inin
fark›na vard›lar. ‹flin tuhaf›, k›sa bir
süre sonra Pearl Harbour bask›n›

oldu, Amerika savafla girdi ve tabii
ki görüflleri tamamen de¤iflti.
1942’de çal›flmalar› bafllatt›lar.

O aflamada Amerikal›lar
Britanya’daki bilim insanlar›n›n
iflbirli¤ine ihtiyaç duyuyorlard›
çünkü onlara yard›m› dokunacak
birçok çal›flmak  yapm›fl oldu¤umuzu
biliyorlard›. Her halükârdar  kendimi

Amerika’ya gidip onlara kat›lmak
üzere davet edilmifl kiflilerin
aras›nda buldum.

Los Alamos’ta Hayat
New Mexico’daki Los Alamos
kesinlikle ola¤anüstü bir yerdi.r
Genç bir bilimr  adam› olarak benimk
için cennet gibi birfleydi. Sürekli
zorluklarla yaflamaya al›flm›fl,
pahal› malzemeye eriflimi olmayan
insanlarken, kendimizi paran›n
kesinlikle sorun olmad›¤› bir yerder
bulmufltuk! Bir siklotronar  ihtiyac›n›z
varsa, ki bu benim için baflar›n›n
zirvesiydi, bir istekr  formuk  yazman›z
yeterliydi! Bir baflkar  husus da, ken-
dinizi daha önce sadece kitaplarda
okudu¤unuz kiflilerle, kahraman-
lar›n›zla, örne¤in Niels Bohr gibir
insanlarla konuflurken bulabilme-
nizdi. Yeme¤e oturdu¤unuzda
Nobel Ödülü kazanm›fl insanlarla
konufluyordunuz. Bu benim gibi
genç birisi için çok çokk  önemliydi.k
Tabii bu aç›dan çok mutluydum,k
normal olarak dak  böyle bir ortamdar
çal›flmaktan dolay› çok mutluk
olmal›yd›m.
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""‹‹ççiinnee  ddüüflflttüü¤¤üümm  iikkiilleemm,,  bbeenniimm  iiççiinn  kkoorr--
kkuunnçç  bbiirr  ddöönneemmee  yyooll  aaççtt››..  AAmmaa,,  hhaayyaattttaa
ss››kk  ss››kk  oolldduu¤¤uu  ggiibbii,,  aakkll››nn››zz››  bbaaflfl››nn››zzaa  ttoopp--
llaayy››pp  kkeennddiinniizz  kkaarraarr  vveerreemmeezzsseenniizz,,  nnee
yyaappaaccaa¤¤››nn››zz››  dd››flfl  kkooflfluullllaarr  bbeelliirrlleerr..  BBuu  ssee--
ffeerr  oollaann  ddaa  ssaavvaaflfl››nn  ppaattllaakk  vveerrmmeessiiyyddii..
HHiittlleerr''iinn  kkaazzaannaaccaa¤¤››nnaa  kkaannii  oollmmuuflflttuumm..
BBuu  iissee  kkeessiinnlliikkllee  kkaabbuull  eeddeemmeeyyeeccee¤¤iimm
bbiirrflfleeyyddii..  ÇÇüünnkküü,,  ddeemmookkrraassiinniinn  ssoonnuu
ddeemmeekkttii..""

Niels Bohr, 1885-1962.



Bomban›n at›ld›¤›n›, BBC’nin
Hiroflima’n›n yok ediliflini Baflkan
Truman’›n a¤z›ndan anons etti¤i
zaman ö¤rendim. fiok ve korku
duydum. Çok kötü bir and›, çünkü
hâlâ umudum vard›. Öncelikle
bomban›n hiç çal›flmayabilece¤ini
düflünüyordum. Herfley yaln›zca
spekülasyondan ibaretti.
Çal›flmama ihtimali vard› ancak
çal›flt›. Daha sonraki umudum ise,
çal›flsa bile sivil halk üzerinde kul-
lan›lmayaca¤› idi. Ama kulland›lar.
fioke olmufltum. Gelecekte olabile-
cek geliflmelerden korkuyordum.

Nükleer Bombaya Karfl›
Mücadele
Neler olaca¤›n› görebiliyordum.
Niels Bohr beni ikna etmiflti.
Onunla s›k s›k konuflurdum.
Amerika’n›n Sovyetler Birli¤i’ni nük-
leer enerji üzerinde iflbirli¤i yapma-
ya ikna etmek yerine bombay› 
kullanmas›n›n sonuçlar›n›n neler
olaca¤›n› öngörmüfltü. Bir silahlan-
ma yar›fl› olacakt›. Ruslar›n ellerini
kollar›n› kavuflturup öylece durma-
yaca¤›n› görebiliyordunuz. Onlar da
bombay› gelifltireceklerdi ve sonra
hepimiz hidrojen bombas›n›n›n

Tepki ola¤anüstü oldu! Evet, bunu
asla unutmayaca¤›m. (Chadwick’e)
istifa edece¤imi söyledim. “Peki,
tamam” dedi. Benim gerekçelerime
kat›lm›yordu ama görüfllerime sayg›
duyard›. ‹stihbarattakilere ayr›lma
karar›m› iletece¤ini söyledi. Ertesi
gün onunla bulufltu¤umda yüz
ifadesinden baz› fleylerin felaket
yanl›fl gitti¤ini okuyabiliyordum.
Sebep, daha sonra yavafl yavafl
ortaya ç›kt›; Amerikal›lar benim
casus oldu¤umu, bir Sovyet
casusu oldu¤umu düflünüyorlard›.
Beni arkadafllar›ma projeden ayr›l›fl
sebebimi söylememem konusunda
zorlad›lar; çünkü söylersem bunun
onlar›n moralini bozabilece¤ini
düflünüyorlard›. Biraz yaramaz
oldu¤um ve kurallara da pek
uymad›¤›m için -kurallar› sevmem-
ellerinde bana karfl› kozlar› vard›.
Aç›kças›, e¤er isterlerse beni tutuk-
layabilirlerdi. Meslekdafllar›mla
bütün ba¤lant›m› kestiler ( ‘ihtilattan
men’ ettiler). Onlara yazam›yordum
bile çünkü mektuplar›m sansürle-
niyordu. Böylece Aral›k 1944’ten
A¤ustos 1945’e kadar geçen
sürede projede neler olup bitti¤i 
konusunda bir fikrim olmad›...

Yine de daha en bafl›ndan itibaren
çok mutsuzdum. Mutsuzdum
çünkü bombay› yapman›n ne kadar
zor olaca¤›n› ve bomba için gerekli
malzemeyi üretmenin ne kadar
büyük bir çaba gerektirece¤ini fark
etmem çok zaman almam›flt›.
Kendi kendime flöyle düflündüm:
Amerika Birleflik Devletleri’nin tüm
bu teknik üstünlü¤üne ra¤men ve
bombalanmad›¤› halde bombay›
yapmas› bu kadar uzun süre ala-
caksa, bu durumda Almanlar›n
içinde bulunduklar› koflullarda,
sabah akflam hava ak›nlar› alt›nda
bombay› yapabilmeleri hiçbir
zaman mümkün olamazd›. Ve o
zaman düflündüm ki, Almanlar
bunu yapamayacaksa, benim
orada ne iflim vard›? Burada
olmam›n tek sebebi Almanlar›n bu
bombay› bize karfl› kullanmas›ndan
korkmamd›. Bunun gerçekleflme-
yece¤ini gördükten sonra neden
burada kalacakt›m ki? Yine de
kald›m ve kal›fl sebebim bunun yeni
birfley, yeni bir keflif olmas›yd›. Yeni
birfley ortaya ç›kt›¤›nda baflka
hangi yollardan buraya var›labile-
ce¤ini bilemezsiniz. Belki de
Almanlar bir kestirme yol bulmufl-
lard›; bunu ihmal edemezdim. 
Uzak bir ihtimaldi ama bunu ihmal
edemezdim ve bu sebeple kalmam
gerekti¤ini düflündüm. Ancak 
yine de mutsuzdum. Çünkü hâlâ
yapmak istemedi¤im bir fleyi
yap›yordum.

Projeden ‹stifa ve Tecrit
Benim için dönüm noktas› 1944’ün
sonunda geldi. Britanya bilimciler
grubunun bafl› Chadwick
Washington’a gitmiflti, ancak
zaman zaman Los Alamos’a gelip
bizi ziyaret ederdi. Kas›m 1944’te
Los Alamos’a geldi ve Almanlar›n
kendi (atom bombas›) projelerinden
vazgeçtiklerine dair yeni bir istih-
barat ald›¤›n› söyledi. Gerçekte çok
daha önce vazgeçmifller, fakat biz
bunu bilmiyorduk. Chadwick bunu
bana söyledi¤inde Almanlar›n bu ifl
üzerinde çal›flmad›¤›na dair kesin
delil oluyordu elimde. Ben de ona
hemen söyledim, projeyi
b›rak›yorum diye.

"Ben istifa
edince 
meslekdaflla-
r›mla tüm
ba¤lant›m›
kestiler. Onlara
yazam›yordum
bile…
Bomban›n
at›ld›¤›n›
BBC'de
Truman'dan
duydum. 
fioke oldum!"
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‹lk atom bombas›
yap›m›n›n gerçekleflti¤i
Manhattan projesini
yöneten Enrico Fermi, 
1901-1954.

gelifltirildi¤ini de biliyorduk. (Niels
Bohr’dan) Yaklaflmakta olan
silahlanma yar›fl›n› ö¤renmifltim ve
bu beni gelecek hakk›nda müthifl
endiflelendiriyordu. Ve bu nedenle
bunun gerçekleflmesini durdurmak
için birfleyler yapmam gerekti¤ine
karar verdim. 

Söylemeliyim ki, bunun tamamiyle
yeni bir dünyan›n bafllang›c›
oldu¤unu görebiliyorduk. Ancak,
insan ›rk›n›n varl›¤›n› tehdit edebile-
cek bir düzeye gelece¤ini
düflünmüyordum do¤rusu. Bir flehri
yok edebilece¤ini biliyordum,
ancak insan ›rk›n› tehdit edebilmek
için bu bombalardan yüz bin tane-
sine gerek oldu¤unu san›yordum.
Bunlardan yüz bin tanesine neden
ihtiyac›m›z olabilece¤ini hayal bile
etmemifltim. Hangi amaçla?
1945’te bile bu safhaya eriflece¤ine
inanm›yordum ama oldu iflte.
Onbefl yirmi y›l gibi bir sürede bu
kadar silaha sahip olduk ve insan
›rk› tehdit alt›nda kald›.”3 ((BBkkzz;; DDüünn--
yyaayy›› KKuurrttttrttaarraann AAddaamm,, EEnnoollaa GGaayy,,
RRuusssseellll--EEiinnsstteeiinn MMaanniiffeessttoossuu))

ÇÇeevv;; EEvvrreenn DDaa¤¤ll››oo¤¤lluu.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

www.acikradyo.com.tr. 
12 Temmuz 2005.

1 Joseph Rotblat, dünyada ilk kez nükleer
silahlar›n yap›m›na yönelik Manhattan
Projesi’nde görev yapan en genç fizikçiydi.
Daha sonra projeden vicdani nedenlerle
ayr›ld›. 1995’te, nükleer silahs›zlanma için
çal›flan Pugwash ile birlikte Nobel Bar›fl
Ödülü’nü kazand›. 2005 y›l›nda 98 yafl›nda
ölene kadar aktif olarak nükleer silahs›zlan-
ma amac›yla çal›flt›. Rotblat 1988’den 2004’e
kadar her y›l Mordechai Vanunu’yu  (Bkz;
Mordechai Vanunu) Nobel Bar›fl Ödülü’ne
aday gösterdi.

2 Lise Meitner, O.R. Frisch; “Disintegration of
Uranium by Neutrons: a New Type of
Nuclear Reaction” Nature. Say›: 143, 11
fiubat 1939. (s. 239-240)

3 Bu metin Radio Nederland’dan Michele
Ernsting’in, atom bombas›n› icat eden
Joseph Rotblat  ile gerçeklefltirdi¤i müla-
kattan al›nm›flt›r. Russell-Einstein manifesto-
sunun 50. y›ldönümünde yay›nlanan özel pro-
gram Türkçelefltirilerek Radio Nederland’›n
gönderdi¤i seslerle 9 Temmuz 2005 tarihinde
Aç›k Radyo’da yay›nland›. Mülakat›n tam
metni 2005 y›l›nda Spokesman dergisinin 85.
say›s›nda yay›nlanm›flt›.

Auschwitz
Amerika
1942 y›l›nda Amerikan hükümetine
gönderilen telgrafta Avrupa’daki
Yahudilerin gazla öldürülmekte
oldu¤u yaz›l›yd›. Telgrafta mesaj›n
müttefikler aras›ndaki Yahudi
kökenli liderlere ve New York’taki
hahama aktar›lmas› rica ediliyordu.
Mesaj, müttefik olman›n getirdi¤i
ola¤anüstü durumlar sebep 
gösterilerek ve yard›mc› olman›n
imkâns›z oldu¤u gerekçesiyle
kimseye iletilmedi.

Arbeit Macht Frei 
Auschwitz’in duvarlar›nda bu yaz›
as›l›yd›. “Çal›flmak özgürlefltirir.”

Beslenme
Günde 350 gram ekmek, yar›m litre
kahve, akflam yeme¤inde bir kap
flalgam ve patates çorbas›.
Auschwitz’in menüsü bir insan› üç
ay içinde açl›k s›n›r›na getirecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Hastahane
bloklar› açl›k s›n›r›ndaki insanlar›n

ölümü beklemeleri için hizmete
haz›rd›.

Blok 10
T›bbi deneylerin yap›ld›¤› onuncu
blok ayn› zamanda fahiflelerin tutul-
du¤u yerdi.

Direnifl
Auschwitz’de direnifl zordu, ama
imkâns›z de¤ildi
Sonderkomando, yani Yahudi
mahkûmlardan kurulan ve
mahkûmlar›n gaz odalar›na ses-
sizce gitmesini sa¤layan güvenlik
timine mensup 300 mahkûm, 7
Kas›m 1944 tarihinde bir isyan
ç›kard›. Askerleri tafllayarak
kaç›rd›ktan sonra 4 numaral› kre-
matoryumu havaya uçurdular.
Çat›flma sonucunda hayatta kalan
200 Sonderkomando alevli silahlar-
la öldürüldü

Doktorlar
Yaflatmak onlar›n elindeydi. Ama
genelde öldürmeyi tercih ederlerdi.

Dün ve Bugün
Yahudi soyk›r›m› dünya tarihinde
tek ve benzersiz bir olay de¤ildi.
Dün olan ve bugün de dünya
üzerinde yaflanan soyk›r›mlardan
sadece biriydi.
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Auschwitz
menüsü, 
insan› üç 
ayda açl›k
s›n›r›na 
getirecek
flekilde 
tasarlanm›flt›r.

“Çal›flmak özgürlefltirir”.



Ordnungs Diest
Düzen polisi: Alman kontrolündeki
Yahudi ‘düzen polisleri’ insanlar
toplama kamplar›na aktar›lana
kadar Yahudi mahallelerinde düzeni
sa¤lamak ve ç›k›fl› engellemekle
görevlidir.

Pislik ve temizlik
“Bizler köleyiz. Her hakk›m›z elimiz-
den al›nd›. Ölüme mahkûmuz. Ama
hâlâ tek bir gücümüz var, reddet-
mek, raz› olmamak. Ve bunu
sonuna kadar savunmal›y›z. Bu
yüzden, kirli sularda sabunla
yüzümüzü y›kamal› ve ceketimizle
kurulanmal›y›z.”
Levi

Bitlerin temizlenmesi, çöplerin
yak›lmas› - bu bürokratik terimler
insanlar›n yak›lmas›na dair
kullan›lan resmi kodlard›

Seçme hakk›
Auschwitz’e getirilen trenler dolusu
insan ayakta beklerken Dr.
Mengele ›sl›k çalarak aralar›nda
dolafl›r, hayatta kalacaklar› sola,
gaz odas›na gidecekleri sa¤a
ay›r›rd›.

cesedi yakma kapasitesine sahiptir.
Gaz odas›n›n giriflinde bir de
soyunma odas› vard›r.

Kurbanlar
Üç kifli üç sandalyeye oturtuldu
Üç boyun üç ilme¤e geçirildi
‹ki yetiflkin yaflas›n özgürlük diye
ba¤›rd›
Çocuk sessizdi
Sandalyeler devrildi

Lisan
Kullan›lan resmi dil, gerçe¤i
çarp›tmak için kullan›ld›. 

Müslümanlar
Auschwitz argosunda, açl›ktan
ölmek üzere olan insanlara verilen
ad.

Neden?
Susam›flt›m. Pencerenin hemen
d›fl›nda bir buz sark›t› gördüm.
Koparmak için elimi uzatt›m.
Kap›daki asker beni durdurdu.
“Neden?” diye sordum. Asker 
cevap verdi: “Burada neden diye
birfley yoktur.”

Failler
Auschwitz depolar›ndaki binlerce
k›yafet ve ayakkab› ihtiyaç sahiple-
rine, çocuk ve gençlere da¤›t›ld›.
Bu kadar çok giysi ve ayakkab›,
nereden geliyordu? Merak eden
olmad›.

Hukuk
Kurfluna dizmek hukuken yasakt›r.
Bu kural gaz odalar› ve fenol
i¤neleri için geçerli de¤ildir.

‹¤neler
‹¤neler sayesinde bir mahkûmu
öldürmek sadece 2 dakika ve 22
saniye sürüyordu

Kaç›fl
Auschwitz’den kaç›fl imkâns›z
de¤ildi. 600 kifli kaçmay› baflard›.
Bunlar›n 400’ü yakaland›. Bir
kaçak yakaland›¤›nda önce iflkence
edilir, ard›ndan s›rt›nda “yaflas›n,
geri döndüm” yaz›s›yla ortal›kta
dolaflt›r›l›r, sonra da herkesin
önünde as›l›rd›.

Krematoryum
Gaz odas›n›n bitifli¤indeki 
krematoryum 24 saat içinde 1440 

"Biz köleyiz. 
Her hakk›m›z
elimizden 
al›nd›. Ölüme
mahkûmuz.
Ama hâlâ tek 
bir gücümüz
var: reddetmek,
raz› olmamak.
Ve bunu 
sonuna kadar
savunmal›y›z."
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Auschwitz toplama
kamp›n›n kurtar›lmas›n›n

60. y›ldönümünde
yap›lan törende,

kamptan kurtulanlar›n
gözyafllar›.

SSoorruu
Hâkim sordu: “Yani Auschwitz’de
görev yapan herkesin iyi ya da kötü
olmay› tercih etme hakk›na sahip
oldu¤unu mu söylüyorsunuz?”
Dr. Lingens cevap verdi: “Evet,
aynen bunu demek istiyorum”.

TTaannrr››
Tanr› varsa bütün bunlar nas›l,
neden?.... Tanr› Auschwitz’de
nerelerdeydi?

UUmmuutt
Din adamlar› Auschwitz’de
mahkûmlar›n kollar›na dövmeyle
kaz›nm›fl numaralar›ndan fal bakar-
lard›. 
“Koluna bakay›m, numaran
onyediyle bitiyor. Bir o¤lan
çocu¤unun erke¤e dönüfltü¤ü yafl.
Burada ölmeyeceksin.”

XX ››flfl››nn››
10. Blokta kad›nlar ve erkekler X
›fl›n›yla k›s›rlaflt›r›l›yordu. 

YYaarr››nn ssaabbaahh
‘Yar›n sabah’ Auschwitz argosunda
‘asla’ sözcü¤ünün yerine
kullan›l›rd›.

ZZeennggiinnlliikk
“Pantolonum düflmesin diye
kemere ihtiyac›m vard›. Çöpleri
kar›flt›r›rken üç parça k›sa ip bul-
dum. Biribirine ekleyip belime
ba¤lad›m. Kamptaki en zengin
kad›n bendim.”
Olga Lengyel

ZZyykklloonn BB
Böcek öldürücü ve dezenfektan
olarak üretilen bu gaz Auschwitz’e
giden trenlerde kullan›l›r, böylece
yolcular›n bir k›sm› kampa var-
madan ölmüfl olurdu.

Heimrad Backer1

DDeerr.. ÇÇeevv;; EErrhhaann AAllttaann.. SSeellddaa SSaakkaa..

1 Heimrad Backer; Tutanak. Çev: Saka, Erhan
Altan, ‹stanbul: Dünya Yay›nlar›, 2005.

Avrupa Caz›
Herfley 1918 fiubat’›nda, James
Reese Europe’un, 369. Piyade
Alay›’n›n ‘Hellfighters’ ismini 
tafl›yan Ragtime grubuyla birlikte
25 Frans›z flehrini ziyaret edip kon-
serler vermesiyle bafllad›. Asl›nda
tam olarak bir Ragtime grubu
de¤ildiler, ama çald›klar› müzik
Ragtime’a çok yak›nd›. Hellfighters,
Amerikan ordusunun, daha
do¤rusu o alay›n resmî bando
tak›m›yd›. Dolay›s›yla, ilahiler ve
askerî marfllar çalan bir gruptu.
Ragtime ve dans müzi¤i, repertuar-
lar›n›n sadece bir bölümüydü, ama
Avrupa’da verdikleri konserlerde 
ön plana ç›kard›klar› buydu.
Senkopasyon, müzi¤in sololara
aç›k oluflu, çalanlar›n müzi¤e 
bireysel katk›lar›, o zamana kadar
sadece Avrupa klasik müzi¤inin
daha kat› kurallar›na al›flm›fl
Avrupal› dinleyiciler için bir floktu
elbette. Marfllar› bile bir Avrupa
bandosundan çok daha farkl›
yorumluyorlard›. 

Alay›n Amerika’ya dönüflünün 
güzel bir tablosu vard›r: New York
liman›na indikten sonra 5. Cadde
boyunca Manhattan’da yürüdüler.
Böylece ilk defa zencilerden oluflan
bir geçit töreni yap›l›yordu New
York’ta. Askeri marfllar çalarak
bafllad›lar yürüyüfllerine... Yolda
askerler efllerine, ailelerine,
sevgililerine kavuflmaya bafllad›kça,
çald›klar› müzik de de¤iflmeye
bafllad›; sonunda 125’ci Cadde’ye
yani Harlem’e geldiklerinde müzik
tamamen caza dönüflmüfltü ve
art›k sokaklarda onlar›n dönüflünü
kutlayanlar için çalmaya bafllam›fl-
lard›. Bu, Amerika’da zenciler için
çok önemli bir and› ve James
Reese Europe da bu baflar›n›n
sembolüydü.

O tarihlerde Avrupa’y› dolaflan sa-
dece James Reese Europe de¤ildi.
Original Dixieland Jazz Band,
Buckingham saray›nda Kral 5.
George’un huzurunda bir konser
vermiflti. Avrupal›lar, caz› bu
sayd›¤›m›z gruplar gibi Avrupa’da
turneye ç›kan müzisyenlerden 

69

Avrupa Caz›

James Reese Europe.

369. Piyade Alay› ‘Hellfighters’ orkestras›.



onu Amerika’da çok k›sa zamanda
‘tenor saksofonun kral›’ konumuna
getirecek olan ünlü albümü Body &
Soul’u kaydetti. Özetle caz›nll
Avrupa’daki ilk döneminin 1919-
1939 y›llar› aras›ndaki 20 sene
oldu¤unu söyleyebiliriz. 

II. Dünya Savafl›
Ard›ndan II. Dünya Savafl› patlak
verdi ama savafl s›ras›nda bile
Avrupa’da caz durmad›. Bu
dönemde caz müzi¤i farkl› bir
konum ve boyutta dinlenmeye
devam edildi. O s›ralarda moda
olan caz parçalar›n›n ço¤unun
bestecileri Yahudi kökenliydi.
Dolay›s›yla Nazi Almanya’s›nda bu
parçalar siyasi rejimin ‘Entartete
Musik’ diye adland›rd›¤› ve
Nazilerin çal›nmas›n› yasaklad›¤›
‘dejenere, yoz müzikler’ listesinde
bulunuyordu. Öte yandan birçok
Alman entelektüel, hatta askerler
ve subaylar ise caz› severek dinli-
yorlard›... Caz bir yandan resmen
yasakken, di¤er yandan askerlerin
verdikleri özel partilerde tercih
edilen müzik konumundayd›.
‹talya’da olan bitenler de bundan
farkl› de¤ildi; ‹talya’da da yasakt›
caz. Ama insanlar tan›nmamalar›
için flark›lar›n adlar›n› de¤ifltiriyor
ve bunlar›n yerine ‹talyanca
sözcükler kullan›yorlard›. Mussolini
caza karfl›yd› ama o¤lu sonunda bir
caz piyanisti olup ç›kt›. Django da
Alman iflgali s›ras›nda kendini hiç
güvende hissetmiyordu; çünkü
Alman zulmü Romanlar› da kap-
s›yordu. Bir defas›nda pasaportu
olmaks›z›n ‹sviçre’ye geçmeyi
denedi, ancak Nazi subaylar› onu
durdurdular. Ama geri çevirmeden
önce de birlikte bir foto¤raf çek-
tirmeyi de ihmal etmediler: Django
ve Nazi subay› hayranlar›! Mike
Zwerin ad›nda Paris’te yaflayan bir
gazetecinin Swing Under the Nazis
(Nazi Döneminde Swing) ismini
tafl›yan bir kitab› var. Ruslar›n
‘samizdat’ lar› (yeralt› dergileri) gibi
bir nevi. O dönemin Almanya’s›nda
elden ele dolaflan fanzinlerin, yani
elle yaz›lm›fl caz yaz›lar›n›n top-
land›¤› bu kitap insan› altüst ediyor;
ama ayn› ölçüde ilginç olan bu
döneme ›fl›k tutuyor. 

Yap›s› itibar› ile caz, bu sanatç›lara
do¤al olarak heyecan veriyordu.
Ona Louis Armstrong dinletti¤i ve
Django’nun a¤layarak hayat›nda o
güne kadar onu bu kadar derinden
etkileyen hiçbir müzik dinlemedi¤ini
söyledi¤i anlat›l›r... ‘‹nsan Müzi¤i’
yani müzi¤in arkas›ndaki insan› his-
settiren müzik oldu¤unu söyler bu
dinledi¤inin... 

Django caz çalmak isteyen ilk
Romand› ve ‘Hot Club de
France’da ona ola¤and›fl› bir beflli
ayarland›; ola¤and›fl›yd› çünkü bu
beflli sadece yayl›lardan olufluyor-
du. Hot Club de France, Hugues
Panassié taraf›ndan bafl› çekilen
‘Caz Kulüpleri Federasyonu’na
verilen isimdi. De¤iflik flehirlerde
caz severlerin caz dinleyebilecekleri
küçük kulüpler kurulurdu ve çeflitli
konserler düzenlerlerdi. Müzisyen-
leri davet ederler ve Fransa’da tur-
neler organize ederlerdi. Bu ve
bunun gibi di¤er etkinliklerinin yan›
s›ra bir de dergi ç›kar›rlard›. Hot
Club de France, Django’nun da
sponsorlu¤unu üstleniyordu. ‹talyan
kökenli kemanc› Stéphane
Grappelli, Frans›z ve Roman ritm
ve bas gitaristlerden oluflan grubun
kurulmas›na önayak olmufllard›. Bu
grup da çok ilginçti, çünkü o güne
kadar caz hiçbir zaman sadece
yayl›larla çal›nmam›flt›.

1920’lerden önce, 1918 ve 19’da
Avrupa’da caz duyulmaya bafllan-
m›flt›. Avrupa’da caz›n bafllang›c›
veya ‘emekleme dönemi’ ise James
Reese Europe’un 1919 y›l›nda
Avrupa’ya gelifliyle bafllad› diyebili-
riz. Bu emekleme veya çocukluk
dönemi de saksofoncu Coleman
Hawkins’in Avrupa’y› terk edifliyle
son buldu. Coleman Hawkins,
Avrupa’ya caz çalmak için gelen
Rex Stuart veya Sydney Bechet
gibi isimlerden biriydi. O zaman›n
flartlar›nda grubunu getirmek zor
oldu¤u için tek bafl›na geldi Avru-
pa’ya. Paris, Belçika, Hollanda gibi
birçok ülkede çald›. Zenci oldu¤u
için, giderek fliddetlenen Nazi
tehdidini üzerinde hissediyordu ve
1939 y›l›nda New York’a dönmek
zorunda kald›. Döner dönmez de

dinleyip tan›d›lar, ama ayn› zaman-
da zencilerden oluflan revülerle 
turneye ç›kan ve caz çalan
orkestralardan da bu müzi¤e
aflina olmaya bafllad›lar. Bu, caz›n
Avrupa’ya ilk gelifl yollar›ndan
biriydi. Revülerde her zaman caz
müzisyenleri olurdu. Bu gruplar o
aralar Avrupa’da çok popülerdi.
‹ngiltere, Fransa, ‹talya, ‹sviçre’de
çald›lar. Bu arada, Avrupal› beste-
cilerin de Amerikan müzi¤inden
etkilendiklerinden bahsetmek laz›m.
Amerikan müzi¤inden etkilendi¤ini
söyleyen ilk besteci Brahms oldu.
Amerika’ya yapt›¤› bir yolculu¤un
arkas›ndan yazd›¤› an›lar›nda
zencilerin söyledi¤i ilahilerden
bahsediyordu. Ravel ve Debussy
de etkilenenler aras›ndayd›.
Haziran 1919’da Will Marion
Cook ‘Southern Syncopated
Orchestra’s› ile Avrupa’da turneye
ç›km›fl, bundan hemen önce de
Sydney Bechet’yi ifle alm›flt›.
Bechet sonra Avrupa’da kald› ve
‹sviçreli orkestra flefi Ernest
Ansermet ile tan›flt›. Ansermet daha
sonra “gelece¤in müzi¤i bu olacak
iflte” diyerek klarnetçi Sydney
Bechet’yi öven bir makale yazd›.

Emekleme Dönemi
Araflt›rmaya aç›k bir konu olsa da
diyebiliriz ki Avrupa caz›n›n ilk
önemli simas› Roman gitarist
Django Reinhardt’t›... Django’nun
liderli¤inde Romanlar neden caz›
bu kadar çekici buldular ve sonun-
da günümüzde hâlâ dinlenen, bir
nevi kendi caz markalar›n› nas›l
yaratt›lar? Do¤udan geliyorlard› ve
cazla bir flekilde benzeflen de¤iflik
müzikler çal›yorlard›. Orta
Avrupal›lar›n Klezmer müzi¤i, Rus
müzi¤i gibi... Paris restoranlar›nda
balalaykalar çalarlard› örne¤in.
Belki de Bat› tarz›nda bir gam ve
ritmik uygulamas› olmayan Hint
müzi¤i gelene¤inden geldikleri için
kendilerini caza bu kadar yak›n
hissettiler. Çünkü cazda da notalar
‘k›r›k’t›r, ritmler çok daha karma-
fl›kt›r ve klasik bat› müzi¤ine k›yasla
dansa ve do¤açlamaya daha yak›n-
d›r. Bu dönemde ressam bir arka-
dafl› Django’yu Nice’e ça¤›rm›flt›.
‹lkel resim sanat›yla ilgili biriydi.

Caz parçalar›n›n
ço¤u Nazi
Almanyas›nda
yasak,
'dejenere, 
yoz müzikler'
listesinde
bulunuyordu.
Alman zulmü
Romanlar› da
kaps›yordu.
Django bir
defas›nda 
pasaportu
olmaks›z›n
‹sviçre'ye
geçmeyi denedi.
Nazi subaylar›
onu durdurdu-
lar. Ama, geri
çevirmeden
önce bir hat›ra
foto¤raf› 
çektirmeyi 
ihmal 
etmediler. 
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Fransa
Avrupa’da caz›n kayna¤›n›n Fransa
oldu¤unu kabul edersek, bunu
geçerli k›lan üç - dört faktörden
bahsetmek gerekiyor. Birincisi ve
muhtemelen en az bilineni flu ki
Fransa’da klasik müzikte hâlâ
yaflat›lan bir do¤açlama gelene¤i
var. Paris konservatuar›nda org için
do¤açlama dersleri veriliyor. Bu
orgcular aslen kilisede çalmak
üzere yetifltiriliyorlar ve kilisede
seremoniyi yöneten kiflinin ritmine
uyabilmek için de kimi zaman
do¤açlama çalmak durumunda
kalabiliyorlar. ‹kinci faktör de
asl›nda bir bak›ma klasik müzi¤e
ba¤l›. Fransa’da nesiller boyunca
Ravel, Debussy gibi pek çok beste-
ci caz›n ‘sound’, ritm ve renginden
etkilenmiflti; ve bu yeni müzi¤e
kendi müziklerinde yer vermeye
bafllad›lar. Fransa’y› Avrupa caz›n›n
do¤ufl yeri yapan sebeplerden
üçüncüsü de elbette Fransa’n›n
genel entelektüel ortam› ile ilgili.
Fransa’da ressam, filozof, yazar,
koreograf, yönetmen gibi entelek-

tüellerden oluflan bir kesim, caz
ritmlerini son derece etkileyici
buluyordu. Caz çal›nan yerlerin
atmosferi bile farkl›yd›; klasik
müzik konserleri ile vals, müzet
yap›lan ‘dansing’ler aras›nda bir
ortamd› bu. Yani entelektüel bir
hava vard›, ama ayn› zamanda
ortam resmî de de¤ildi, arada
yan›n›zdakiyle sohbet edebiliyor-
dunuz. Asl›na bakarsan›z caz
çal›nan yerlerin havas›, 100 y›l
öncesinin klasik müzik ortamla-
r›ndan çok da farkl› de¤ildi.
Mozart’›n yazm›fl oldu¤u mektuplar

da bunu aç›kça ortaya koyuyor.
Mozart mektuplar›nda “dinleyiciler
çald›¤›m melodileri be¤endikçe
konser esnas›nda coflkuyla aya¤a
kalk›p beni alk›fllard›” diye anlat›yor
ve bundan çok mutlu oldu¤undan,
çünkü dinleyicisinin be¤enisini
hemen o anda ald›¤›ndan bah-
sediyor. Ama bugün bir izleyici
olarak bir klasik müzik konserinde
böyle bir fley yapsan›z, salondan
at›l›rs›n›z. Dördüncü sebebe gelin-
ce, diyebiliriz ki Fransa’ya gelmek
Amerikal›lar için sosyal bir s›n›f
atlama anlam›na da geliyordu.
Amerika’da ‘gece kulübü müzis-
yeni’ iken, Fransa’da, ‹talya’da,
‹ngiltere’de, daha do¤rusu
Avrupa’n›n neresine giderlerse
gitsinler ‘sanatç›’ olarak karfl›lan›-
yorlard›. fiunu da eklemek gereki-
yor ki cazc›lar›n ço¤u Afrika kökenli
Amerikal›lard› ve Amerika’da sayg›
görmeye hiç al›flmam›fllard›. Halbu-
ki Avrupa’da birer beyefendi olarak
muamele görüyorlard›; ve kendile-
rine hayranl›k duyuluyordu. Ama
burada bulamad›klar› bir fley vard›
ki o da müzikal anlamda ‘heye-
can’d›. Hemen hepsi müziklerini
tazelemek, güncellemek, oradaki
caz müzisyenleriyle yine birlikte
çalmak için belli dönemlerde New
York’a giderlerdi. Ama Fransa’da
bulunmak hepsine de iyi gelirdi...
Modern davulun önde gelenle-
rinden, bebop davulcusu Kenny
Clarke Fransa’ya temelli yerlefl-
miflti. Amerika’dan buraya çalmaya
gelen müzisyenlere yard›mc› olu-
yordu. Bafltan beri davul Avrupa
caz›n›n en zay›f noktas›yd›. ‹flte
bunun giderilmesinde Clarke’›n
büyük katk›lar› oldu. Hemen Frans›z
basç› Pierre Michelot ile ayr›lmaz
bir ikili oluflturdular. Clarke-
Michelot ikilisinin ritm alan›ndaki
beraberlikleri, bugün de Frans›z caz
kay›tlar› aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor. Miles Davis Ascenseur
pour l’échafaud isimli Louis Malle
filmine müzik yapmas› için 1957
y›l›nda Fransa’ya davet edilmiflti ve
burada Frans›z müzisyenlerle
çal›flt›. Davulda yine Kenny Clarke
vard›, basta Pierre Michelot, ve yar›
Frans›z yar› Amerikal› tenor sakso-
foncu Barney Wilen. Düflük kaliteli

müzisyenlere karfl› tahammülsüz-
lü¤üyle bilinen Miles Davis’in bu
kadar önemli bir kayd› Avrupal›,
Frans›z müzisyenlerle yapmas›,
art›k Avrupal› müzisyenlerin kalite-
sinin ispat edildi¤ini ima ediyordu.
E¤er Miles Davis onlarla çalabildiy-
se ve bu kay›t için Amerika’dan
müzisyen getirtmediyse, muhakkak
iyi olmal›yd›lar.

Caz ve Sinema
Her ikisi de kay›t teknolojisinin
getirdi¤i olanaklar sayesinde do¤up
geliflen caz ve sinema asl›nda ben-
zer bir tarihi paylafl›rlar. Caz›n var
olabilmesi için gerekli olan, yaz›l›
partisyonlardan çok ses kay›tlar›d›r.
Sesin kayd› caz›n yayg›nlaflmas›n›,
görüntülerin kayd› da sineman›n
geliflmesini sa¤lad›. Yani sinema ve
caz, kardefl sanat say›labilirler.
Avrupal› yönetmenlerin de ilk tercih
ettikleri müzik genellikle caz oluyor-
du. Amerika’da do¤açlama çala-
bilen cazc›lar ‘sessiz filmler’ için
müzik yap›yorlard›. Yani ekranda
gördükleri sahnelere müzik uydu-
ruyorlard›. Fats Waller ve Count
Basie gibi isimler caz kariyerlerine,
sessiz filmlere müzik yaparak
bafllad›lar. Hâlâ Bill Frisell gibi pek
çok müzisyen bir filmin gösterimi
esnas›nda canl› olarak müzik
yap›yor ve bundan zevk al›yorlar. 
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Ascenseur pour
l’échafaud filminin
baflrol oyuncusu
Jeanne Moreau ve
filmin müziklerini
yapan Miles Davis.

Louis Malle’in yönetti¤i Ascenseur pour
l’échafaud adl› filmden bir sahne, 
1958.
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varsayabilirdi. Ama öyle olmad›.
Bunun sebebi fluydu: ‹ngiltere’deki
müzisyenler sendikas›,r  bire bir
de¤ifl tokufl olmad›¤› takdirde
Amerika’dan caz müzisyeni getir-
meyi yasaklam›flt›. Bu da flu anla-
ma geliyordu: ‹ngiltere’ye gelip
çalan her birr  Amerikal›r  müzisyen
karfl›l›¤›nda, bir ‹ngilizr  müzisyenine
de Amerika’da ifl bulunmas›
gerekiyordu. Fakat özellikle
1940’larda ve 50’lerde, caz
müzi¤inde, Amerikal› müzisyenler
Avrupal› müzisyenlere göre çok
daha iyi ve ileriydiler. Dolay›s›yla
böylesi bir de¤iflr  tokufl pek dek
mümkün de¤ildi. ‹flte bu kural
yüzünden Amerikal› cazc›lar uzunr
süre ‹ngiltere’de çalamad›lar. Louis
Armstrong ve Duke Ellington gibi
ünlüler biler  ancak birk  revür  veya bir
vodvilin parças› olarak ‹ngiltere’yek
davet edilebilmifl ve bu flekilde
konser verebilmifllerdi.r  Di¤er birr
deyiflle, onlar müzisyenr  olarak de¤ilk
ancak ‘entertainer’ veya ‘showmen’
olarak iflek  al›nabilmifllerdi. Tüm
bunlar›n ‹ngiliz müzi¤ine iki farkl›
etkisi oldu... ‹ngiltere’de uzun bir
müddet, sadece erken dönem caz
ve blues çal›nd›. Ve bu da ülkede
birçok bluesk  grubunun kurulmas›na
yol açt›. Bu blues hareketi de daha
sonralar› Amerika’y› istila eden
‹ngiliz pop müzi¤inin temelini
oluflturdu. Rolling Stones bir bluesr
grubu olarak yolak  ç›km›flt› ve
Beatles’›n ilk dönemk  parçalar›nda
da blues etkileri hissediliyordu.
Yani bu kurallar› koymakla müzi¤i
koruyucu bir önlemr  al›nm›flt›. Ama
bu yasak kald›r›l›rk  kald›r›lmaz,r
‹ngiltere k›sa zamanda kendini
toparlad›. Örne¤in Avrupa’n›n en
önemli caz kulüplerinden biri olan
Ronnie Scott’s Londra’dad›r.
Ronnie Scott’s Thelonius Monk’tan
Roland Kirk’e kadar geniflr  bir yel-r
pazede çeflitli müzisyenleri en az iki
hafta çalmak üzerek  davet ediyordu.
Onlar dar  rahat bir ortamdar  çal›fl-
maktan memnun kal›yor, flehri
gezip görecek, dinlenecek vakitleri
oluyordu. Tek birk  gün,r  tek birk
konser vermekr  belkik  müzikal aç›dan
iyi bir fleyr  ama bir müzisyenr  olarak
size iki hafta sürece çalman›n
‘groove’unuee  veremez. Çünkü bu

baz›lar› bu müzi¤i sevdi ve caz
olarak kabulk  ettiler; böylece birbi-
rine rakip iki kamp ve iki festival
ç›kt› ortaya. E¤er caz›nr  tarihine
bakarsan›z, her zamanr  caz›n
nerede bafllad›¤› ve nereye gide-
ce¤i konusunda kesin fikirleri olan
birilerine rastlars›n›z... Sanat›
ayr›flt›rmaya, kategorize etmeye
çal›flan insanlara... Asl›na bakar-
san›z hiçbir ça¤daflr  müzik cazs›zk
olamaz ve caz da bunca de¤iflik
müzi¤i bu kadar etkiledi¤indenr
dolay› kendisiyle gurur duymal›d›r.r

Fransa’daki bu ateflli caz tart›fl-
malar› Amerika’dakilerle afla¤›
yukar› benzer zamanlarda bafl
göstermiflti. Fakat Amerika’dakiler
çok dahak  yumuflak, çok dahak  iyi
niyetli tart›flmalard›; Fransa’daki
gibi fiziksel kavgalar yoktur  ortada.

Fransa’da ise tart›flmalar politikar
gibi baflka alanlara, kiflilerin özel
hayatlar›na, ahlak anlay›fllar›nak
kadar girdir  ve giderek çirkinleflti.k
Gerçi bugün art›k ok  savafl bitmifl
durumda, ama orada burada hâlâ
savaflan baz› neferler yokr  de¤il.k
Bu biraz fluna benziyor; mesela
savafl biter amar  cengelin içinde bir
yerde kaybolmufl olan Japon asker
20 y›l sonra ortaya ç›kar ver  savafl›n
bitti¤ini yeni ö¤renir! fiimdi de as›l
ürkütücü olan bunun modern uyar-
lamas›; yani caz nedir, ne de¤ildir
diye anlatan insanlar›n yeniden var
olmas›...

‹ngiltere
Benzer flekilde, pek çokk  insank
Amerikal›larla ayn› dili konufltuklar›
için Avrupa’da caz›n Fransa’da
de¤il de ‹ngiltere’de bafllad›¤›n›

Buster Keatonr  filmlerine de caz
müzi¤i yap›lm›fl olmas› bize, özellik-
le ilk sessizk  filmlerde o zamanki
filmlerin ak›fllar›n›n da asl›nda caza
ne kadar yak›n,r  hatta senkoplu
oldu¤unu gösteriyor. Özetle, 60’lar-
dan itibaren caz Avrupal› yönet-
menlerin ilk tercihiydi.k  Miles
Davis’in Ascenseur pourr
l’ échafaud isimli film için yapt›¤›
müzik vek  Art Blakey’nin Kaybolan
Kad›nlar isimli çok ünlük  bir di¤err
filme yapt›¤› müzik dek  dahil olmak
üzere, birçok Avrupal›k  yönetmen,
filmlerine müzik yapmalar› için caz
müzisyenlerini davet etti.

Caz Savafllar›
Fransa’da bu s›ralarda ‘Erken
Dönem caz sevenler’ ile ‘Modern
caz sevenler’ aras›nda çok atefllik
bir savaflr  yaflanm›flt›. Bu tabii bize

bugün çok komikk  geliyork  amar  o
zaman yaflananlar çokr  ciddik  bir
kavga, hatta bir kiliseninr  iki ayr›
inanca bölünmesi gibi bir hiziplefl-r
me niteli¤indeydi bile denebilir.
O s›ralarda Charlie Parker &r  Dizzy&
Gillespie, Paris Festivali’nde çal-
d›lar. Hot Club de France’›n kuru-
cusu ve direktörü Hugue
Panassié o festivalde ilk kezk
Beebop sound’unu duydu ve
flöyle bir aç›klamar  yapt›: “Bu caz
de¤ildir!” Çünkü ona göre, caz
1930’larda bitmiflti... ((BBkkzzz;; BBuu
fifiiimmddii CCaazz mm››??)) New Orleans’la
bafllay›p, erken swing dönemi ile
sona ermiflti. Beebop ise söz
konusu bile edilemezdi. “Çald›klar›
belki Çin müzi¤idir, belki ça¤dafl
müziktir, ama cazla alakas› yok”
derken, Charlie Parker ver  Miles
Davis’e gönderme yap›yordu. Tabii

60'lardan
itibaren caz,
Avrupal› film
yönetmenlerinin
ilk tercihik  oldu.

CCaazz››nn  ttaarriihhiinnee  bbaakkaarrssaann››zz,,  ccaazz››nn  nneerreeddee
bbaaflflllaadd››¤¤››  vvee  nneerreeyyee  ggiiddeeccee¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa
kkeessiinn  ffiikkiirrlleerrii  oollaann  bbiirriilleerriinnee  ddaaiimmaa  rraasstt--
llaadd››¤¤››nn››zz››  ggöörrüürrssüünnüüzz..  SSaannaatt››  aayyrr››flfltt››rrmmaa--
yyaa,,  kkaatteeggoorriizzee  eettmmeeyyee  ççaall››flflaann  iinnssaannllaa--
rraa……  AAssll››nnaa  bbaakk››ll››rrssaa,,  hhiiççbbiirr  ççaa¤¤ddaaflfl  mmüü--
zziikk  ccaazzss››zz  oollaammaazz..  TTaabbiiii  ccaazz  ddaa  bbuunnccaa
mmüüzzii¤¤ii  eettkkiilleeddii¤¤ii  iiççiinn  gguurruurr  dduuyymmaall››dd››rr..

sürede müzisyenler dinleyicilere
ve ortama da al›flmaya bafllarlar.
Bu da caz için önemli bir faktördür.r
Ronnie Scott ‹ngiltere’deki modern
caz hareketinin bafl›n› çeken bir
müzisyendi. Zoot Sims tarz›
‘cool’ tenor saksofonr  çalard›. Yeni
sound’lara hep aç›kt›. Prova yapa-
cak yerlerik  olmayan müzisyenlere
bile kap›s› aç›kt›. New York’ta da
bir zamanlarr  ortamr  böyleydi; pazar-
tesi geceleri big band’ler yar  s›rf
zevk içink  ya da yeni aranjmanlar›
denemek içink  kulüplerde toplan›p
çalarlard›. Ronnie Scott’s da iflte
‹ngiliz caz› için bu ifllevi gördü.
Flamingo gibi baflka kulüpler der
vard›. Ancak Ronnie Scott’s onlar
gibi ticari de¤ildi, bambaflka bir
yeri vard›.

Hollanda
Dünyadaki en müzikal ülkelerden
birisi de Hollanda... Nüfusa göre en
fazla senfoni orkestras›n›n bulun-
du¤u ülke olan Hollanda’da, çok
erken dönemlerden bafllayarak pekk
çok büyükk  flirketk  müzik etkinlikleri-k
ne sponsor olmayar  bafllam›flt›.
Philips’in Yannis Xenakis’e Brüksel
Dünya Fuar› için müzik sipariflk
etmesi gibi... Yani müzik buk  ülkede
son derece popüler birr  konumdar
yer al›yor.r  Hollanda deyince akla
önce nefeslilerden oluflan gruplar
geliyor... Mekanik müzikk  dek
Hollanda’ya özgü bir kavram;r
Hollandal›lar›n müzik kutusuylak  ve
zillerle yapt›klar› müzik di¤erk
Avrupa ülkelerine nazaran çok
daha komplike ve farkl› bir yerer
sahip. Ve bugün de bu konumunu
korumaya devam ediyor. Dünyan›n
en önemli caz festivallerinden biri
olan North Sea Jazz Festivali de
Lahey’de yap›l›yor. Bu ülke beste
yapmay›, çalmay› teflvik edicik  ve
gayet iyi çal›flan bir destekr
yard›mlar› sistemine sahip. Örne¤in
Hollandal› bir müzisyenr  bir kulüpter
çalacaksa, ücretin yar›s›n› devlet
üstlenir, sadece di¤er yar›s›n›r  kulüp
öder. Dahas›, müzisyenler sa¤l›kr
sigortas›na, emeklilik haklar›na
sahipler. Bu konularda Avrupa’daki
en geliflmifl sistemin Hollanda’da
oldu¤unu söylemek mümkün.k

Sistem özellikle sürekli bir iflir
olmayan freelance caz müzisyenleri
için hayati önem tafl›yor. Bu
hareketin önde gelenlerinden biri
de, kendi grubunu kurmadan önce
Hollanda’daki pek çokk  cazk  müzis-
yeniyle çalan Willem Breuker.
Breuker’›n eserleri büyük müzikalitek
içerdi¤i gibi, müzi¤inde caza, hatta
Paul Whiteman gelene¤indeki gibi
yayl›lar› da içeren senfonik cazak
duydu¤u derin sevgi hissedilir herr
zaman. ‹leri bir teknikler  çald›¤›
soprano saksofonuyla yapt›¤›
do¤açlama sololar› zaman zaman
içinde komiklikler bar›nd›r›r.r

Free Caz
Avrupa caz›n›n geliflimine katk›da
bulunan önemli unsurlardan biri de
‘Free Jazz’ oldu. Pek çokk  önemlik
müzisyen kendilerini free caz
dinleyerek gelifltirdi. Free caz
derken; 1960’larda Sun Ra, Paul
Bley, Bill Dickson, Cecil Taylor, ve
belki de aralar›nda en önemlisi
Ornette Coleman gibi müzisyenler
taraf›ndan yap›lan pek çokk  farkl›k
stildeki müzikleri dinlediler. John
Coltrane ve Eric Dolphy bile
kariyerlerinin sonuna do¤ru
serbest formatl› müzik çal›yorlard›.k
Free caz asl›nda biraz da ne
anlama geldi¤i pek bellik  olmayan
bir terim.r  Özellikle de bu müzi¤in
‘hiç kural› yoktur’ anlam›na
gelmedi¤ini belirtmek gerekiyor.
Free cazda da kurallar vard›rr  amar
müzi¤in formunu müzi¤in geliflimi
belirler... Performanstan, yani
icradan evvel belli de¤ildir format.r
Free caz bir bak›mar  çok ilerik
düzeyde bir müzikr  yapmakt›rk  ver
Türk gelenekselk  müzi¤ini bilenler
muhtemelen kendilerini bu
kavrama uzak hissetmeyeceklerdir.k
Free caz, bu müzisyenlere hangi
ortamdan gelirlerse gelsinler,
cazla tan›flmalar› için tam,
eksiksiz bir özgürlükr  sa¤lad›.
Çünkü müzisyenler klasikr  müzik,k
folk müzi¤i,k  hatta müzikle alakas›
olmayan sanat ortamlar›ndan bile
gelebiliyorlard›. Müzikle alakas›
olmayan sanat ortamlar› derken;
özellikle Almanya’da avangard
sinema, avangard resim,
avangard bale sanat› çok

gözdeydi ve Pina Bausch dans
stüdyolar›yla Wuppertal gibi bir
ortam›n müzisyenlerle olan iliflkisi,
serbestçe do¤açlanan müzik içink
çok anlaml›yd›.k  1960’lar›n sonuna
do¤ru 3-5 müzisyen taraf›ndan
Avrupa’n›n her taraf›nar  yay›lan bir
a¤ kuruldu. Bunlar çalmar  ve
çal›flma tarzlar› üç afla¤› befl
yukar› benzer müzisyenlerdi ve
beraber çalmayar  bafllad›klar›nda da
‘Serbest Do¤açlanan Avrupa
Müzi¤i’ dedi¤imiz tarz ç›kt› ortaya...
Belki kullan›fls›z, elveriflsiz bir isimr
ama yine de ‘jazz proper’dan (esas
caz) fark›n› ortaya koyabilmesi
aç›s›ndan uygun bir tan›md›r  bu; ve
caz olmasayd› bugün bu müzik dek
var olamazd›.r  Bu müzi¤in önde
gelenleri; Breuker, Mischa
Mengelberg, Hollanda’da Han
Bennink, ‹sveç’te Maarten Altena,
Lars Gullin, Derek Bailey,k  Paul
Rutherford, ‹ngiltere’de Evan
Parker; Almanya’da
Alexander vonr  Schlippenbach,
Paul Lovens, Peter Kowaldr
gibi isimlerdi.

‹skandinav Ülkeleri
Fransa’n›n yan› s›ra, Avrupa
caz›n›n do¤up geliflti¤i yerlerden
biri de ‹skandinavya’d›r. ‹skandi-
navya’daki müzik sistemik  de bir
bak›ma Hollanda’dakini ça¤r›flt›r›r.
Bu yüzden bir sürür  müzisyen
Danimarka’ya tafl›nm›flt›r.
Danimarka ayn› zamanda oldukça
modern; avangard müzisyenlerin
davet edildi¤i kafelerin, Golden
Circle gibi kulüplerin oldu¤u bir
ülke. Hatta bu konuda Fransa’dan
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Bugge Wesseltoft
Babylon’da. ‹stanbul,

24 Mart 2001.



söyleyebiliriz. (Tabii, imzalayan
düflünürlerden sadece Edgar
Morin’i ele alsak bile, onun
say›s›z doktora ile desteklenen
evrensel ‘bilgeli¤ine’ ilâveten,
Nazizm ve Stalinizm gibi iki
totalitarizme karfl› verdi¤i büyük
kiflisel mücadeleyi de akl›m›z›n
bir köflesiner  ‘derc’ ederek...)1

“Bu üyelik, Avrupa’n›n küresel
oyuncu rolünü sürdürebilmesi
veya yeniden oluflturabilmesi,
yani ‹slam dünyas› ile, ABD’nin
Ortado¤u’da yaratt›¤›na muhalif
bir iliflkir  kurabilmesi için
vazgeçilmez bir koflul”r  diyor bur
düflünürler. Ve, flöyle
sürdürüyorlar sözlerini:r  “Tüm
dünyada savafl›n ve bar›fl›n,
günümüzdeki askeri sald›r›lara
ve terorizme son verme
konusunda bizim (Avrupa’n›n)
kapasitemize ba¤l› oldu¤unun
anlafl›lmas› gerekiyor...
fiiddet ve savafla (alternatif)
bir çözümünr pekala mümkün
oldu¤una kendimizi acilen
inand›rmay› baflaramazsak,
günümüz dünyas›n›n en
büyük jeopolitik sorunlar›ndak
küresel role soyunmaya dair
tüm ümitlerimizi suya düflürmüfl
oluruz...2 (a.g.y.)

Yani, AB, Türkiye, AB-Türkiye
üyelik iliflkisik  vb. derken, bir
bak›ma, dünya için bir
savafl-bar›fl ya da ölüm-kal›m
meselesinden bahsediyoruz,
demektir. ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n sonunda, Amerikal›
siyaset bilimci Robert Jervis’in
tespitiyle “uluslararas› siyaset
tarihinin dünyan›n herhangi bir
yerinde görülmüfl belki de en
önemli tek kesintisi,k  flafl›rt›c›
boyutlarda bir de¤iflim”r
gerçekleflmiflti (içinde: Chomsky,
Hegemony or Survival,r 2003, s.
62): Avrupa devletleri, as›rlar
boyunca bir yandanr  dünyan›n
büyük bölümünük  boyunduruklar›
alt›na al›rlarken, bir yandanr  da
birbirlerini din ve kaynak savafllar›k
sonunda bo¤azlam›fllard›.
Sonunda, oyunun sonuna
geldiklerini anlay›p temsili

olay da birbiriyle biraz iç içe
geçmifl gibi; geliflimleri de ayn›
zamanlara rastl›yor. O tarihlerde
herkes, flimdi ‘dünya müzi¤i’
olarak adland›rd›¤›m›zk  bu
albümleri rahatça bulabilir,
alabilir oldu.r  fiimdi buna al›flm›fl
durumday›z, ama o y›llarda böyle
bir fleyr  duyulmam›flt› bile.
Müzisyenler Japon,r  Afrika,
Latin, Orta Do¤u, Çin müzi¤i
albümlerini kolayl›kla bulup
dinlemeye ve bu yeni kay›tlarda
duyduklar› müzik tonlar›n›,k
renklerini kendi müziklerine
katmaya bafllad›lar. Bu da onlar›n
müzikleri için önemli bir geliflmeydir
elbette.

FFrraanncceessccoo MMaarrttttrttiinneellllii11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Esintiler
Yt; 30 Nisan - 07 May›s 2002.

1 Francesco Martinelli: ‹talyan caz tarihçisi
ve gazeteci.

Avrupal›
“Kim Avrupal›?” Bu sorunun
cevab›n› Avrupa da dahil -hatta
baflta Avrupa- olmak üzerek
dünyan›n herhangi bir k›tas›ndar
verebilecek kimsek  oldu¤unu
söylemek zor.k  Bunun ne kadar
zor oldu¤ur  hemen görülüyor:
Türkiye’nin üyelik tart›flmalar›n›nk
ayyuka ç›kt›¤› s›ralarda
uluslararas› medyada ve
Türkiye medyas›nda ortaya
ç›kan yo¤un fikir ver  söz y›¤›n›na
flöyle üstünkörü bir gözler
bakmak yeterli.k  Belki de soru
do¤ru sorulmuyor. Meseleye
Avrupa’n›n içinden ya da
Türkiye taraf›ndan bakmak
yerine, onu global politika
aç›s›ndan ve sadece o ba¤lam
içinde de¤erlendirmeye çal›flmak,
belki de bizi daha anlaml› bir
perspektife kavuflturabilir.

Le Monde gazetesinde k›sa,
keskin ve ‘küresel’ bir makaler
yay›nlayan dört Frans›z
entelektüelin, paradoksal bir
flekilde, iflte tam da bu küresel
perspektif dolay›s›yla tümüyle
Avrupal› say›labilece¤ini

bile daha aç›k oldu¤uk  söylenebilir.
Ornette Coleman, Cecil Taylor gibir
isimler der  baz› önemli albümlerini
Danimarka ve ‹sveç’te
kaydetmifllerdi. Danimarka’n›n
ayr›ca bariton saksafoncu Lars
Gullin gibi çok iyik  müzisyenleri de
vard›. ‹skandinavya, sampling ve
elektroni¤i, modern ve farkl›
dans ritimlerini cazla kaynaflt›rmas›
aç›s›ndan Avrupa caz›n›n önderi
oldu. fiimdi bu alanda çal›flan
pek çokk  müzisyenk  var. Örne¤in
‹stanbul’da birçok kezk  sahneye
ç›kan Bugge Wesseltoft...
Heyecan verici bir müzikr  bu...k
Bu müzisyenler cazr  do¤açlamas›n›
al›p onu modern dans ortam›yla
birlefltiriyorlar. Di¤er birr  örnekr  dek
‹sveçli Esbjörn Svensson üçlüsü...
Müzi¤e bu tarz bir yaklafl›mr  ‹lhan
Erflahin’den de gelmiflti. Bu
oldukça heyecan verici yeni bir
geliflme ve ‹skandinav ülkeleri de
bu konuda bafl› çekiyorlar. Ayn›
zamanda bahsetti¤imiz gibi
devlet yard›mlar›n›n da bu
ülkelerde müzi¤e çok büyükk
katk›s› oluyor. Mesela devletin,
albümlerin sponsorlu¤unu yapt›¤›
bir markas›r  var ver  sadece klasik
müzik veyak  geleneksel caz›
desteklemiyor, ayn› zamanda
ça¤dafl, modern caz albümlerini de
ç›kar›yor.

Yeni Kay›tlar ve Müzikal
Zenginlik
1960’larda Free caz›n yan› s›ra,
bir di¤err  yenilikr  dek  o güne dek
hiç duyulmam›fl baz› kay›tlar›n
müzisyenlerin kullan›m›na da
aç›lmas› olmufltu. ‹lk elektronikk
müzik denemelerik ve ilk freek  caz
denemeleri bu kay›tlar›n piyasada
rahatça bulunabilir olmalar›yla ayn›
zamana rastl›yor. Yani bu iki
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Esbjörn Svensson Üçlüsü,
Cemal Reflit Rey Konser
Salonu’nda. ‹stanbul,
18 Temmuz 2001.

"Türkiye'nin
AB üyeli¤i,
Avrupa'n›n
küresel 
oyuncu rolünü
sürdürebilmesi
[…] yani 
‹slam
dünyas›yla,
ABD'nin
Ortado¤u'da
yaratt›¤›na
muhalif bir
iliflki kurabil-
mesi için vaz-
geçilmez bir
kofluldur."

yeni bir döneminr  bafllad›¤›n›n
bilincindeydi. Reich’›n kuruluflu,
1815’te Viyana Kongresi’nde kuru-
lan Avrupa dengelerinin temeline
dinamit koymufltu. Bismarck’›n
bundan böyle en önemli ifli, bu
denge bozuklu¤unu gözlerden
saklamak içink  herkese dost, gözü
tok, uluslararas› arenada hiçbir
toprak vek  sömürge iddias›
olmayan, bar›flsever birr  Almanyar
görüntüsünü ayakta tutmaya
çal›flmak olacakt›. I. Wilhelm ve
o¤lu III. Friedrich, Hohenzollern
hanedan›na bir imparatorlukr
tâc› getiren büyük ustan›nk
diplomasisini sayg› ile
karfl›layarak desteklediler.k

Ancak sakatk  do¤umunun ve
dünyan›n en güçlü donanmas›na
sahip ‹ngiliz akrabalar›n›n üzerinde
yaratt›¤› afla¤›l›k kompleksinik
ordusunun gücüyle, uluslararas›
alanda küstahça ç›k›fllarla ve k›l›ç
flak›rt›lar› ile perdelemeye gayret
eden II. Wilhelm için bu politika
Alman ‹mparatorlu¤u gibi bir büyükr
güce yak›flm›yordu. Bismarck
unvanlar tevcihr  edilerek vek  genifl
arazilerle ödüllendirilerek azledildi.

Bloklar Savafl› Olacakt›
Alman d›fl politikas› II. Wilhelm’in
kaprisleri do¤rultusunda yalpala-
maya bafllay›nca herkes yeni den-
geler ararr  oldu.r  19’ncu yüzy›l›, “‹n-
giltere’nin dostlar› yoktur, sadece
yüksek ç›karlar› vard›r” diyerek

demokrasi ve piyasa ekonomileri
temeli üzerinde kurulu bar›fla
ulafl›yorlard›, ama Bat› uygarl›¤›n›n
kendi sonunu getirmenin efli¤ine
gelmifl oldu¤unu kavramadan
bu ‘flafl›rt›c› boyuttaki de¤iflim
ve kesinti’yi de yeterince
de¤erlendirmemiz olanaks›z
olurdu. (a.g.y. s. 71)

II. Dünya Savafl› sonundaki bu
‘ola¤anüstü de¤iflim’in en önemli
ögelerinden biri, ABD’nin Avrupal›
rakiplerini tasfiye edip tarihte ilk
kez bir küreselr  aktör haliner
gelmesi ve muazzam güç ve
servetini kullanarak dünyak
sistemini düzenlemeye
giriflmesiydi. Bundan sonra
Avrupa’ya ve kendilerine
biçecekleri rol, önce George
Kennan, sonra da Henry Kissinger
gibi önemli sözcülerinin defaatle
söyledikleri gibi, Avrupa’n›n en
fazla ‘bölgesel bir güç’r  olmas›
ABD’ninse dünya meselelerinde

her zamanr  ‘veto’ hakk›n› elinde
tutaca¤› idi. II. Savafl’tan beri
‘dünyan›n en önemli stratejik
bölgesi’ oldu¤u zaten kabul
edilen ve ‘do¤ru yönde akmas›
beklenen muazzam kârlar›n
merkezi’ say›lan Ortado¤u’da
gerek Avrupa’n›n,k  gerekse Asya’n›n
ABD’ye ‘muhalif’ ba¤›ms›z birer
dünya gücü olma yönündeki
hareketlerin tehdidini önlemek
üzere ABD’nin muslu¤u sa¤lamca
elinde tutmas› flart görünüyor.3

Morin ve arkadafllar›n›n ‘Türkiye
Neden Kabul Edilmeli?’ bafll›kl›
makalelerindeki temel meram›n da
bu ‘ba¤›ms›z güç Avrupa’ oldu¤u
düflünülebilir. “ABD’nin muazzam
ekonomik gücük  ile uluslararas›
siyaset alan›ndaki iktidars›zl›¤›
aras›ndaki hayret verici fark”
derken, ve Türkiye’nin bir faktörr
olarak kaç›n›lmazk  ilavesiyle

“Avrupa’n›n en sonunda dünya
meselelerinde, dolay›s›yla dünya
bar›fl›nda baflroldeki oyunculardan
biri olmas›n›n vaktinin geldi¤ini
çok güçlük  bir flekilder  vurgulama-
l›y›z” derlerken, sayg›n Frans›z
düflünürlerinin kastettikleri ana
noktalardan biri, belki de birincisi,
iflte bu olmal›.

Bafltaki soru, as›l bu çerçeveden
bak›ld›¤›nda anlam kazan›yor sanki.r

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Metnin Türkçesi için bkz;
Morin/Touraine/Rufin/Sorman, “Türkiye
Neden Kabul Edilmeli?”, Radikal, 12 Aral›k
2004.

2 Vurgular bizim.

3 Noam Chomsky; “2004 Elections”, Znet, 29
Kas›m 2004.
www.zmag.org

Avusturya-Macaristan
Veliaht›
18 Ocak 1871k  günü Versailles
Saray›’n›n Aynal› Salon’unda
toplanan Alman Kral ve Prensleri
‘‹kinci Reich’ olarak tan›nacakk  olank
yeni bir Almanr  ‹mparatorlu¤unun
temellerini at›yor ver  Prusya Kral›
I. Wilhelm’i bu ‹mparatorlu¤un ilk
Kaiser’i olarak seçiyorlard›.k  Yeni
Reich’›n fiansölyesi Prens Otto
von Bismarck, 1862’de Prusya
Baflbakanl›¤›na atand›¤›ndan bu
yana ulaflmaya gayret etti¤i hede-
fine nihayet varm›fl, Alman Birli¤ini
Prusya Krall›¤›n›n öncülü¤ünde
gerçeklefltirmiflti.

18 Ocak günük  Aynal› Salon’da
toplanan taçl› bafllar fark›ndar
olmasalar da,r  kuflkusuz ça¤›n›n en
büyük devletk  adam› olan Bismarck,
o gün bir döneminr  kapand›¤›n›n ve
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Avrupa devletleri, as›rlarca dünyan›n büyük bölümünü
boyunduruk alt›na al›rken, bir yandan  birbirlerini din ve kay-
nak u¤runda bo¤azlad›lar. Sonunda, oyunun sonuna geldik-
lerini anlay›p, demokrasi ve piyasa ekonomisi temeli üzerine
kurulu bar›fla ulaflt›lar...

 Van Bismarck,
1815-1898.
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ve f›rsat buldu¤unda neden oldu¤u
k›r›mlardan çekinen Müslüman
ahali Avusturya yönetimini 
ehven-i fler görüyor ve tümüyle onu
destekliyordu. H›rvatlar›n büyük bir
k›sm› da Avusturya yönetiminden
flikâyetçi de¤ildi. Ama büyük bir
federatif güney Slav devleti hayali
gören H›rvat say›s› da küçümsene-
mezdi. S›rplar›n ço¤unlu¤unun
gönlünde yatan aslan ise, 1878
y›l›nda Osmanl›’dan ba¤›ms›zl›¤›n›
kurtaran S›rbistan ile birleflmekti.
Ancak bu iste¤i aktif flekilde ger-
çeklefltirmek isteyenler, S›rplar›n
içinde dahi ufak bir az›nl›ktan öteye
geçmiyordu. 

Avusturyal›lar›n Bosna-Hersek’teki
yönetimleri, Habsburg Hanedan›n›n
Çöküflü adl› kitab›n yazar› Edward
Crankshaw’a göre, yarat›c› zekâdan
nasibini almam›fl olmakla birlikte
hayli düzenli ve tipik bir sömürge
yönetimiydi. Bu yönetim, ‹mpara-
torlu¤un azamet ve haflmetini ifade
edecek göz al›c› resmî binalar, tica-
ri yaflama h›z ve canl›l›k getirmenin
yan› s›ra asayifli sa¤lamak için
kofluflturan askeri birliklerin ulafl›-
m›na da yarayan yollar, hiçbir
zaman yeterli say›ya ulaflmayan
okullar ve d›fl bask›n›n sessiz, fakat
en belirgin simgesi olan büyük
k›fllalar kazand›rm›flt› bölgeye.

Kaiser Franz Josef ile Halefinin
Aras› Bozuktu
Bu yönetimin en tepesindeki
Habsburg, Kaiser Franz Josef’ti.
1848 Devrimi’nin tahttan indirdi¤i
epileptik amcas› Ferdinand’›n yeri-
ne geldi¤inde henüz 18 yafl›nda bir
delikanl› olan Franz Josef, 1914
y›l›nda 84 yafl›ndayd›. Uzun salta-
nat› tats›z olaylarla doluydu.
Devrim, Rus Ordusunun aktif
deste¤i ile bast›r›lm›fl; 1859 y›l›nda
Fransa-Avusturya savafl›nda
Lombardia, Piemonte Krall›¤›na
teslim edilmifl; 1866 y›l›nda Prusya
ile savafl› takiben, yüzy›llard›r flu
veya bu flekilde bafl rol oynad›¤› ve
son sözü söyledi¤i Alman dünya-
s›ndan sürülmüfl ve Venetia böl-
gesini ‹talyanlara b›rakm›fl; 1867
y›l›nda Macarlara, iste¤i hilaf›na
özerklik vermek zorunda kalm›flt›.

olmas›na karfl›n, en zengin eyalet-
lerinden biri olan Venetia’y› da
‹talya Krall›¤›na vermek zorunda
kalm›flt›. ‹mparatorlu¤un
Almanlardan sonra en önemli ulusal
grubunu oluflturan Macarlar, bu
geliflmelerden yararlanarak,
Viyana’dan talep ettikleri özerkli¤i
ve meclisi kopartm›fllar ve ‹mpara-
torluk böylece federatif bir yap›ya
dönüflmüfltü. Uzun sözün k›sas›,
1867 y›l›nda, Frans›z Devriminin
yaratt›¤› ulus-devlet kavram›n›n sert
rüzgârlar› karfl›s›nda, Avusturya-
Macaristan bir anakronizma gibi
duruyordu. 

93 Harbinin Ard›ndan Osmanl›
Topra¤›nda
Ancak, bu hantal ve bask›c›
‹mparatorluk; Avusturya, Bohemya,
Moravya, Galiçya, Tirol, Karintiya,
Macaristan, Transilvanya, Bukovi-
na, ‹striya, Slovenya ve Dalmaç-
ya’dan oluflan topraklar› ve bu
topraklarda yaflayan çok de¤iflik
uluslara mensup halklar› ile hâlâ
büyük bir devletti. Büyük devletlere
has büyük h›rslar› ve açgözlülükleri
vard›. Tarihimizde ‘93 Harbi’ (1877-
78) diye bilinen -o hiç gereksiz-
büyük felaketin ard›ndan, t›pk› bir
akbaba gibi ve do¤all›kla ‘Düvel-i
Muazzama’ diye bilinen harisler
kulübünün di¤er üyelerinin icazeti
ile, yüzy›llard›r Osmanl› topra¤› olan
Bosna ve Hersek’e, ‘iyi yönetile-
medikleri’ bahanesi ile girmifl ve bu
bölgeyi Osmanl› ad›na yönetmeye
soyunmufltu. 1908 y›l›nda, ‹kinci
Meflrutiyetin ilan›n›n neden oldu¤u
kar›fl›kl›klar s›ras›nda da aç
gözlülü¤ü d›fl›nda hiçbir neden
göstermeksizin bu topraklar› tek
yönlü olarak ilhak edivermiflti.

20’nci yüzy›l bafl›nda Bosna-
Hersek’in nüfusu iki milyona
yak›nd›. Bu nüfusun yaklafl›k yüzde
30’unu Müslüman Türkler ve
S›rplar, yüzde 25 kadar›n› Katolik
H›rvatlar ve yüzde 40’›n üstünde bir
k›sm›n› da Ortodoks S›rplar olufl-
turuyordu. Nüfusun geri kalan k›sm›
ufak tefek cemaatler ve az›nl›klar-
dan ibaretti. Rus Çarl›¤›n›n destek-
ledi¤i Ortodoks Kilisesi’nin yüzy›llar
süren Müslüman düflmanl›¤›ndan

‘muhteflem yaln›zl›k’ içinde geçiren
ve Avrupa k›tas›nda Prusya’y› ken-
dine en yak›n ülke olarak gören
Büyük Britanya, Alman Donan-
mas›’n›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan
Kraliyet Donanmas›’n› tehdit ede-
cek bir düzeye yükselmesi üzerine
yüzy›llard›r düflman bildi¤i Fransa
ve Rusya ile ittifak aray›fllar›na
girmiflti. Bundan böyle bir savafl
ç›kacaksa bu tek tek devletler
aras›nda de¤il iki blok aras›nda 
olacakt›. Bir yanda gereksinimin
oluflturdu¤u B. Britanya, Fransa ve
Rusya; di¤er tarafta çaresizli¤in
yaratt›¤› Almanya, Avusturya-
Macaristan ve ‹talya. 

Kimse uygar Avrupa uluslar›
aras›nda savafl ç›ks›n istemiyordu.
Öyle ise cayd›r›c› olmak, karfl›
blokun gözünü korkutmak gereki-
yordu. O zaman donanmalar için
daha büyük ve güçlü gemilere,
ordular için daha seri at›fll›, uzun
menzilli toplara, daha çok say›da,
daha e¤itimli muvazzaf ve yedek
alaylara, tümenlere gereksinim
vard›. Sa¤l›k, e¤itim, sosyal güven-
lik unutuldu; toplanan vergiler
silahlara dönüfltürüldü. Avrupa
patlamaya haz›r bir barut f›ç›s›
olmufltu.

Düflman kamplara bölünen
Avrupa’da, Almanya’n›n en
can dostu ve kadim müttefiki
Avusturya-Macaristan ‹mparator-
lu¤u idi. Avusturya ‹mparatoru ve
Macar Kral› olarak taç giyen ve
hüküm süren Habsburg’lar, kendi-
lerini Avrupa’n›n en eski kraliyet
hanedan› olarak görüyorlard›.
Yüzy›llar boyunca kendilerini en
güçlü ve büyük Alman devleti
olarak görmüfller ve oluflturulan
bütün Alman federasyonlar›nda
liderli¤e oynam›fllard›. Ama
Bismarck’›n diplomasisi ve
Moltke’nin ordular›, 1866 y›l›nda,
yedi hafta süren k›sac›k bir operas-
yonla Alman halklar›n›n liderli¤ini
Prusya’ya mal etmifl ve Avustur-
ya’y› Almanya’n›n d›fl›na itivermiflti.
Bu savaflta Avusturya, yaln›z var
olma nedenlerinin en büyü¤ünü
yitirmekle kalmam›fl, cephede
‹talyan Ordusu’nun tozunu atm›fl
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Özel yaflam› da ac›larla doluydu.
Aktris Romy Schneider’in beyaz
perdede Sissi serisi filmlerde 
canland›rd›¤› efli ‹mparatoriçe
Elizabeth’i bir ‹talyan teröristin
b›ça¤›na; kardefli Meksika ‹mpara-
toru Maximilien’i de Juarez’in idam
mangas›na kurban vermiflti. Bu
felaketler yetmezmifl gibi, sevgili
o¤lu ve veliaht› Rudolf, Mayer-
ling’deki av köflkünde sevgilisi
Barones Maria Vetsera ile birlikte
intihar etmiflti. Kuzenlerinden biri,
Arflidük Johann Salvator ise aile
ad›n› ve unvanlar›n› reddederek
Johann Orth ad›n› alm›fl ve
Kaiser’in ölçütlerine göre, hane-
dan›n ad›n› ciddi flekilde
lekelemiflti. 

Yeni veliaht Franz Ferdinand da
amcas› için bir ac› ve utanç kayna-
¤›yd›. Habsburg Hanedan›na yak›fl-
mayan bir evlilik yapm›fl, mevkii iti-
bar› ile Arflidük Friedrich’in k›zlar›n-
dan birine kur yapmas› gerekirken,
onun nedimelerinden birine, eski bir
Bohemyal› aileden gelen Chotkova
ve Wognin Kontesi Sophie
Chotek’e vurulmufltu. Kontesin
ailesi, asil olmakla birlikte,
Habsburglar›n k›z alabilece¤i aile-
lerin listesi içinde yoktu. Ye¤eninin
aflk izdivac›n› engelleyemeyen
Kaiser, intikam›n› Kontesi aileye
almayarak ve bu evlilikten olacak
çocuklar›n tahta ç›kma haklar›n›
kald›rarak alm›flt›. Hakaret ederce-
sine verdi¤i Düfles unvan›, resmi

yemeklerde Kaiser’in ailesinin sof-
ras›nda yer almas›na yetmiyordu.

Vak›a Kaiser ile halefi aras›nda
hiçbir sevgi ba¤› kalmam›flt› ama,
Franz Ferdinand sevecen bir koca
ve iyi bir baba oldu¤u gibi, resmi
görevlerini de sorumlulukla yürüt-
meye çal›fl›yordu. Tahta ç›kt›¤›nda
‹mparatorlu¤un daha liberal bir yö-
netime kavuflturulmas› ve Slavlara
özerklik tan›narak, ‹mparatorlu¤un
ikili yönetim tarz›n›n üçlü düzene
çevrilmesi konusunda tasar›lar›
vard›. Ordudaki görevlerini de cid-
diyetle yürütüyordu. Zaten evi ve
ailesi d›fl›nda en rahat etti¤i ortam
k›flla oldu¤u için, hiç haketmedi¤i
halde, bir militarist olarak
tan›nmaktayd›.

1914 y›l›nda savafl patlad›ktan
sonra, müttefik propagandas›
S›rbistan’› “mert insanlar›n küçük,
ama kahraman ülkesi” diye tan›m-
lamay› politikalar› aç›s›ndan yararl›
gördü. Ancak gerçe¤in böyle olma-
d›¤›n›, S›rbistan’›n bir yandan kom-
flular› için devaml› olarak huzursuz-
luk yarat›rken, beri taraftan iç 
politikas›n› kanl› ve zalimce yön-
temlerle yürüten tipik bir geri kalm›fl
Balkan ülkesi oldu¤unu, 1914’teki
müttefikleri de dahil olmak üzere
herkes biliyor ve bu nedenle günü
gelip S›rbistan’›n yaratt›¤› huzur-
suzlu¤un cezas›n› çekmesi bekleni-
yordu. 1903 y›l›nda Pyotr Karayor-
giyeviç’in tahta ç›kart›lmas› için
yap›lan saray darbesi öylesine
hunharca yürütülmüfltü ki Büyük

Britanya ve Hollanda hükûmetleri
S›rbistan’la politik iliflkilerini kesmek
zorunda kalm›fllard›. 1914’te bu
kanl› darbenin mimarlar› olan Nikola
Pafliç baflbakan, ‘Apis’ kod ad›n›
tafl›yan Albay Dragutin Dimitriyeviç
de S›rp Genel Kurmay› ‹stihbarat
Dairesi Baflkan› olarak iktidarda
idiler.

Ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu¤undan beri,
S›rbistan’›n gözü komflular›n›n top-
raklar›nda idi. Bu yay›lmac› politika-
y› desteklemek ve halka mal etmek
üzere devletçe ‘Ulusal Savunma
Birli¤i’ (Narodni Odbranye) adl› bir
dernek kurulmufltu. Bu dernek, ayn›
zamanda ‘Kara El’ adl› bir terör
örgütüne paravanl›k ediyordu. Bu
terör ve cinayet örgütünün güçlü
adam› da do¤all›kla Apis’ten
baflkas› de¤ildi. Apis’in öncelikleri
Osmanl›lar›n Makedonya’dan,
Habsburg’lar›n da Bosna-
Hersek’ten kovulmalar› idi.
Balkan Savafllar› ifl Apis’e kalma-
dan Osmanl›’n›n Makedonya’dan
çekilmesi sonucunu do¤urmufltu.
Ama bu kez Habsburg’lara gücünü
gösterecekti. Avusturya-Macaristan
Ordusu’nun manevralar› münase-
beti ile Bosna’y› ziyaret eden Franz
Ferdinand öldürülecek, böylece
hem diplomatik sular buland›r›la-
cak, hem de ‹mparatorluk tebas›
Slavlara özerklik vererek siyasi ge-
rilimi yumuflatmak isteyen Veliaht-
tan kurtulmufl olunacakt›. 

“Elinizin alt›nda b›çak, tüfek,
bomba, dinamit, ne varsa,
kap›n!”
S›rp kaynaklar› ve müttefik propa-
gandas›, ‹mparatorlu¤un S›rp
s›n›r›nda 250,000 askerin kat›ld›¤›
bir manevra düzenleyip Veliaht’› da
bu manevraya davet ederek, S›rp-
lar› bilinçli olarak k›flk›rtt›¤›n› savun-
du. Bu iddian›n as›ls›zl›¤› bugün
inkâr edilemez flekilde ispatlanm›fl-
t›r. Gerçekte ‹mparatorluk Ordusu,
di¤er ordularda da âdet oldu¤u
gibi, her y›l ola¤an manevralar
düzenlemekteydi. Bu ba¤lamda
Bosna-Hersek’te de, bölgenin bat›
kesiminde, S›rp s›n›r›ndan uzakta
ve sadece bölgede konuflland›r›l-
m›fl 22,000 askerin kat›l›m› ile

Franz Ferdinand, 
1863-1914.

Franz Ferdinand’›n efli Sophie Chotek,
1868-1914.



"Ey S›rplar!...
Elinizin alt›nda
b›çak, tüfek,
bomba, 
dinamit, ne
varsa kap›n!
Kutsal 
öcünüzü 
al›n!..."
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Mehmetbafliç adl›, akli dengesi
bozuk bir Müslüman› da ayartt›lar.
Sahne haz›rlanm›fl, aktörler de
kuliste toplanm›fllard›.

Veliaht ve eflinin Bosna ziyaretleri
iyi bafllam›flt›. Manevralar baflla-
madan önceki gün antika bir fleyler
almak için, gayriresmî olarak ve
hiçbir korunma önlemi almadan
Eski Bedesten’e gitmifller, burada
halk ve esnaf›n sevgi gösterileri ile
karfl›lanm›fllard›. 26 ve 27 Haziran
günkü manevralar da çok baflar›l›
geçmiflti. Franz Ferdinand, birlik-
lerin disiplin ve becerisinden çok
mutlu olmufltu. Aç›kças› bu kadar›n›
beklemiyordu. Bu iyi haberleri hem
bir telgraf çekerek Kaiser’le pay-
laflm›fl, hem de Potiorek’e tebrikler
ve iltifatlar ya¤d›rm›flt›. Program 28
Haziran günü tamamlanacakt›. O
gün sabahtan Belediye Saray›
ziyaret edilecek, belediye baflkan›
ile tan›fl›lacak, sonra Müze gezile-
cek ve Askeri Valinin saray›nda
ö¤le yeme¤i yenecekti. Asayiflten
sadece 150 kiflilik bir yerel polis
müfrezesi sorumlu idi. Halk›n gös-
terdi¤i yak›nl›k nedeni ile Franz
Ferdinand, hanedan ziyaretleri s›-
ras›nda kald›r›m kenarlar›nda kurul-
mas› âdetten olan askeri zinciri,
yanl›fl anlafl›lmas›ndan ve yerli
halk›n duygular›n› incitmesinden
çekinerek iptal ettirmiflti.

525’inci Y›l›nda
Veliaht ve efli 28 Haziran sabah›,
program uyar›nca askeri vali Gene-
ral Potiorek’i de yanlar›na alarak
Kont Harrach’›n aç›k otomobili ile
Il›ca’dan yola ç›kt›lar. Refakatçiler,
yaverler ve di¤er görevliler befl
otomobilden oluflan bir konvoyla
Veliaht’›n arabas›n› izlemekteydiler.
Günün önemi nedeniyle Veliaht ve
Potiorek merasim üniformalar›n›
giymifllerdi. Franz Ferdinand Avus-
turya generallerinin yeflil horoz tüy-
leri ile süslü merasim flapkas›n› ve
Feldmarschall’lar›n yeflil merasim
ceketini tafl›yordu. Efli ise beyaz,
genifl kenarl› bir flapka ve beyaz
yazl›k bir elbise giymiflti. 

28 Haziran S›rplar için de çok
önemli bir gündü. Ortodoks

hepsi de 19 yafl›nda olan bu insan-
lar, örgüt üyelerini teröristlere
dönüfltüren Kara El E¤itim Merkezi
komutan› Binbafl› Vova Tankosiç
taraf›ndan seçilerek e¤itilmifller ve
27 May›s günü, S›rbistan Devlet
Tophanesi’nde cebe girebilecek
incelikte imal edilen alt› adet
bomba, dört adet Belçika yap›m›
otomatik tabanca ve ele geçmeleri
durumunda kullan›lmak üzere 

siyanür tabletleri ile teçhiz 
edilmifllerdi. Üçü de geçerli
Avusturya pasaportlar› tafl›yan
Bosnal›lar olmalar›na karfl›n, her ne
hikmetse, Kara El taraf›ndan yer-
alt›ndan gizlice Bosna’ya sokulmak
üzere 28 May›s günü yola ç›kar-
t›ld›lar ve 3 Haziran’da Saraybos-
na’ya var›p, ayr› ayr› yerlerde
gizlendiler. Daha 25 günleri vard›.
Printsip bu süre içinde davaya dört

kifli daha kazand›rmay› becerdi.
Bunlar›n ilki Danilo ‹liç adl› 24
yafl›nda, Kara El üyesi bir ö¤retmen
ve gazeteci idi. Printsip ve ‹liç,
Vaso Çubriloviç (17) ve Svyetko
Popoviç (18) adl› iki lise ö¤rencisi
ile daha önce General Potiorek’e
bir sald›r› girifliminde bulunurken
panikleyip kaçan Mehmet

ola¤an y›ll›k bir manevra düzenlen-
mifl ve Franz Ferdinand, bu birlik-
lerin komutan› olan General Po-
tiorek taraf›ndan, Ordu Müfettifli
olarak, manevralar› izlemek üzere
davet edilmiflti. Kald› ki bu program
aylar önce haz›rlanm›flt›. Nitekim
diasporada yaflayan S›rplar›n
Chicago’da yay›mlanan Srbobran
adl› dergisi, 3 Aral›k 1913 günlü
say›s›nda bu ziyareti, “Avusturya
Veliaht› önümüzdeki y›l›n ortas›nda
Saraybosna’y› ziyaret etme niyetini
duyurmufltur. Her S›rp buna bir
mim koysun... Ey S›rplar! Elinizin
alt›nda b›çak, tüfek, bomba, dina-
mit, ne varsa, kap›n! Kutsal öcünü-
zü al›n! Habsburg Hanedan›na
ölüm! Bu hanedana kalkan kahra-
man eller ebediyete kadar unutul-
mas›n!” diyerek müjdeliyordu

Beri yandan, ci¤erlerinden ciddi
flekilde rahats›z olan Franz
Ferdinand, yaz s›ca¤›nda manev-
ralar›n yap›laca¤› bu çorak ve a¤aç-
s›z yörede çok s›k›nt› çekece¤ini
bildi¤inden, Potiorek’in davetini
istemeyerek kabul etmiflti. Bu
karar›n nedeni Franz Ferdinand’›n
sorumluluk duygusuydu. Ordu mü-
fettifli olarak manevralara, Veliaht
olarak da eyalet merkezine yap›lan
davetlere hay›r deme hakk›n›n ol-
mad›¤›n› düflünmekteydi. Beri ta-
raftan Viyana’dan uzakta, sevgili
Sophie’sinin de bir arflidüflese gös-
terilmesi gereken sayg›y› görece¤ini
ummaktayd›. Böylece program
haz›rland›. Veliaht ve efli 26 ve 27
Haziran günleri manevralar› izleye-
cek, gecelerini Saraybosna’ya 50
km. mesafedeki kapl›ca kasabas›
Il›ca’da (‹lidze) geçirecek ve 28
Haziran günü yörenin idari merkezi
Saraybosna’y› ziyaret edeceklerdi. 

fiimdi Apis, cinayete azmettirecek
birkaç mafla bulmal›yd› ve bunun
için Kara El adl› terör örgütünün
üyeleri biçilmifl kaftand›. Seçilenler
Gavrilo Printsip, Nedeliko
Çabrinoviç ve Trifko Grabej adl›
terörist adaylar› oldu. Printsip’in
babas› postac›, Çabrinoviç’inki ise
bir Ortodoks papaz›yd›. Grabej’in
babas› da Avusturya polisi için
casusluk yapmaktayd›. 1914’te

Suikasti planlayan Kara El teflkilat› üyeleri.

Suikasti gerçeklefltiren Gavrilo Printsip
(Princip) suikastten dört y›l sonra Terezi
hapishanesinde tüberkülozdan öldü.

takvimine göre bugün Aziz Vitüs
günü, ya da S›rpça ad› ile Vidov
Dan diye an›l›yordu. S›rplar 28 Ha-
ziran 1389 günü Osmanl› ‹mpara-
toru I. Murat’›n komutas›ndaki Türk
Ordusu karfl›s›nda Kosova’da u¤ra-
d›klar› hezimetin an›s›n›, 525 y›ld›r
en büyük ulusal ac› olarak yaflat-

maktayd›lar. Sultan Murad Han 
Hüdavendigâr büyük zaferini ka-
zanmak üzere iken, ba¤l›l›¤›n› arz
etmek isteyen Milofl Kabiloviç adl›
bir S›rp taraf›ndan b›çaklanarak
flehit edilmiflti. 525. y›l›n bir 
baflka taçl› bafl›n kan›n›n ak›t›larak
an›lmas›, S›rp geleneklerine uygun
düflecekti.

28 Haziran 1914 p›r›l p›r›l güneflli
bir gündü. Saat sabah onu çeyrek
geçe, terorist adaylar› Veliaht’›n
arabas›n›n geçece¤i Apfel R›ht›m›
boyunca dizilmifllerdi. ‹lk f›rsat
Çabrinoviç’indi. Günün anlam ve
önemi dolay›s› ile o sabah bir fo-
to¤rafç›da resmini çektirmifl, sonra 

pususunu kurmufltu. Veliaht’›n ara-
bas›n› görünce bombas›n›n pimini
çekti ve bombay› Sophie’nin kuca-
¤›na att›. Sürücü bombay› görünce
gaza bast› ve araba öne do¤ru
f›rlad›. Bomba araban›n arkas›na
çarparak arkadan gelen araban›n
alt›na kaçt›. Meydana gelen güçlü
patlamada, aralar›nda Potiorek’in
yaveri de bulunan birkaç görevli ve

seyirci yaraland›. Çabrinoviç hemen
siyanür hap›n› yuttu ve r›ht›mdan
suya atlad›. Ancak siyanür hap›
ifllevini yapamam›flt›. Çabrinoviç
k›zg›n halk taraf›ndan sudan ç›kar-
t›ld›. Polis kurtarmasa nerede ise
linç edilecekti. O dönemlerde terör
sald›r›lar› s›ras›nda nas›l hareket
edilmesi gerekti¤i henüz bilinme-
mekteydi. Kalabal›k aras›nda baflka
teröristlerin de bulunmas› olas›l›-
¤›na karfl›n kortej durdu. Veliaht
yaral›lar›n tedavisi ile ilgili emirler
verdi. Yaral›lar›n derhal hastaneye
götürülmeleri için önlemler
al›nd›ktan sonra, r›ht›m boyunca
yola devam edildi. Önce yaflad›¤›
flok nedeni ile kutsal(!) görevini
unutan Çubriloviç’in önünden, daha
sonra korkarak nöbet yerini b›rak›p
kaçan Popoviç’in olmas› gereken
yerden geçildi. Printsip’in önüne
geldiklerinde, patlamaya do¤ru
koflan kalabal›¤›n aras›nda s›k›flan
Printsip, öne f›rlayamad›. Arabalar
korkudan adeta donan Grabej’in
önünden geçtiler ve Belediye
Saray›na ulaflt›lar. 

Arabas› Printsip’in Tam Önünde
Durdu
Belediye Saray›nda, Kaiser’e ciddi
bir tehlike olmad›¤›na iliflkin bir tel-
graf çekilip, Baflkan ve Veliaht
karfl›l›kl› söylevler verdikten sonra,
al›nmas› gereken önlemler tart›fl›ld›.
Müze ziyareti programdan ç›kart›ld›.
Veliaht, yaral›lar› ziyaret etmek için
muhakkak hastaneye gitmek iste-
di¤ini ama eflinin derhal Il›ca’ya
götürülmesi gerekti¤ini dile getirdi.
Ancak Kontes Chotek kesinlikle
eflinden ayr›lmay› reddetti. Böylece
hep beraber hastaneye do¤ru yola
ç›k›ld›. Takip edilecek yollar de¤ifl-
tirilmiflti. Kentin bir hayli dar ve e¤ri
bü¤rü sokaklar›na girmektense
Apfel r›ht›m› boyunca h›zla ilerlene-
cekti. fiimdi en öndeki arabada
Belediye Baflkan› bulunuyor, Veli-
aht ikinci otomobilde gidiyordu.
Güzergâh de¤ifltirilmifl ama kimse
sürücüleri bu de¤ifliklikten haberdar
etmemiflti. Baflkan›n arabas› mü-
zeye giden Franz Josef Caddesi’ne
gelince Apfel R›ht›m›’ndan sa¤a
sapt›. Veliaht’›n otomobili de onu
izledi. Printsip tam bu köflede,

79

Avusturya-Macaristan Veliaht›

Frans›z gazetesi Le Petit Journal, Franz Ferdinand’›n ölüm haberini veriyor.



seferberlik ilank  ediyordu. Ne ki
Rusya ve Avusturya iki ayr› blokun
üyesiydiler. Bu seferberlik ilanlar›,k
di¤er üyelerinr  seferberlik ilanlar›na,
bunlar dar  k›sa sürede karfl›l›kl› sa-
vafl ilanlar›na yol açt›. Franz Ferdi-
nand’›n öldürülmesinden befl hafta
sonra, 1914 A¤ustosunun ilk haf-k
tas›nda, bütün ‘Düvel-i Muazzama’
üyeleri birbirleri ile savafl hâlindey-
diler. Printsip’in kurflunu tarihin en
kanl›, en ac›l› savafl›n› bafllatm›flt›.

CCeemm KKuumm
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Ayflen Aydemir (K›ral)
Aç›k Radyo’dak  Amma Hikâye pro-
gram›nda ilk kezk  22 Ocak 1996’dak
yay›nlanan ‘Kentin En Güzel K›z›’
adl› öykü Ayflen Aydemir (K›ral)r
taraf›ndan seslendirilmiflti. Charles
Bukowski’nin Cass karakteri,
Ayflen’in p›r›l p›r›l oyunculu¤u ile bir
ses olmaktan ç›km›fl, “ete kemi¤e
bürünüp görselleflmiflti” bu kay›tta.

26 Eylül 1999’da sadece 35
yafl›ndayken kanser onur  al›p
götürmeseydi, bu yetenekli ve
–Bukowski’nin Cass için dedi¤i
gibi– “içinde–  durmas› mümkün
olmayan bir kal›bar  s›k›flt›r›lm›fl, ak›ll›
ve vicdan sahibi melek” kâinata
daha çok izk  b›rakacakt›...

yaz›k kik  içeri at›lmadan barut f›ç›-
s›na kibriti çakm›flt›.

Avusturya’n›n, huzursuzluk kayna¤›
ve terörist yata¤› bu küçük devletek
haddini bildirmesi için gerekli
‘casus belli’ ortaya ç›km›flt›. Avus-
turya, S›rbistan’a verdi¤i ültimato-
ma istedi¤i yan›t› alamay›nca, se-
ferberlik ilank  etti. Ancak, S›rplar›n
bütün bu afl›r›l›klar› yaparken gü-
vendikleri, ‘bütün Slavlar›n koruyu-
cusu’ bildikleri bir büyükr  biraderlerik
vard›. fiimdi o büyük birader,k  yani
Rusya yine ortaya ç›k›yor ver  küçük
kardeflini korumak üzere,k  o da

Schiller Ma¤azalar›’n›n önünde
rastlad›¤› bir tan›d›¤›ndanr  kurtul-
maya çal›fl›yordu. E¤er Generalr
Potiorek’in iflgüzarl›¤› olmasayd›,
h›zla uzaklaflan otomobillere yetifl-
mesi olanaks›zd›. Ama yanl›fl yola
dönüldü¤ünü gören Potiorek
sürücüyü Apfel R›ht›m›’na dönmesi
için uyard›. Adam durdu ve tam
Printsip’in önüne do¤ru, geri geri
gitmeye bafllad›. Senaryoya göre
Printsip’in öne ç›k›p atefl etmekten
baflka ifli yoktu. O da öyle yapt›. ‹ki
el atefl etti.

Kurflunlardan biri Franz Ferdinand’›
bo¤az›ndan yaralam›flt›. A¤z›ndan
gelen kanlar aras›nda “Sopherl!
Sopherl! Sak›n ölme emi! Çocuk-
lar›m›z için yaflamal›s›n” dedi ve
y›¤›ld›. ‹kinci kurflun Kontesin
karn›na isabet etmifl ve Kontes
iç kanama nedeni ile çoktan otur-
du¤u yerde ölüvermiflti. Veliaht da
arabalar Askerîr  Valininî  ikametgâh›-
na ulaflt›¤›nda son nefesini veriyor-
du. ‹kametgâhta yan yana iki demir
karyolaya yat›r›ld›lar ver  yukar› kat-
taki ziyafet masas›n› süsleyen çi-
çekler getirilerek,r  üstlerine döküldü.

Printsip tabancas›n› kullanarak inti-k
hara teflebbüs etmifl, baflarama-
m›flt›. S›rp ifli siyanürlü kapsülü
yutmufl, yine baflar›s›z olmufltu.
Yakaland›, halk taraf›ndank  bir haylir
h›rpaland› ve derhal içeri at›ld›. Ne
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Almanya’n›n
I. Dünya Savafl›’n›
resmen bafllatt›¤›n›
bildiren belge.

PPrriinnttssiipp  ttaabbaannccaass››yyllaa  iinnttiihhaarraa  tteeflfleebbbbüüss
eettmmiiflfl,,  bbaaflflaarraammaamm››flfltt››..  SSiiyyaannüürrllüü  kkaappssüüllüü
yyuuttmmuuflfl,,  yyiinnee  bbaaflflaarr››ss››zz  oollmmuuflflttuu..  YYaakkaallaann--
dd››,,  hhaallkk  ttaarraaff››nnddaann  bbiirr  hhaayyllii  hh››rrppaallaanndd››  vvee
ddeerrhhaall  iiççeerrii  aatt››lldd››  [[......]]  RRuussyyaa  vvee  AAvvuussttuurryyaa
iikkii  aayyrr››  bbllookkuunn  üüyyeessii  iiddiilleerr..  SSeeffeerrbbeerrlliikk  iillaann--
llaarr››  ddii¤¤eerrlleerriinniinn  sseeffeerrbbeerrlliikk  iillaannllaarr››nnaa,,  bbuunn--
llaarr  ddaa  kk››ssaa  ssüürreeddee  kkaarrflfl››ll››kkll››  ssaavvaaflfl  iillaannllaarr››nnaa
yyooll  aaççtt››..  FFrraannzz  FFeerrddiinnaanndd''››nn  ööllddüürrüüllmmeessiinn--
ddeenn  bbeeflfl  hhaaffttaa  ssoonnrraa,,  11991144  AA¤¤uussttoossuunnuunn
iillkk  hhaaffttaass››nnddaa,,  bbüüttüünn  ""DDüüvveell--ii  MMuuaazzzzaammaa""
üüyyeelleerrii  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  ssaavvaaflfl  hhaalliinnddeeyyddiilleerr..
PPrriinnttssiipp''iinn  kkuurrflfluunnuu,,  ttaarriihhiinn  eenn  kkaannll››,,  eenn
aacc››ll››  ssaavvaaflfl››nn››  bbaaflflllaattmm››flfltt››..

Ayflen Galatasaray Lisesi mezunuy-
du. Bir süre Bo¤aziçi Üniversitesi
Tarih bölümünde, bir süre de
Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve
Gösteri Sanatlar› bölümünde
okuduktan sonra Los Angeles’a
gidip Santa Monica College’›n 
Tiyatro Bölümünü bitirmiflti.
Döndükten sonra Ferhan
fiensoy’un Orta Oyuncular 
tiyatrosunda Üç Kuruflluk Opera
baflta olmak üzere pek çok 
oyunda rol ald›. 

Aç›k Radyo’nun ilk haber spikeri
olan Ayflen; sahteli¤i, s›radanl›¤›,
saçmal›¤› kabul edemez bir ‘h›rç›n
k›z’d› onu tan›d›¤›mda. Harika bir
gülüflle süsledi¤i nefle, onun en
büyük silah›yd›. 

Sinemadaki ilk ve çok yaz›k ki son
rolü, Dervifl Zaim’in yönetti¤i
Tabutta Rövaflata’n›n (1996) gençaa
k›z karakteri oldu. Bu rolde izleyen
herkese ‘röveflata’s›n› çakan
Ayflen, üç y›l sonra ‘hayat oyunun-
dan’ ac›mas›z bir vole yedi. Orhan

Ar›burnu Ödülleri’nin onuncu y›l›
dolay›s›yla kendisine verilen oyun-
culuk ödülünü alaca¤› gün, öldü...

Ölümünden sonra hakk›nda ç›kan
bir haberde, “O gidince ne bitti?”
sorusuna, ortak dostlar› “nefle”
diye cevap veriyorlar. Ben buna bir
de ‘dünyay› de¤ifltirme iste¤i’ni
ekliyorum. 

Aç›k Radyo’da hergün “Kâinat›n
tüm seslerine, renklerine ve
titreflimlerine Aç›k Radyo” diyen
ses, Ayflen’in sesi... 

‘Kentin en güzel k›z›’ Ayflen,
ard›nda sadece kendi hayat›na da
cuk oturan bu slogandaki sesini
de¤il, birçok yar›m kalm›fll›¤› da
b›rakt›. Hakk›ndaki haber, “galiba
hayat, kendisini de¤ifltirmek
isteyenlere karfl› pek flefkatli de¤il.
Kural budur. Kabul etmeyen gider”
diyor. Ayflen kabul etmedi  ve
gitti...

GGöökksseenniinn GGöökksseell
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Ayflen Aydemir (K›ral)

Ölümünün ard›ndan, Amma Hikâye program› yeni yay›n döneminde
Ayflen Aydemir’in an›s›na onun seslendirdi¤i ‘Kentin En Güzel K›z›’
öyküsünün tekrar yay›n›yla bafllat›ld›. Kaderin garip bir tecellisi
sonucu, öykü bu ikinci yay›nlan›fl›nda Aç›k Radyo’nun kapatma
cezas› almas›na yolaçacak bir sürecin bafllang›c› oldu. ((BBkkzz;; AAmmmmaa
HHiikkââyâyee))))

EEdd..



Babalar ve O¤ullar›
Gündüz Pamuk 
Biz mühendis kökenli bir aileyiz.
Babam inflaat mühendisi ve müte-
ahhitti. Çocuklar›m o havan›n içinde
büyüdüler. O kökenle beslenerek.
‹ki o¤lum da kendi sahalar›nda
ünlüdür. fievket, iktisat doktorudur.
Tarihçili¤i de var. Orhan ise yazar
oldu.

Orhan’› anlatmak kolay de¤il. Kü-
çükken çok resim yapard›. Evde bir
sürü tablosu vard›. Ama okumaya
çok merakl›yd› ikisi de. Ben de öy-
leydim. Biz dört kardefltik, okuma-
ya çok merakl› olan bendim. Evin
arka taraf›nda büyük bir kütüpha-
nem var. Duvarlar›n kitaplarla dolu
olmas›, öyle inan›yorum ki çocuklar›
çok etkileyen bir fley. Benim kitap
okudu¤umu gördükçe onlar da
okudular. Okumak Orhan’da bir
tutku oldu. Ben briç merakl›s›yd›m,
gece geç saatte dönerdim briçten,
bakard›m Orhan kitap okuyor. Bir
yere giderdik, gidecek olurduk, “bir
fley ister misin?” diye sorard›m,
kitap listeleri tutufltururdu elime.
Bugün Orhan kitaplar üzerine genifl
bir bilgi da¤arc›¤›na sahiptir.
Herhangi bir konuyla ilgili bir kitap
sorun, mutlaka üç befl kitap ç›kar-
t›r, ad›n› verir.

Onun çevreyle büyük iliflkisi vard›.
Çok dikkatliydi, ben bunu hep
resim yapmas›na ba¤lard›m.
Resimden gelen bir gözlemcilik
derdim. Mesela bir manava gideriz,
manav›n kocaman b›y›klar› var.
Orhan durmadan adam›n b›y›klar›na
bakard›. Dikkatle incelerdi adam›.
Ben dürterdim, toparlan›rd›, sonra
bir bakar›m yine adam›n b›y›klar›na
bak›yor. Küçüklü¤ünden beri
çevreyle çok ilgilenirdi.

Çocuklar›m›n ikisi de Robert
Kolej’de okudular. Anneleri de
orada okumufltu. Eskiden bunun
ne kadar önemli oldu¤unu düflün-
mezdim, ama flimdi görüyorum ki,
Anglosakson e¤itimi almak
bambaflka bir fley. Demokrasi
orada bafll›yor. Hani televizyonda
bir dizi var, Beyaz Gölge, çocuklar
hep düflündüklerini söylüyorlar,
itiraz edebiliyorlar, bir fikir birli¤ine
gidemiyorlarsa, düflündüklerini
söylüyorlar ve oya koyuyorlar
de¤iflik önerileri. Çocuklar›m bu
dizidekine benzer bir demokrasi
terbiyesini Robert Kolej’de ald›lar.
Bence bizde bu çok gerekli ve
faydal› bir fley. ‹nsanlar›n karakterini
belirliyor. Bir çocu¤a devaml› “Bu
böyle olacak, tart›flma, yap!” der-
seniz o da ileride eline f›rsat geçti¤i
zaman ayn› mant›kla hareket eder.

Baflar›l› ifller ancak tutkuyla
gerçeklefltirilir, ilerler. Ola¤an ifller
tutku  istemez, bir yere de varmaz.
Orhan’da bir yazma tutkusu bafl-
lad›. Sartre, Camus ve Meksikal›
yazarlarda bulunan bir tutkuya
benzer bir tutku. Yani “bu sabah
birfleyler yazd›m” diyen yazarlardan
de¤ildi. Bu arada 1973’tü galiba,
mimarl›k tahsilini b›rakaca¤›n›
söyledi. Annesi b›rakmamas› için
çok ›srar etti. Orhan, “Neresini
do¤ru yap›yorum, neresini yanl›fl
yap›yorum söylemiyorlar, bir tek
kelime alam›yorum a¤›zlar›ndan”
filan diye flikâyet etti. Bunun
üzerine ben neyi arzu ediyorsa
onu yapmas›n› istedim.

Ben 1976-77 y›llar›nda fark
ettim ki, Cevdet Bey ve O¤ullar›
adl› roman›na bafllam›fl. Bu arada
baz› dergilere fliirler yollam›fl.
fiimdi Türkiye’de flöyle fleyler var.
“O¤lunuz ne ifl yap›yor?” “Yazar.”
“Tamam, yazar da, baflka ne ifl
yap›yor?” Ben bunu anlam›yorum.
Bir yere memur gireceksiniz,
akflam geleceksiniz, iki sat›r kara-
layacaks›n›z, büyük edebiyatç›
olacaks›n›z. Bu hem yazara hem
de sanat eserine karfl› sayg›s›zl›k.
Üstelik bu kültürlü insanlar aras›nda
da yap›lan bir hata. Yani edebiyatta
baflar›ya az bir gayretle var›la-
bilece¤i kan›s›ndalar. Halbuki 
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ve o¤ullar›...



kuran kifliler, peygamberler, hepsi
babamdan ö¤rendi¤im ve onun
bize sezdirdi¤i kadar›yla biraz da
dalga geçilebilecek, b›y›k alt›ndan
gülünebilecek bir dünyan›n
parças›yd›lar.

Onunla herfleyi konuflabilece¤imi
hissederdim. Babam›n kariyerine
bakmak do¤rusu beni çok heye-
canland›ran birfley de¤il onunla
ilgili olarak. Yapt›¤› ifller yapmay›
düflündü¤üm ifller de¤ildi, belki
ondan. Onu yapt›¤› ifllerin sonuç-
lar›yla da görmedim. Benim için
evin içinde olan babam daha
çekicidir. Ama çok rasyonel bir
insan oldu¤unu flimdi anl›yorum,
insan belirli bir süreci yaflarken
ne ö¤rendi¤inin fark›na varm›yor.
Çok sonra anl›yor ö¤rendiklerini.
Babamdan çok fley ö¤rendi¤imi
ben de sonralar› anlad›m.

Baz› resimler geliyor akl›ma.
Çocuklu¤umdan kalan ve içinde
babam olan resimler. Bir kere
babam denilince dik vaziyette
de¤il, yatay vaziyette, salondaki
divan›n üzerine uzanm›fl, kitap,
gazete okuyan babam gelir akl›ma.
Kafamdaki resim her zaman budur.
Onu hiç gezinirken, evin içinde
ayakta düflünemiyorum. Eve geldi¤i
zaman, birkaç dakika içinde yemek
yer ve hemen yatay vaziyetini al›rd›.
Gazete okumaya bafllard›. Asl›nda
ifli gere¤i evde çok durmazd›.
Ondan hep böyle bir resim canlan›r
kafamda. Bir de briç merak› vard›.
‹flten ç›k›nca do¤ru eve gelmez
briç kulübüne giderdi. Bazen
akflam yeme¤inden sonra yine
briç oynamaya giderdi.

Okudu¤u kitaplarla ilgili olarak da
hat›rlar›m onu. Bir kere eve sürekli
kitap al›n›rd›. ‹ngilizce ve Frans›zca
iki dergi takip ederdi. Bütün bunlar
bana kitab›n insan hayat›n›n ayr›l-
maz bir parças› oldu¤u duygusunu
vermifltir. Bendeki kitap sevgisi
san›r›m büyük ölçüde babamdan
kaynaklan›r. Ben yazar olmaya
kendim karar verdim. Babam
bana hiç “o¤lum yazar ol” demedi.
Ama bu karar› ald›ktan sonra beni
çok destekledi. Sonralar› gördüm,

Marfl›, alt› ok ne demektir? Bilirdik.
Bunlar memleketin temel
direkleriydi.

Bu dönemlerde Orhan hep
yaz›yordu. 1983’te Cevdet Bey
ve O¤ullar› bas›ld›, çok ilgi gördü.
O¤lum yazar oldu¤u için tabii çok
memnunum. Bu çok güzel bir fley.

Benim kan›mca Orhan’›n hayat›nda
hep iki dönem vard›r. Birincisi,
yo¤un bir çal›flmayla geçen, roman
yazd›¤›, tasarlad›¤› ve çal›flt›¤›
dönem. Di¤eri de bitirdi¤i ve rahat-
lad›¤› dönem. Yazd›¤› zamanlarda
tabii çok konsantre oluyor çal›flma-
lar›na. D›fl iliflkilerini asgariye indi-
riyor. Ben de ona uyarak randevu
al›yorum ondan. Çok az görüflü-
yoruz böyle zamanlarda. Bunda
çok hakl› ve ben bu duruma
mümkün oldu¤u kadar sayg›
gösteriyorum. Düflünün o çal›fl›yor,
ben bir ö¤leden sonra gidiyorum,
akflama kadar oturuyorum.
Kafas›nda ne varsa da¤›l›r elbette.

Orhan Pamuk
Babam... Küçükken, evin içinde
nas›l görürdüm onu? Herfleyden 
önce nefleli bir insan var akl›mda.
Herfleyle dalga geçmesini bilen,
alay edebilen biri. Bu yüzden olsa
gerek, öyle büyük bir otorite, bir
üstün varl›k, bizi derinden derine
etkilemesi gereken bir yüce kifli
hissetmedim hiçbir zaman. Bende
bir korku fikri olmad›. Mesela
baflbakanlar, devlet büyükleri, din

insanlar üst derecede konsantre
olurlarsa yapt›klar› ifle, baflar›l›
olabilirler.

Neyse kitab› bas›ld›, sonra Orhan’›n
tan›nma dönemi bafllad›. Biz de
tabii Orhan’›n babas› olarak tan›n-
maya bafllad›k yavafl yavafl. Bu
tabii çok çok keyifli, güzel bir fley.
Bunu anlatmak çok zor. Bir yere
gidiyorsunuz, tan›yanlar “Orhan
Pamuk’un babas›” diyorlar.

Bir kitap biterken öbürünü
düflünme huyu vard›r Orhan’›n.
Cevdet Bey ve O¤ullar›’ndan
sonra Sessiz Ev’i yazd›. vv Sessiz Ev
bence üslup bak›m›ndan daha
de¤iflik bir kitap. Birçok dile
tercüme edildi. Sonra da Beyaz
Kale’yi yazd›. Bugünlerde deee
san›r›m dördüncü roman›n› bitirdi.
Orhan, kiflisel olarak bildi¤i konuyu
çok iyi bilen bir insand›r. Ama pek
belli etmekten hofllanmaz bildikleri-
ni. Aksi zamanlar› da vard›r. Biz
baba o¤uldan çok arkadaflt›k
çocuklar›mla. Ben erken evlendim,
yirmi alt› yafl›ndayken iki o¤lum
vard›. Otuz, otuz befl yafl›na
geldi¤imde birlikte futbol oynard›k. 
Gençler-Moruklar diye iki tak›m
yapard›k akrabalarla birlikte. Böyle
yak›n arkadafl oldu¤umuz için
evimizde otorite gibi bir sorun da
yoktu. Biz belirli kurallarla büyüdük.
Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri...
Annem de ö¤retmen okulunu
bitirmiflti. Böyle bir havadayd›k 
çocukken. Laiklik ilkesi, Onuncu Y›l

"Böyle yak›n
arkadafl
oldu¤umuz için,
evimizde otorite
gibi bir sorun da
yoktu. Biz belli
kurallarla
büyüdük:
Cumhuriyet,
Atatürk ilkeleri…
Laiklik ilkesi,
Onuncu Y›l
Marfl›, alt› ok ne
demektir,
bilirdik. Bunlar
memleketin
temel direkle-
riydi..."
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Orhan ve
Gündüz Pamuk.

soran biri de¤ilim. Bunlar› elbette
akl›mdan geçiririm, ama radikal bir
biçimde deflelemem. Herkes gibi
ben de bu hükümetin veya
önceki hükümetin yapt›klar›na
öfkelenirim, söylenirim, ama bu
beni çok radikal flekilde düflünceler
kurmaya, hayat›m› derinden derine
etkileyecek flekilde ciddiye almaya
yöneltmez. Ama irtica tehlikesinin
ve olmayan okuma al›flkanl›¤›n›n
daha da y›pranmas› beni tedirgin
ediyor. Bu anlamda babam, bu
sorular› kendine daha s›k soran
biridir. Hatta zaman zaman poli-
tikan›n çok yak›n›na da geldi. Aktif
politikaya at›lmas›na çok az kald›
birkaç kez. Cumhuriyete bak›fl da
beni babamdan farkl› bir flekilde
ilgilendirir.

Cumhuriyetten önce bir boflluk
vard›, sonra herfley Cumhuriyetle
oldu gibi bir duygu yok bende.
Cumhuriyet olmasayd› bile afla¤›
yukar› flu anda olup bitenler ola-
cakt›. Gene belli bir düzeyde zen-
ginlik ve fakirlik olacakt›. Yani bir
k›s›m için zenginlik bir k›s›m için
fakirlik. Belli bir sanayileflme ola-
cakt›. Belki Atatürk’ün yapt›¤› baz›
fleyler gerçekleflmezdi Bat›l›l›k
anlam›nda. Ben Cumhuriyetin
yaflam standard›na büyük katk›s›
oldu¤una inanm›yorum, ama
yaflam tarz›na katk›s› var.

babam›n çocuklar› oldu¤umuza
inanmazlard›. Ben çocukken hep
babama tak›l›rlard›, “bunlar senin
çocuklar›n m›?” diye. A¤abeyimle
ben, babam›n bizim d›fl›m›zdaki
hayat›na s›zma duygusunu, o
hayat›nda bir yük oldu¤umuz duy-
gusunu yaflard›k. Ben a¤abeyimin
arkadafllar›yla birlikteyken de bu
duyguyu yaflard›m.

Benim için en zor olan fley baba-
m›n mesle¤i olmufltur. Okulda
sorarlard›. “Baban ne ifl yap›yor?”
diye. Çok k›sa bir cevap verirdim
her zaman: “Mühendis.” Ama hep
bunun ne kadar do¤ru oldu¤unu
düflünürdüm. O kadar çok ifl yapt›
ki hayatta, müteahhitlik yapt›,
IBM’de, Aygaz’da, Petkim’de
müdürlük yapt›, ticaret yapt›,
herfleyi yapt›. Ben en az yapt›¤›
fleyi söylerdim, “mühendis”
derdim. San›r›m bu babam›n o
anda yapt›¤› ifli örtmeye yarard›.

Benim kariyer aç›s›ndan
kendime sordu¤um sorular daha
çok iflimin gelece¤iyle ilgilidir.
Yazmakla, roman sanat›yla ilgili
baflka neler yapabilirim? Baflkalar›
neler yap›yor? Bunlar beni ciddi
olarak ilgilendiren sorulard›r.
Bunlar›n d›fl›nda, “gelecekte neler
olacak, Türkiye’de neler oluyor?”
Bu gibi sorular› kendime çok s›k

kendisi de zaman›nda fliirler
yazm›fl. Benim için çok de¤erli
olan Paul Valery’den fliir çevirileri
yapm›fl. Ama benim gibi ciddiye
almam›fl bu ifli. Bütün dünyaya,
hayat›n her yan›na b›y›k alt›ndan
gülerek bakan, mizah duygusuyla
bakan  bir adamd›r. Anlay›fll› bir
insand›r.

Biz bir otorite hissine kap›lmazd›k
evde. Ama öte yandan, yazarlar›n
yüce kifliler olduklar› duygusu
bende vard›. Bunu kendi kendime
ç›kar›yordum. Ama günlük ko-
nuflmalar›m›z›n içinde yer alan,
“Sartre flöyle demifl, Valery böyle
demifl”, bende as›l otoritelerin
yazarlar oldu¤u duygusunu
pekifltirdi. ‹nsanlar›n benzemek
istedikleri, olmak istedikleri kifliler.

Öyle san›yorum ki, insan›n yafl›
ilerledikçe, çevresindeki insanlara
bak›fl› da de¤ifliyor. Özellikle
çocuklukta insan kendi de¤erlerini
kurarken babas›n› yaln›zca evde
tan›yor. Benim için de bu böyleydi.
Babamla birlikte d›flar› çok az ç›kan
biri oldu¤um için; onunla d›flar›daki
ahbapl›¤› az olan bir çocuk oldu-
¤um için. Babam›n asl›nda evin
d›fl›nda çok daha de¤iflik bir hayat›
oldu¤unu anlard›m. Bu bana çok
flafl›rt›c› gelirdi. Bir evde bir duvar›
delip de arkas›nda sihirli bir oda
oldu¤unu anlamak gibi bir fley.
Öyle bir flaflk›nl›k verirdi bana.
Sözgelimi babamla sokakta yürü-
yoruz. Birisi selam verirdi; birbir-
leriyle el s›k›flmalar›, konuflmalar›,
birbirlerine söyledikleri sözler,
jestler, davran›fllar, babam›n evde
gördü¤üm, al›flt›¤›m hareket-
lerinden çok de¤iflikti. Sokakta
tan›k oldu¤um babam evdekinden
çok farkl›yd›. Bu bana bir yandan
dünyan›n de¤iflti¤i ve güvensizlik
duygusunu, bir yandan da babam›n
benim hiçbir zaman gezmedi¤im,
görmedi¤im, keflfetmedi¤im bir
co¤rafyada baflka bir hayat› oldu¤u
duygusunu verdi.

Babam genç evlenmifltir, genç
yafl›nda iki çocuk sahibi olmufltur.
Genç de gösterir. Onun bu gençli¤i
çevresindekileri flafl›rt›rd›. Bizim,
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Orhan Pamuk 2006
Nobel Edebiyat
Ödülü’ne lay›k görüldü.



“Onun ad› dere de¤il umman
olmal›yd›.”1

Beethoven, 1820

“Bach hiç eskimez.”
Chopin, 1842

“Beethoven insanl›¤›n harikas›ysa,
Bach Tanr›’n›n bir harikas›d›r.”r
Rossini, 1860

“Ah! Bach! Gerçekten de! Müzik
bu! Her fleyr  tafl gibi, cevher gibi!r
Her yerder  derinlik, her yerder
do¤all›k, büyüklük, eriflilmezlik,
deha!..”
Hugo Wolff, 1884

“Polifonideki mükemmelli¤i sadece
kendi ça¤›nda de¤il, tüm zamanlar
için görülmedik birk  fleydir.”r
Gustav Mahler, 1901

“Bach müzi¤in ta kendisidir.”
Edgar Tinel,r 1902

“Bach! Müzi¤in sevgili tanr›s›…”
Claude Debussy, 1913

“Gerçekten de tüm müzisyenlerin
üzerinde birleflti¤i gibi Bach için her
zaman flu ayn› fley söylenebilir: O,
tüm zamanlar›n en büyük, en
evrensel bestecisi idi; insanl›¤›n
gurur duydu¤ur  bir dünyar  harikas›.”
Walter Gieseking,r 1929

“Bach ilk oniki-tonk  bestecisidir.”
Arnold Schönberg, 1930

“Johann Sebastian Bach’›n devri,
Avrupa müzi¤i için bir dönümr  nok-
tas›yd›. ‹ki dünya çarp›fl›yordu bir-
birleriyle: Ortaça¤›n polifonik kilisek
müzi¤iyle yeni dünyan›n lied ve
dans müzi¤i. Bach’›n büyüklü¤ü
her ikir  dünyay› da kucaklay›p birbir-
leri içinde eritmesindedir.”
Edwin Fischer, 1945

“Bach’›n dünya müzi¤ine etkisi
gerçekten de çok büyüktür.k
Yarat›lar›nda flöyle veya böyle
Bach’›n etkisinde kalmam›fl
neredeyse hiçbir bestecir  yoktur.
Bach insanl›¤›n en büyük
yoldafllar›ndan biridir.”
fiostakoviç, 1950

Bat›l›laflmaya katk›s› çok olduk  ve
ben bundan çok memnunum.k
Çünkü ben bu Bat›l›laflman›n
ürünüyüm, yapt›¤›m ifl Bat›’dan
ö¤renilmifl bir sanat.r  Bu sanat
beni var edenr  birfleydir.1

www.acikradyo.com.tr
12 Aral›k 2006.

1 Ayfer Tunç’un gerçeklefltirdi¤i bu söylefli ilk
olarak 4 fiubat 1990 tarihinde Günefl
gazetesinin P-eki adl› Pazar ekinde
yay›nlanm›flt›r.

Bach
Johann Sebastian. Do¤umu: 21
Mart 1685, Eisenach. Ölümü: 28
Temmuz 1750, Leipzig. Yedi göbek
besteci ve müzisyen olan bir süla-r
lenin beflinci kufla¤›n›n ‘Wechmar’
kolundan. Annesi Maria Elisabeth
Bach; babas› Johann Ambrosius
Bach; flehir baflr  m›z›kac›s›. Sekiz
kardeflin en küçü¤ü. A¤abeylerden
üçü, ablalardan da biri erken
yafllarda ölmüfller. ‹ki kez evlenmifl;
Maria Barbara Bach ve Anna
Magdalena Wilcken. Rüzgârdan
nem kapanlara bir not:r  Birinci
eflinin ilk ad›k  ‘Maria’, ikinci eflinin
ikinci ad› ‘Magdalena’. ‹lk eflindenk
7, ikinci eflinden 13 çocu¤u olmufl.
Bunlardan sadece 10 tanesi
eriflkinli¤e ulaflabilmifl. Besteci ve
müzisyen olup ünlenenler yaflr
s›ras›yla: Wilhelm Friedemann, Carl
Philipp Emanuel, Johann Gottfried
Bernhard, Johann Christoph
Friedrich, Johann Christian.
Yap›tlar›n›n katalogu BWV’nin son
bask›s›nda (Dürr-Kobayashi:
2a,1988) yap›t say›s› 1126’ya kadar
gidiyor. Bu say›, Haziran 2005’te
Anna Amalia Kütüphanesi,
Weimar’da bulunan; soprano,
keman, viyola ve sürekli bas için
yaz›lm›fl bir koraller  1127’ye ç›km›fl
bulunuyor. Opera d›fl›nda
neredeyse her türdenr  beste
yapm›fl.

Onun hakk›nda yorumu bu iflin
ustalar›na b›rakal›m:
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""BBaacchh''››nn  ddüünnyyaa  mmüüzzii¤¤iinnee  eettkkiissii
ggeerrççeekktteenn  ddee  ççookk  bbüüyyüükkttüürr..
YYaarraatt››llaarr››nnddaa  flflööyyllee  yyaa  ddaa  bbööyy--
llee,,  oonnuunn  eettkkiissiinnddee  kkaallmmaamm››flfl
nneerreeddeeyyssee  hhiiççbbiirr  bbeesstteeccii  yyookk--
ttuurr..  BBaacchh  iinnssaannll››¤¤››nn  eenn  bbüüyyüükk
yoollddaaflflllaarr››nnddaann  bbiirriiddiirr..""
DDmmiittrriiyy  fifioossttaakkoovviiçç,,  11995500

""HHeerr  ssaabbaahh  ggüünnee  bbaaflflllaarrkkeenn,,
eekkmmeekk  vvee  ssuuddaann  ffaazzllaa  BBaacchh''aa
iihhttiiyyaacc››mm  vvaarr..""
PPaabblloo  CCaassaallss,,  11996699

Johann Sebastian Bach,
1865-1750.

“Johann Sebastian Bach müzi¤in
tam ortas›nda durmaktad›r.
Yap›tlar› kuzeyin ruhunu, güneyin
dünyevili¤ini, do¤unun gücünü,
bat›n›n da mimari sa¤laml›¤›n›
birlefltirir.” 
Werner Egk, 1950

“Johann Sebastian Bach: Tüm
müzi¤in sonu ve bafl›.” 
Günther Ramin, 1954 

“Her sabah güne bafllarken, ekmek
ve sudan fazla Bach’a ihtiyac›m
var.” 
Pablo Casals, 1969

“Bu müzikte hiç kimsenin seslerle
söylemeye cesaret edemedi¤i,
söyleyemedi¤i veya sadece söyle-
meye kalk›flt›¤› fleyler söylenmifl.” 
Hans Werner Henze, 1983 

“Tüm müzisyenlerin tanr›ya inand›¤›
pek söylenemez. Ama Bach’a
hepsi inan›r.” 
Mauricio Kagel, 1945

“Ve Tanr› müzik olsun dedi, ve
Tanr› Bach’› yaratt›.”
MCK, hep

MMeessuutt CCaann KKaarraattaayy

1 ‘Bach’ sözcü¤ü Almanca’da ‘dere’ anlam›na
gelir. 

Ba¤›ms›z Yay›nc›l›k
Medialens adl› medya gözetim
kuruluflunun kurucular› olan David
Edwards ile David Cromwell,
Guardians of Power (‹ktidar ve
Gücün Bekçileri) bafll›kl› kitap-
lar›nda “Biz neyi amaçl›yoruz?”
diye soruyor ve ba¤›ms›z gazete-
cili¤in amaçlar›n› flöyle aç›kl›yorlar:

“Demokratik sürecin anlaml› olmas›
için, halk›n dürüst, kesin ve do¤ru
bilgiye eriflimi hayatidir. Oysa, ana-
ak›m içinde yer alan flirket gaze-
teleri ve televizyon-radyo  yay›n-
c›lar›, yani radyo istasyonlar›, TV
kanallar›, temelden çarp›t›lm›fl bir
dünya görüflü veriyorlar. Hem
paragözlükten hem de kâr mak-
simizasyonu u¤runa çarp›t›lm›fl bir

dünya görüflü veriyorlar.
Misenformasyon ya da dezenfor-
masyon diye adland›rabilece¤imiz
yanl›fl, eksik ve/ya çarp›t›lm›fl bilgi
verme fleklinde haberler bunlar. Bu
çarp›k bilgi ve haber iletifliminin
gerek insanlar›n, gerek hayvanlar›n
çektikleri ac›lar aç›s›ndan, gerekse
de çevre y›k›m› aç›s›ndan maliyeti
veya bedeli ölçülemez derecede
büyüktür. Dolay›s›yla, biz de bu
sistemli çarp›tmaya karfl› kamuoyu-
nun bilincini yükseltmek durumun-
day›z. Yani hem verilerin, olgular›n,
hem de bilgilerin ve fikirlerin sürekli
olarak bir filtreden geçirilip bize
verildi¤ini göstererek yapmak isti-
yoruz bunu. fiirketlerin kontrolün-
deki bir medya sisteminin, reklam
gelirlerine, baflka flirketlerin
faaliyetlerinden elde edilecek kâra
ba¤›ml›, zengin patronlar›n gelir
amaçlar›na ve hükümetlerin haber
kaynaklar›na ba¤l› bir sistemin filt-
releri... Bilgi, olgu ve fikirler iflte bu
filtrelerden geçiyor, bunu önlemek
için de kamuoyunun bilincini yük-
seltmeye u¤raflmal›y›z...”1 

Demokrasinin Anlaml› Olmas›
“Demokrasinin anlaml› hale gelme-
si”nden kastettikleri bu. Bu konuda
ortam› demokratikleflmeye çal›flma,
haber gündemlerinin içeri¤ini de-
mokratiklefltirme gere¤ini vurgulu-
yorlar. Çünkü, haber gündemleri ol-
dum olas› yerleflik ç›karlar› yan-
s›t›rlar. Daha genifl aç›dan bak›l-
d›¤›nda, as›l amaçlar›n›n, daha
dürüst ve vicdanl› bir toplumun
geliflmesine hizmet etmek
oldu¤unu ekliyorlar. Yani amaç, 
“hem bu gezegenin, hem de geze-
gen üzerindeki insanlar›n kâr
boyunduru¤undan kurtulmufl
olarak yaflam›n› sürdürmesi...” 2

Bu amaçlar genifl anlamda Aç›k
Radyo için de geçerli. Zaten, rad-
yonun çal›flmalar›, her yerde bu
evrensel ilkelerin geçerli olmas›
gerekti¤i düflünülerek yürütülüyor.
Robert F. Kennedy, Crimes Against
Nature (Do¤aya Karfl› Suçlar)
kitab›nda Ulusal Bas›n Derne¤i’nin
salon duvarlar›na as›l› bir plaketten
Amerikan gazetecilik amentüsünü
aktar›yor:

“Ben gazetecilik mesle¤ine inan›-
yorum. Kamusal gazetenin, güven
esas›na dayanan bir kamu vakf›
oldu¤una inan›yorum (...) Bu vak›fla
ba¤lant›l› her kimsenin, sorumlu-
lu¤un son kertesine kadar kamu
ç›karlar›n›n koruyucusu olmas›
gerekti¤ine inan›yorum. Kamuya
hizmet esast›r, bunun daha
afla¤›s›nda kalan bir hizmetin, bu
güvene ihanet etmek anlam›na
geldi¤ine inan›yorum; baflka birinin
talimat› ya da baflkas›n›n temettü-
leri gerekçe gösterilerek bireysel
sorumluluktan kaç›lamayaca¤›na
inan›yorum; ve fluna da inan›yorum
ki reklamlar, haberler, köfle yaz›lar›,
fikir yaz›lar› okurlar›n âlî menfaatle-
rine hizmet etmek zorundad›r ve
iyi gazetecili¤in en yüksek s›nav›,
onun kamuya ne kadar iyi hizmet
etti¤idir.”3

Ba¤›ms›z Gazetecilik Nedir?
Neden Gereklidir?
Yani asl›nda, gazetecilikte temel
mesele, yalan söylemedi¤ine, do¤-
ruyu söyledi¤ine dair bir güvence
sa¤lamaktan ibaret oluyor. Bu
güvenceye gelecek her darbe,
onu zedeleyecek her fley, do¤ru-
dan mesle¤i etkiliyor. Bu, tam bir
karfl›l›kl› güven iliflkisi ve bir etik
meselesi. Aç›k Radyo 13 Kas›m
1995’te ‹stanbul ve çevresine yay›n
yapan bölgesel bir radyo istasyonu
olarak hayata geçerken, ifle kamu
yay›nc›l›¤› ve ba¤›ms›z yay›nc›l›k
ilkelerini içeren bir manifesto ile
bafllad›. ((BBkkzz;; MMaanniiffeessttoo)) Hemen
hemen eflit paylara sahip 92 orta¤›
olan bir tür kolektif olarak kuruldu.
Halihaz›rda da öyle devam ediyor.
Ortakl›k belgesi olarak verilen
Abidin Dino taflbask›s›n›n ard›ndaki
ibare de dürüstlü¤e dayal› kamu
hizmeti yay›nc›l›¤›n›n elzem
oldu¤unu vurguluyor. ((BBkkzz;; AAçç››kk
RRaaddyyoo)) Aç›k Radyo’da hem fikrî,
hem de maddi anlamda ba¤›ms›zl›k
amaçlan›yor. Radyonun, kimsenin
kendi fikir ve/ya ç›karlar›n› empoze
etmesine olanak vermeyen bir
yap›lanmas› var. Büyük para ve güç
odaklar›n›n sahipli¤i alt›ndaki bir
medya ortam›nda, Aç›k Radyo’nun
ender ba¤›ms›z yay›n organlar›ndan
biri oldu¤u da söylenebilir.
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Üç Temel Nokta: Paylafl›m -
Tart›flma - Umut
Sonuçta Aç›k Radyo 12 y›ll›k yay›n
maceras›nda bu amaçlar›na ne
ölçüde ulaflabildi? Radyo iflin ba-
fl›ndan beri kendini ana-ak›m med-
ya d›fl›nda bir yerde konumland›rd›.
Kat›l›mc›, ço¤ulcu demokrasinin,
aç›k toplumun geliflmesinde hayatî
oldu¤u bilgisini paylaflmaya çal›flt›
ve bu çabas›n› kesintisiz sürdürdü.
Müzik de, bu radyoda çeflitli kül-
türler aras›ndaki al›flveriflin en
önemli köprülerinden biri olarak
düflünüldü. Yani Aç›k Radyo
“mesaj› yaymak” ve bir “yurttafl
hareketi” yarat›lmas›nda küçük bir
pay sahibi olmak için u¤rafl›yor.
Bilumum ç›kar ve sermaye grup-
lar›ndan, devletten ba¤›ms›z, dürüst
bir yay›n çizgisini sürdürmeye
azami özen gösteriyor. Bu
durufluyla belki bir anlamda alter-
natif bir mecra da say›labilir. 12
y›ll›k yay›n ömrü içinde 3 temel
hedef gözetti denebilir:

1-Dünyan›n gidiflat› konusunda
bilgi paylafl›m›nda bulunmak ilk
hedefti. Çünkü, bilgi edinmeden
ve bunu kamuoyu ile paylaflma-
dan insanlar›n kaderlerini kendi-
lerinin belirlemesinin imkâns›z
oldu¤unun fark›ndayd›. 

2-Radyonun ciddi bir tart›flma
ve etkileflim platformu olmas›n›
sa¤lamak ikinci hedefti. Çünkü
“fikir çat›flmas› olmadan gerçeklik
flimfle¤inin çakmas›n›n” imkâns›z
oldu¤unun fark›ndayd›.

3-Üçüncüsü bu ikisinden ç›kan
sonuçtu zaten: Gelece¤e iliflkin
örgütlenmeye dair bir platform
oluflturmak. Çünkü baflka bir
dünyan›n mümkün ve hatta
zorunlu oldu¤unu göstermenin 
bu yönde çaba harcanmadan
imkâns›z oldu¤unun fark›ndayd›...
Aç›k Radyo’nun 12 y›l boyunca
as›l çabas› bundan ibaretti
denebilir.

Medya ba¤›ms›zl›¤› ve özgür bas›n
meselelerine dünyada en çok kafa
yormufl düflünürlerden Noam
Chomsky flöyle diyor: “Mesele her
fleyin ötesinde bir varolufl mesele-
sine dayan›yor. Yani biz özgür bir

Dinleyici  ve ‘Sürdürülebilir
Ba¤›ms›zl›k’ 
Aç›k Radyo bafltan itibaren tüm
yay›n hayat› boyunca haber, yorum,
sohbet ve müzik programlar› gibi
“ola¤an” faaliyetlerinin yan› s›ra,
“çevre gazetecili¤i”, “bar›fl gazete-
cili¤i” ve –örne¤in deprem gibi
büyük do¤al âfetler esnas›nda–
“insani gazetecilik” faaliyetlerini de
yürütmeye gayret etti. Aç›k
Radyo’nun ba¤›ms›z bir radyo is-
tasyonunu sürekli ayakta tutma
amac›na ulaflabilmek aç›s›ndan
giriflti¤i çabalar›n bafl›nda ‘Dinleyici
Destek Projesi’ geliyor ((BBkkzz;; DDiinnllee--
yyiiccii DDeesstteekk PPrroojjeessii)). 2004 y›l›nda
bafllat›lan projede amaç, kurucula-
r›n ve gönüllü programc›lar›n y›llar-
d›r süregiden kolektif çabas›na din-
leyicinin de aktif biçimde eklemlen-
mesiyle “sacaya¤›”n›n tamamlan-
mas›yd›. 4 y›ld›r özel yay›n haftala-
r›yla kesintisiz sürdürülen proje so-
nucu radyoya destek veren dinleyi-
ci say›s› 4 bini aflt›...  1995’ tarihli
Aç›k Radyo manifestosu “... Bu
bizim ortak projemizdir” cümlesiyle
bitiyordu. Dinleyicinin bu benzersiz
deste¤i ile birlikte, manifestonun
kaleme al›nd›¤› s›rada dahi pek
düfllenmemifl bir fleyin ete kemi¤e
bürünmekte oldu¤u, radyoya gele-
cek kuflaklara miras b›rak›labilecek
bir de¤er olarak bak›ld›¤› da ortaya
ç›k›yordu. Dinleyici Destek Projesi
özel yay›n günlerinde Aç›k
Radyo’ya gelen yüzlerce mektupta
yer alan mesajlar›n, toplumda nice
zamand›r küllenmeye yüz tutmufl
bir dayan›flma duygusunun bir
flekilde canlanmakta oldu¤una
iflaret etti¤i söylenebilir.
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“Herkes Bir Radyo Kurabilir...”
Herkes bir radyo kurabilir. Yani kafas› aç›k,
zihninde dürüstçe bir amaç bulunan ve bir
de, engellerin üstesinden gelmek için biraz
azimli olan herkes... Aç›k Radyo bunun kolay
bir ifl oldu¤unu kan›tlad›. ‹stanbul’da ka-
rargâh kurmufl ve ticari olmayan bir kolektif
olarak çal›fl›yor (...) 10 y›ldan fazla bir
zamand›r da küresel iklim de¤iflikli¤inden
savafl ve bar›fl meselelerine, yerel yönetim
meselelerinden kad›n, çocuk, hayvan ve
az›nl›k haklar›na ve baflka birçok radikal
meseleye dair yay›n yap›yor...4

FFoouurrttttrtthh WWoorrlldd RReevviieeww

“Destek olmak için çok nedenim var, ama
benim için en önemli neden, k›z›m... Benim
küçük k›z›m Derin henüz 16 ayl›k. Onun kendi
iste¤i ile bir radyo kanal›n› seçebilece¤i gün,
Aç›k Radyo’nun aç›k olmas›n› istiyo-
rum...Hayat›m›zda önemli bir yer tutan Aç›k
Radyo’nun çocuklar›m›za da miras b›raka-
bilece¤imiz en önemli de¤erlerden biri ol-
du¤unu söyleyeyim.” 

HHüüsseeyyiinn KKaarrgg››nn,, ddiinnlleeyyiiccii mmeekktttkkttuubbuu..

“Dünyan›n büyük bir aymazl›kla ve h›zla kendi
kendini tüketifline ra¤men, insan soyu dünya
üzerinde var oldukça dilerim hep yan›m›zda,
kula¤›m›zda olursunuz... Sa¤l›kla kal›n” 

FFeerraahh KKuuttlluuçç››nnaarr,, ddiinnlleeyyiiccii mmeekktttkkttuubbuu..

“Torunum Ela’n›n dünyaya geliflinde tutmaya
bafllad›¤›m ‘Günce’ her sene do¤um gün-
lerinde benim kaleme ald›¤›m duygu ve
düflüncelerimle, ülkemizden ve dünyadan
önemli –bana göre önemli– haberlerle ço-
¤al›yor. Bu güncede ‘Aç›k Radyo’nun da
önemli bir yeri var. Hem benim radyoya olan
ba¤›m hem de kendisinin belki de en küçük
‘Aç›k Radyocu’ olma sebebi...” 

AAyAyAyAyAA flflee GGüüvveenniirr,, ddiinnlleeyyiiccii mmeekktttkkttuubbuu..

toplumda m› yaflamak istiyoruz,
yoksa kendimize empoze etti¤imiz
bir totaliter dünyada m›? Mesele,
buna karar vermekte. Bu seçenek-
lerden hangisini seçece¤imiz
sorusu da sizin ve benim gibi
insanlar›n cevap vermesi gereken
bir soru.” Aç›k Radyo insanlar›, yani
programc›lar, çal›flanlar, dinleyiciler
ve destekçiler de kendilerine yak›n
bulduklar› bu soruyu her seferinde
yeniden kendilerine soruyorlar.
Radyonun kendisi de, kurum
olarak, yay›n ve çal›flma tarz›n› da
bu seçim’e uygun hale getirmeye
u¤rafl›yor.  “Do¤ru dürüst gazeteci-
lik yapacak m›y›z, yoksa kendimizi
bir tür totaliter anlay›fla teslim edip
elitlerle devletin paral› askerleri mi
olaca¤›z? As›l mesele bu” diyor
Chomsky.3

Aç›k Radyo, bu meseleyi de çok
önemsiyor. 

ÖÖÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 David Edwards, David Cromwell; Guardians
of Power – The Myth of the Liberal Media.
London: Pluto Press, 2006. (s. 229)

2 a.g.y.

3 Robert F. Kennedy, Jr., Crimes Against
Nature. New York: Harper Collins, 2004. (s.
185)

4 Fourth World Review, Say›:138-139, 2006.w

5 Noam Chomsky, Media Control: The
Spectacular Achievements of Propaganda,
New York: Seven Stories, 1997.

Baklava
Baklava yap›m›nda altyap› önem-
lidir. Kulland›¤›m›z suyu ultraviole
›fl›ndan geçiriyoruz ki suyun içinde-
ki de¤iflik mikroplar g›dan›n lezzeti-
ni bozmas›n. Bu sebeple özel ar›t-
ma sistemleri kurduk. Biz önce
inflaat e¤itimi gördük, t›p e¤itimi
gördük; sonra g›da e¤itimi gör-
dük. Yurtd›fl›nda fuarlara kat›ld›m.
‹nflaat malzemesini tan›mazsan›z
iyi bir imalathane yapamazs›n›z.
Mesela granitin sertlik derecesi

8 binin üzerinde olacak ki asit ve
limon döküldü¤ü zaman mikrop
bar›nd›rmas›n. Buradaki inflaat
teknolojisinde, mikrop bar›nd›rma-
yan sistemleri kullanmam›z laz›m.
Hijyen de önemli, steril kâ¤›tlar var,
paspas sistemleri, havadaki bakteri
ve böcekleri öldürecek sistemler.
E¤itime de önem veriyoruz. ‹flçileri-
miz için e¤itim odas› kurduk. Ç›rak-
lar› önce kendi bünyemizde e¤itiriz,
Japon modelinde oldu¤u gibi. Us-
tas›na sayg›l› olmayana meslek
ö¤retmeyiz. Soyunma odalar›,
y›kanma odalar› hep hijyeniktir.

Bu¤day›n Sert Olan›
Hamurun sert bu¤daydan yap›lm›fl
olmas› önemli bir unsurdur. Durum 

bu¤day› böyle yörelerde yetiflir.
K›raç, yani kurak bölgelerin
bu¤day›na durum bu¤day› denir.
Baklava ‘hafl›rdamal›’, a¤›za ald›-
¤›nda ‘hafl’ diye erimeli. Ona bu
özelli¤i veren de bu undur...
fiekeri ise k›raç bölgelerde 
yetiflen pancarlardan temin ederiz.
Unu seçmek de tekbafl›na yeterli
de¤il, sert yo¤urmak gerekiyor.
‹çine suyunu, tuzunu, limonunu,
ya¤›n› fazla koyarsan gevflek olur,
hemen aç›l›r; a¤›zda erimez ve ev
baklavas› gibi olur. Bu iflin bir di¤er
püf noktas› hamurun çok ince
aç›lmas›d›r. Bunun için de çok 

büyük fiziki güç laz›m. Bu yüzden
de bu ifl erkek iflidir.

Alt›ndan Gazete Okunacak ‹nce-
likte...
Yufkalar›n tek tek aras›na niflasta
at›l›r. fiimdi burada önemli olan, ni-
flasta miktar›d›r; fazla at›l›rsa çürür,
az at›l›rsa da yap›fl›r, öyle bir k›vam
tutturulmal› ki, niflasta hamurun et-
raf›na eflit bir flekilde da¤›lmal›. Bi-
zim mesle¤in her kademesi dikkat
ister, itina ister, güç ister, emek is-
ter. Bir anl›k hata o tepsinin heba
olmas›na sebep olur. Hamurun ya-
r›s›na kadar makine aç›yor, yar›s›n-
dan sonra ise insan eli ile devam
ediliyor. Konveyörlü makineye aç›-
lan hamuru veriyoruz, 40 santim

eninde 7-8 metre boyunda bir çar-
flaf elde ediyoruz. Bu makineye,
sanayi tipi pasta makinesi de diye-
biliriz. En önemli safha ise hamurun
elle aç›lmas›d›r. Hamur, o kadar in-
celecek ki, alt›ndan gazete okuna-
cak hale gelecek. Açt›¤› yufkan›n
alt›ndan gazete okutmayan ustaya
biz usta demeyiz. Baklavac›l›¤›n te-
meli çok ince yufka açabilmektir. 

Bu geleneksel baklavaya, Osmanl›
baklavas› da diyebiliriz. Padiflah›-
m›z, 50 kat yufkay› açt›r›rm›fl, orta-
s›na alt›n lira atarm›fl ve ‘ç›t’ diye
ses gelmezse “ifl yok” dermifl.
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S›cak baklava
üzerine dökülen
flerbetin s›cakl›¤›
110 derece
civar›ndad›r.



"Baklava befl
duyuya hitap
eder: Önce
göze; sonra
kula¤a, "h›fl"
diye sesi gelmeli
yerken… Sonra
koklamak; dört,
damak; mide
de, befl. Üretil-
mifl bir yeme¤i
tad›na varma-
dan yutuver-
mek, zanaat-
kâr›na yani
aflç›s›na
sayg›s›zl›kt›r""

biraz daha kaynat›nca 100 dereceyi
geçiyor. 110 derece olmas›n› da öl-
çerek elde ediyoruz. fierbetin kali-
tesinin bozulmamas› için, tertemiz
paslanmaz çelik tencerelerde olma-
l›. fierbet de hava s›cakl›¤›na, k›fla,
so¤u¤a göre 3-5 derece oynaya-
biliyor. 

Süpürgesi Erkekten...
Baklava f›r›ndan ç›kt›¤›nda, kesilifli-
ne bak›l›r, b›çakla aras› kontrol edi-
lir, kesilmeyenler varsa kesilir. F›s-
t›kl› ile cevizli baklavan›n kesimi ay-
n›d›r. Kaymakl›, f›st›kl›, cevizli ayn›
kesilir, ama kuru baklava farkl› olur,
ev baklavas› da farkl› kesilir.

Niflasta süpürgesi, Marafl’ta Gavur
gölünün kenar›ndaki erkek bitkiler-
den yap›l›r. O çok ince niflastay›
almas› için boyunun uzun olmas› ve
han›mlar›n makyaj pudras› gibi
yumuflac›k olmas› laz›m. Difli olur-
sa, süpürürken taneleri dökülür. Bu
bitki sadece o yerde yetifliyor. Ya¤
süpürgesinde de s›kl›k çok önemli.
Ya¤› ald›¤›n›z zaman, bu aral›klar
seyrek olsa, aralardan dökülür. O
yüzden bu süpürgeler konusunda
da titiziz. 

Mermer Marmara’dan, Oklava
Armuttan... 
Baklavac›l›kta her fleyin önemi var,
mesela mermer, Marmara’n›n sert
mermeri olmal› ve cilalanmam›fl
olmal›. Aksi takdirde, hamuru güm
diye vurdu¤un zaman kayar. Ha-
murun incelmesi için 10 taneyi üst
üste mermere vururuz. Mermerin
üstü de dümdüz olmal› ki, hamuru
okflalad›¤›n›z zaman pürüzsüz bir
malzeme elde edilmeli. Tahta tez-
gâhta olmaz, küçük girinti ç›k›nt›lar
hamuru parçalayabilir. Oklava da
armut a¤ac›ndan, yani sert olmal›.

Bütün hamurlarda, pastalarda, kek-
lerde, dört de¤iflmez unsur; un, tuz,
su ve yumurtad›r. Ama tabii her ha-
mur ifline göre bunlar›n oran›, ade-
di, cinsi de¤iflir. Antep’in ‘Havuç
Dilimi’nde ‹stanbul halk› havuç var
zannetti, o yüzden Saray Baklavas›
olarak adland›rd›k. 

yap›l›rken de o tuzu al›n›r. Eritildi¤i
zaman tuzu, köpü¤ü, ayran› gider. 

Bunun tenekesini de Gaziantep’de
özel olarak biz yapt›r›yoruz. Burada
bir ç›ta var, ç›tan›n yüksekli¤i 2
santim olacak, 4 ya da 1 santim
olmaz. Ya¤› tenekelere doldururken
de, doktorun hastas›n› muayene
etti¤i gibi küçük bir çekicin tersiyle
tenekenin d›fl›na hafifçe vura vura
doldururuz. Ya¤› doldururuz, bu
vurma ifllemini yapt›kça ya¤ afla¤›
çöker. Dört, befl sefer bu ifllemi
yapt›ktan sonra, art›k ya¤ afla¤›
inmiyor olur, o zaman tenekeyi
lehimleriz. Saf ve kaliteli tereya¤›
ise, tenekesi de iyi imal edilmiflse
bir y›l garantilidir. Tamamen dol-
mazsa içindeki hava bofllu¤u asit
yapar, en iyi ya¤›n bile tad› bozulur.
Avrupa’da bunu teknolojik yöntem-
lerle yap›yorlar, içine azotlu gaz
püskürtüyorlar içindeki bofllu¤u
almak için.

Belçika’dan böyle ifllenmifl bir ya¤
alm›flt›k, bozuk ç›kt›, üstü kahve-
rengi olmufl, asitlenmifl. Sorduk,
“Bunlar aromad›r efendim” dediler.
Me¤er makineleri bozulmufl ve
böyle bir sorun ortaya ç›km›fl. Oysa
onlar, baflka ülkelere senelerce bu
flekilde satm›fllar. Biz anlad›k tabii...

Cevizlisi Baflka, F›st›kl›s› Baflka
Pifler
Ya¤› yakar yakmaz, ›l›kla s›cak
aras›, küçük parma¤›n›z› de¤di¤iniz
zaman flöyle bir oynayacak hafif.
Oynad›¤› anda... o zaten elinizi
yakar yakmaz olacak, k›fl ay›nda.
Yaz ay›nda ise biraz daha az yaka-
cak. Ya¤›n cinsine, havan›n
s›cakl›¤›na göre bu ›s› de¤ifliyor.
Ya¤›, baklavan›n kabarmas›na göre
ayarlar›z. Baklavan›n piflme süresi
ise 160 derece ›s›t›lm›fl f›r›nda 45
dakikad›r. Bu süre de, s›cakl›k da
hiçbir zaman kesin de¤il, hep
civar›d›r, çünkü flöbiyet baflka,
baklava baflkad›r; sadesi baflka,
cevizlisi baflka, f›st›kl›s› baflkad›r.

S›cak baklavaya s›cak flerbet veri-
yoruz, flerbetin s›cakl›¤› ise 110
derece civar›d›r. fierbet 100 dere-
cede kayn›yor, kaynad›ktan sonra

Kat Kat Yufkalar
Çok iyi y›kanm›fl, sterilize edilmifl
bir tepsiyi hijyenik kâ¤›tla siler ve
dibini siler gibi tereya¤› ile ya¤lar›z.
E¤er gerekti¤i gibi ya¤layamazsan›z
alt› yanar. Tepsinin alt›na bütün bir
parça hamur yay›l›r, ondan sonra
15 kat kadar ince parça yufkalar
at›l›r. Bu iflin hakk› 35-40 kat yufka-
d›r. 100 kat da at›l›r ama, o zaman
da a¤›za hamur hamur gelir. Çok az
kat olursa da bu kez s›rf f›st›k tad›
al›n›r. Toptanc› ya da çarfl› baklava-
c›s› 15 kattan baklava yapar. 15 kat
yufka att›ktan sonra aras›na boz
f›st›k at›l›r.

Biz bütün malzemeleri yöresinden
ve mevsiminde al›r›z. Mesela, hangi
fabrika k›raç bölgeden toplanm›fl
pancar iflliyorsa, oradan al›yoruz.
Ama unu, özel olarak Gaziantep’de
Karakoyunlu Fabrikas›’na yapt›r›yo-
ruz. Unun bölgesi Gaziantep’tir,
bu¤day›n bölgesi ise Konya ve
Harran’d›r. Türkiye’nin en iyi 
f›st›¤› Barak’tad›r. Barak f›st›¤›
O¤uzeli’dir. O¤uzeli ise Antep’in
kazas› Nizip’e yak›nd›r. Antep’te
f›st›¤›n iyisine ‘firik’ derler, ‘kufl
boku’ veya ‘boz f›st›k’ olarak da
isimlendirilir, hepsi ayn›d›r. Bu f›s-
t›¤›n d›fl› beyaz, içi yemyeflil, küçük
ama çok lezzetlidir. ‹ri f›st›k ise, d›fl›
k›rm›z›, gösterifllidir ama içi sarar-
m›flt›r ve lezzetli de¤ildir. Firik
A¤ustos-Eylül aylar›nda olur. Ekimi
geçti¤i zaman büyür, olgunlaflt›kça
sarar›r. O zaman firik f›st›kl›ktan ç›-
kar; buna ‘meverdi’ deriz ve bakla-
vaya konuldu¤u zaman rayiha ver-
mez. Bu türü yafl pastac›lar kullan›r,
bir de kuruyemifl olarak tüketilir.

Ç›tan›n Yüksekli¤i...
Bahar aylar›nda yefleren otlar› yiyen
koyunun mis gibi sütü olur. Bura-
dan elde etti¤imiz sütü yo¤urt yap›-
yoruz, yo¤urdu ayran, ayran› ise te-
reya¤› yap›yoruz. Bu ya¤› da güne-
flin alt›nda do¤al usulde eritir, kö-
pü¤ünü al›r›z, biz buna da sadeya¤
veya saf ya¤ deriz. Tabii bu yöntem
çok pahal›ya mal oluyor. Bunun te-
nekesi 110, tereya¤›n›n 60, öbür
ya¤lar›n ise 30 milyondur. Tereya¤›
yap›l›rken bozulmas›n diye önceden
tuz konulur, bu saf tereya¤›
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Mama Yapar Gibi...
En alta bir bütün yufka at›l›r, sonra
parça parça 15 kat, 15 kattan son-
ra irmik kayma¤› çal›n›yor. F›st›kl›
da olsa, yafl baklavaya koyar›z,
ama kuru baklavaya kaymak kon-
maz. Süt kaynarken içine 1/10 ora-
n›nda irmik konulur, yavafl yavafl
mama yapar gibi kar›flt›r›l›r, so¤utu-
lur ve aras›na kar›flt›r›l›r. Daha sonra
tekrar 15 kat parça yufka at›l›r ve
onlar›n da üstüne 10 tane tek parça
yufka at›l›r. Yani sonuç olarak 35-
45 aras› yufka kullanm›fl oluyoruz.
En üste de parlak olmas› için niflan
yufkas› at›l›r. 

Kökleri Bir, Usulleri Ayr›
5. kuflak olarak 1870’den beri bu ifli
yap›yoruz, yani 130 y›l› geçtik. Aile-
mizin kökeni Gaziantep’tir. Bizim
ailede bu mesle¤i ç›rakl›ktan yeti-
flen erkek çocuklar› yapabiliyor an-
cak. fiu anda, Gaziantep ve ‹stan-
bul’da toplam 10 tane Güllüo¤lu
imalathanesi var ama hiçbirinin bir-
biri ile alakas› yoktur. Asl›nda he-
pimizin kökleri birdir, yani akraba,
amca çocuklar›d›r ve herkesin
usulü, imalathanesi ayr›d›r.

Bizim Karaköy Güllüo¤lu olarak
imalat›m›z farkl›d›r, flubemiz yoktur.
Zihniyet olarak butik tarz› çal›flan 
ve sadece baklava yapan bir tek
buras› var. 1948 senesinde Gazian-
tep d›fl›nda ilk f›r›nl› baklavay› Kara-
köy’de kuran Hac› Mustafa Güllü,
babam olur.

5 Duyuya Hitap...
Eskiden ‹stanbul usulü Osmanl› sa-
ray baklavas› varm›fl, baklavalar
toptan yap›l›r ve simitçi f›r›n›na gön-
derilirmifl ya da herhangi bir pasta
f›r›n›nda piflermifl. Çok az sat›ld›¤›
ve kimse yemedi¤i için bu yöntem
yeterli olurmufl. ‹stanbul’da, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nda 100 y›l ka-
dar bir dönem bu unutulmufl, kimse
de yapmam›fl. M›s›r Çarfl›s›’nda kö-
tü ya¤lardan yap›lan tatl›lar bekle-
mifl, dolay›s›yla da o kötü baklava-
lar› halk yememifl. Babam ise ‹stan-
bul’da, kendine özel ilk f›r›n› kur-
mufl. Taze f›r›ndan ç›kan bu bakla-
vay› da sevdirmifl. Yani ‹stanbul
halk›na baklavay› babam sevdirmifl. 

Baklava yemek befl duyuya hitap
eder; önce göze, sonra kula¤a. Ku-
la¤a ‘h›fl’ diye sesi gelmeli yerken.
Sonra koklamak, üç; damak dört;
mide befl. Üretilmifl bir yeme¤i,
zevk almadan, tad›na varmadan
yutuvermek zanaatkâr›na, yani
aflç›s›na sayg›s›zl›kt›r. 

NNaaddiirr GGüüllllüüoo¤¤lluu iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Tad Muhabbetleri 
Yt; 21 May›s 2002.
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John Berger’in ‹stanbul’a ilk gelifli,
çok kesin hat›rlam›yorum ama,
yetmifllerin sonu, muhtemelen
1978 veya 1979 sonbahar›d›r. Biz
bu s›rada Anadoluhisar›’nda yazl›k
olarak bir yal› kiralam›flt›k. John ve
kar›s› Beverly ise eski dostlar›m›z
Judith Herrin–Anthony Barnett iki-
lisiyle gelmifllerdi. Onlar bizim
Moda’daki dairede kalacaklard›,
Cevat Çapan da önemli bir yazar›n
kenti ziyarete geldi¤ini söyleyerek
Kültür Bakanl›¤›’ndan bir yer
ayarlayacakt› Berger’lara. Bu yer,
Emirgân’da fierifler Yal›s› oldu.

Oldu ama John bu düzenlemeden
memnun kalmad›. Böyle bir bina
ona bir ‘yaflama mekân›’ gibi
görünmemiflti. Tabii eflyas›z bir yer
olmas›n›n da bunda pay› vard›r.
‹kisi için yan›lm›yorsam portatif
yataklar getirilip konulmufl, bunun
d›fl›nda bofl, so¤uk, müze gibi bir
yer –‘gibi’si fazla, bir müze!

O zaman onlara da Moda’ya
geçmelerini söyledik. Öteki çift
zaten daha önce dönecekti. Biz de
flimdilik yal›dayd›k. Ama hava erken
bozdu ve bir iki gün sonra biz de
yal›y› b›rak›p eve dönmek zorunda
kald›k. Ama bu zamana Anthony’ler
gitmiflti. Fazla s›k›flmad›k. John’la
Beverly daha bir haftay› böylece
geçirdiler ‹stanbul’da. ‹kisi de
hayat›ndan çok memnundu. Kenti
çok sevmifllerdi.

‹nsan›n kendi yaflad›¤› yeri böyle bir
‘yabanc›’ ile gezmesinin çok ilginç
sonuçlar› olabiliyor; çünkü, benim
için çok ola¤anlaflm›fl birfleye

yan›mdaki taze bir gözle bakabili-
yor ve benim dikkatimden kaçan
birfleyin önemini hat›rlatabiliyor.
Bo¤az’›n, yeflili yal›s› falan, bildi-
¤imiz güzelli¤i d›fl›nda, tarihin en
önemli su yollar›ndan biri olmas›,
zihnimizi ne kadar u¤raflt›r›r? Bura-
lara ilk kez gelen John, Anadolu
Kava¤›’n›n oralara gelip de
Karadeniz’in aç›l›fl›n› görünce,
“Wow!” diye hayk›rd›. Kim bilir kaç
kere gördü¤üm ve kan›ksad›¤›m bu
manzaraya bir de bu gözle bakmak
gerekti¤ini bana o göstermifl oldu.
Böyle çok yaflant› paylaflt›k.

Çok sevifltik. Seyrek görüflebili-
yoruz, ama bu yo¤un sevgi hep
devam eder. Üçlüsünün son kitab›
Leylak ve Bayrak’ta kiflilerdenkk
birinin ‘Murat’ olmas› bundand›r.

Sabahlar› kahvalt›dan sonra ç›k›p
iki saate yak›n yürüdü¤ünü
hat›rl›yorum. Bu, kafas›n› toplamak,
zihninden hald›r hald›r ak›p giden
bir y›¤›n düflünceyi, izlenimi, sezgiyi
s›raya koymak ve ‘yaz›labilir’ hâle
getirmek için yapt›¤› bir fley, edin-
di¤i bir al›flkanl›kt›. Moda’dan
Kad›köy’e, Yo¤urtçu’ya, çeflitli yön-
lere yürüyüp geliyordu. Sokakta
birileriyle selamlaflmaya bile 
bafllam›flt›. Arada, bir berbere gidip
sakal›n› t›rafl ettirmek ve böylece
yeni tan›d›¤› bu toplumda berbere
girmenin nas›l bir yaflant› oldu¤unu
ö¤renmek gibi numaralar› da olu-
yordu.

"Anadolu
Kava¤›'n›n
oralara gelip
Karadeniz'in
aç›l›fl›n›
görünce,
"Wow!" diye
hayk›rd›."

John Berger.



sorunlar›n› v.b. dinlemifl, konuflmufl
oldu. Ama John bunlara ne kadar
önem verirse versin, her fleydenr
çok ilgilendi¤ik  konu, insand›.
Randevudan döndü¤ünde ben
yatmam›fl oluyordum; oturup daha
bir ikir  saat demleniyor, konufluyor-
duk. Çok zamank  görüflme çevirmen
arac›l›¤›yla yap›l›yordu. Ama John
karfl›s›ndaki adama bakarak,
mimiklerinden, tonundan, onun
nas›l bir kiflir  oldu¤unu ç›karmaya
çal›fl›yordu. Yorumunu bana anla-
t›yordu, sonra uzun uzun bunlar›
evirip çeviriyorduk. Neredeyse
‘flaflmaz’ denecek birk  isabetir  vard›
ki, do¤rusu beni epey flafl›rtt›.

Bir örnekr  vereyim:k  Can Yücel’le de
buluflmufllard›. Can’›n iyice içkili
oldu¤u bir akflam,r  bir meyhanede,r
baflkalar›n›n da bulundu¤u bir
meyhanede, yan yana oturuyorlar.
Can tabii ‹ngilizce’yi son derece iyi
bilir; ama o gece nedense tuttur-
mufl; gece boyunca John’la Türkçe
konuflmufl. Tabii onun bundan bir
fley anlamas›na imkân yok.

Can Yücel de John’› çok sevmiflti.k
Türkçe konuflmas› bunun sonucu
olabilir: ‘adam bizden’ hesab›.
Ya da, ‘anlaflmak içink  dil gerekli
de¤il’ inanc›. Ama böyleyse,
hakl›yd›, çünkü çok temelk  bir  yerde
anlaflm›fllard› ne dediklerini hiç
anlamadan.

Bana bunlar› anlat›rken ben de ona
Can’›n fliirlerinden baz› bölümler
çeviriyordum, evdeki kitaplardan.
Birden “Can kendini çok sansürk
eder mi?”r  diye sordu.

fiafl›rd›m. Rahat ve resmiyet d›fl›
tav›rlar›yla, küfrüyle, içtenli¤iyle Can
Yücel’i ‘oto-sansür’ kavram›yla bir
arada düflünmek bizimk  hiç akl›m›za
gelmeyecek birk  fley.r

Al›k al›kk  bakt›¤›m›k  görünce, “Yani,
sosyalizmle ilgili konularda?” diye
ekledi. “Sosyalizmin elefltirisini
yapar m›?”r

O zaman jeton düfltü. Evet, tabii
yapmaz. Evet, tabii bunlar› sansür
eder. Oturup konufltu¤umuzda,

Do¤a ‹çinde Duran ‹nsan,
Çevresini Nas›l Görür?
Bir günr  Resim-Heykel Müzesi’ne
gitti ve heyecanla döndü. fieker
Ahmet Pafla’n›n ‘Orman’ resminden
etkilenmiflti. ‹lginç bir fleyr  yakala-
m›flt› burada. Resimde, bir orman-r
da duran bir adam›r  arkas›ndan
görürüz. Ama John,  “Bu noktada
durarak buk  manzaray› resmeden
adam, bunu böyle göremez” diyor-
du. “Asl›nda oduncunun durdu¤u
yerden görünmesi mümkün olacak
flekilde resmetmifl!” Buradan ‘do¤a
içinde duran’ insan›n çevresini nas›l
gördü¤ü konusuna geçiyordu. 19.
yüzy›l ortalar›nda Jean-François
Millet natüralist bir anlay›fllar  do¤a
içinde çal›flan köylü resimleri yapar.
John, “do¤ada çal›flan adam ufuk
çizgisini göremez” diyordu. Kendisi
Fransa’da yerleflti¤i da¤ köyünde
tarlada çal›flt›¤› için, bu konuda
deneyimi vard›. Görme Biçimleri
gibi ola¤anüstü bir kitapr  yazm›fl
bir adam,r  neyin nas›l görünece¤ini
bilmesi do¤al. Ama Bat› resim
gelene¤i Rönesans’tan beri ufuk
çizgisini temellerinden biri olarak
kabul etti¤i için, Millet de köylüle-
rini böyle bir arkar  plan önünde
çiziyordu. Oysa, John’a göre,
Sosyalist Çin resminde de do¤a
içinde çal›flan köylüler üstüner
resimlerde ufuk görünmüyordu,k
çünkü ‘orada’ çal›flan adam›n
önünü kapayan yükseltiler olurdur
her zaman.r  Sonra bu temay›
daha da gelifltirip zenginlefltirip
yay›nlad› John.

Bu ilk tan›fl›kl›kk  dönemiylek ilgili iki
an› anlat›p bitirmek istiyorum.
Bunlar, John’›n yazarl›¤›n›n
altyap›s›yla ilgili fleyler.

Karfl›s›ndaki Adama Bakarak
Kiflili¤ini Ç›karmak
Türkiye’nin nas›l bir toplumr  oldu-
¤unu, entelektüel hayat›n niteli¤ini
daha iyi kavrayabilmesi için ona
hemen her akflamr  bir randevur
ayarlam›fllard›. Böylece Yaflar
Kemal’le, O¤uz Aral’la, Ruhi Su’yla,
daha da birileriyle tan›fl›p konufltu.
Dolay›s›yla karikatür alan›,r  musiki
alan› gibi birçok ayr›k  alanda önemli
bir yerir  olan insanlardan o alanlar›n

Hepsi 3-4 
sayfa bir
hikâyeydi 
bu. Ama 
duygusal
tonunu, olay›n
betimlemesini
do¤ru anlatmak
isteyen John, 
ilk geldi¤i, ilginç
fleylerle dolu 
bir kentte kalk›p
mezbahaya
gidiyor vb.
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John Berger’›n 1979 y›l›nda tamamlad›¤›
Pig Earth, 1998’de Domuz Toprak
bafll›¤›yla Türkçe olarak yay›nland›.
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sosyalizmin geçmifli veya gelece¤i
üstüne, her fleyi konuflur, söyler,
ortodoksinin en uza¤›na da gider;
ama fliirinde bunlara hiç yer verme-
mifltir. fiiir bir yana, bu elefltirilerin
sözlü, yaz›l› yap›lmas› bile onu
tedirgin ederdi. Birikim’de birliktey-
dik. Bu dergiye ba¤l›yd›. Ama Stalin
elefltirisi bile ona fazla gelmiflti.
Oysa o say›da ç›kanlar›n daha
a¤›r›n› kendisi söyleyebiliyordu
konuflurken.

Bunlar› bildi¤im hâlde, Can Yücel’e,
‘kendini sansür eden bir adam’
gözüyle hiç bakmam›flt›m.
Kavak’tan (veya Kireçburnu’ndan)
yukar›ya da, ‘iflte, orada görünen
Karadeniz’dir’ diye bakmay› ihmal
etti¤im gibi. Görme Biçimleri olmas›
için ‘Bakma Biçimleri’ de olmal›. Bu
çerçevede John Berger’dan çok
fley ö¤rendim ya da ö¤rendi¤imi
umuyorum.

Kaybolan Bir ‹nsan ‘Türü’nün
Tan›¤› Olmak
Görmek istedi¤i birfley de
mezbahayd›. Çok s›radan bir
istek de¤il! Niçin istedi¤ini o
aç›klamad›¤› için ben de sormad›m.
Ama birileri bunu da ayarlam›fl.
Gitti gördü. Gene, üstüne fazla
birfley konuflmad›k. Tan›d›klar›ndan
biri “Sen sadist misin?” filan diye
birfleyler soracak olmufl, buna 
sinirlenmifl, daha çok onu anlatt›.

Bir süreden beri Fransa’da,
Cenevre’ye yak›n, Frans›z Alpleri
bölgesinde Annemasse ad›nda
bir yörede Mienssy ad›nda bir
da¤ köyünde oturuyordu. Niçin?
Köylülere, ‘köylülü¤e’ takm›flt›.
Bildi¤imiz biçimde geliflen bu
dünyada klasik anlamda 
köylülü¤ün ortadan kalkmak
üzere oldu¤unu tespit etmiflti.
Bu geri döndürülmez süreçte son
köylü de bir fleye dönüflmeden
önce, bir yazar olarak, köylülük
yaflant›s›n› incelemek, gözlemle-
mek, saptamak ve kaydetmek
istiyordu. Kaybolan bir insan
türünün tan›¤› olacakt›.

O tarihlerde de bunu bir üçlü olarak
tasarlam›flt›. Frans›z köylülerini

gözlemleyip duruyordu ama bir-
tak›m farkl›l›klar› da görebilmek için
bir süre Türkiye’de bir köyde kalma
fikriyle oynuyordu. Gelmesinin bir
nedeni de buydu. Böyle konular›
konufltuktan sonra ben de ona bu
flekilde kalabilece¤i baz› Ege köy-
leri ayarlad›m. Ama bunu son cilt
için planlam›flt› ve oraya gelene
kadar fikri de¤iflti. Köy kökenli
insanlar›n Bat›’daki sanayi kent-
lerindeki durumlar› temas›nda karar
k›ld›. Türkiye’ye ikinci gelifli köy
incelemek için de¤il, ‹stanbul Film
Festivali’nin Jürisinde bulunmak
için gerçekleflti.

Bu arada, üçlünün ilk kitab› Domuz
Toprak yay›nlanm›flt›. Bunun
bafl›ndaki k›sac›k hikâyeyi okuyun-
ca mezbaha konusunu anlad›m.

Danas›n› Kesen Köylü
Hikâyede bir köylü danas›n›
kesiyordu.

fiimdi biz kentliler de hayvanlarla
iliflki kurar›z. Bu, ‘ekonomik’ bir
iliflki de¤ildir, köyde olaca¤› gibi;
bir ‘pet’ iliflkisidir. Baflka insan
iliflkilerinden buna analoji
yapaca¤›m›z en uygun örnek
‘ebeveyn-çocuk’ iliflkisidir.
Dolay›s›yla kedisini, köpe¤ini
‘kesen’ birini hayal edemeyiz.

Ama köylünün hayvan›yla iliflkisi de
böyle olamaz. Her köylü hayvan›na
Tiraje Han›m’›n kedisine ba¤land›¤›
gibi ba¤lansa belki sonunda dünya
tarihi olmazd›. Ya da çok baflka
türlü olurdu.

Köylü için iliflki ‘ekonomik’... ama
bu, burada herhangi bir duygusal
s›cakl›k bulunamayaca¤› anlam›na
m› geliyor? Kafas›n› fazla yormak
istemeyen bir kentli, “Tabii, buluna-
maz,” diyebilir. “Adamlar öyle
al›flm›fl. K›l› k›p›rdamadan k›t›r k›t›r
keserler!” Bu do¤ru mu? ‹flte zaten
John Berger da bunun için yok
olmadan önce köylülük yaflant›s›n›n
tan›¤› olmak istiyordu; bunlara
cevap verebilmek için...

Danas›n› kesen köylü için bu,
mevsimin ve genel koflullar›n

gere¤idir. Süt ihtiyac›n› karfl›laya-
cak ine¤i var. Bundan sucuk, salam
yap›l›r ki k›fl›n et ihtiyac› k›smen
karfl›lans›n. Bu koflullarda sat›lacak
k›s›mlar›n› (deri v.b.) da gerekli yer-
lere sat›p nakit elde etmeli, çünkü
onun da yeri, s›ras› var. Yani hay-
van kesilecek.

Ama John’›n çok iyi gördü¤ü ve
gösterdi¤i gibi insan davran›fllar›n›
böyle ‘ekonomik’, ‘ritüelistik’ falan
filan diye ay›ramazs›n›z. Her davra-
n›flta pek çok fley iç içe geçer.

Bu köylü de danas›n› sevmektedir,
kendi sevebilece¤i biçimler içinde.
Do¤umunu hat›rlar, kendisinin nas›l
müdahale edip ine¤in iflini
kolaylaflt›rd›¤›n›... Minik buza¤›n›n
ayaklanmas›n›... fiefkatle hat›rlar.
Ama flimdi hepsinin iradesinden
ba¤›ms›z neyin nas›l yap›laca¤›n›
gösteren fleyin (‘nesnel zorunluluk’
mu, ‘kader’ mi, her neyse) bildirdi¤i
an gelmifltir: dana kesilecektir. 
Köylü onu korkutmadan, ne
oldu¤unu sezdirmeden, can›n›
ac›tmadan, bir an önce ifli bitirmek
üzere elinden geleni yapar, danay›
keser.

‹flini Ciddiye Almak
Hepsi üç dört sayfa bir hikâyeydi
bu. Ama duygusal tonunu, olay›n
betimlemesini do¤ru anlatmak
isteyen John Berger, çeflitli kültür-
ler aras›nda bir hayvan kesmenin
nas›l farkl›l›klar içerebildi¤ini
görmek istiyor, bunun için ilk
geldi¤i ilginç fleylerle dolu bir
kentte kalk›p mezbahaya gidiyor
vb.

Buna ben ‘iflini ciddiye almak’
derim. ‘Totolojik’ bir durum bu:
‘has’ sanatç›, çaresiz, iflini böyle
ciddiye al›r ve ancak iflini böyle
ciddiye alanlar ‘has’ sanatç› olur.

‘‹fl’ ise, Portre’nin sonundaee
Stephen’›n söyledi¤i gibi
“...yaflant›n›n gerçekli¤i ile
karfl›laflmak”... ((BBkkzz;; JJoohhnn BBeerrggeerr)r)r))..

MMuurraatt BBeellggee



Bagaja
s›¤mad›¤› için,
17 milyonu
b›rakmak 
zorunda
kald›lar... ‹ki 
gün sonra
Mazda kam-
panyaya bafl-
lad›: "Sevgili
soyguncular,
Mazda E
2000'nin
bagaj›na 70
milyon frank 
bile s›¤ard›!" 

güzel arac›, otomobil oldu.
Otomobilli soygununun mucidi ise
anarflist Jules Bonnot.1 1876
do¤umlu Bonnot, Lyon’da bir
tamirhanede kalpazanl›k yap›yordu
ve ‹sviçre - Fransa aras› çal›nm›fl
oto kaçakç›l›¤› yapan bir otomobil
tutkunuydu. 1910 y›l›nda bir ara
polisiye yazar› Arthur Conan
Doyle’un floförlü¤ünü yapt›¤› da
rivayet edilir.

Bonnot 1911 Kas›m›nda Paris’e
gelerek L’Anarchie adl› derginin
çevresine girdi. Buradakiler
Proudhon’un “Mülkiyet h›rs›zl›kt›r”
sözünden yola ç›karak, gerçek
‘devrimci yolun’ mülkü ‘geri almak’-
tan geçti¤ine inan›yorlard›. Küçük
h›rs›z tak›m›n›n ‘geri çalma’ doktri-
nine tek muhalefet eden, derginin
flef editörü, Victor Kibaltchiche
ad›nda biriydi. (Kendisi daha sonra
Victor Serge ad›yla ünlü bir romanc›
ve Troçki’nin yoldafl› oldu.) Bonnot
bu ortama girer girmez alt› kifliyi,
teknolojiden yararlanarak ‘büyük
ifller’ yapmaya ikna etti. 21 Aral›k
1911’de, 1910 model Delauney-
Belleville marka bir limuzinle,
Merkez Bankas› kuryesiyle koru-
may› öldürdükten sonra olay
mahallinden kaçt›lar. Bir sanayicinin
garaj›ndan çald›klar› otomobil,
dönemin en h›zl› arac›yd›. Atl› ve
bisikletli Paris polisinin sahip
oldu¤u motorlu araç say›s› ise topu
topu dörttü.

mucizevi flekilde mantar gibi
kendili¤inden ço¤ald›¤›n› varsayar,
gizliden bir haz duyar. Ya da en
az›ndan “Nas›lsa sigortal›d›r.
Kurumun zarara falan u¤rad›¤› yok”
diyerek suçluluk duygusundan
ar›n›r. Bu sosyokültürel fenomen,
Schönberger’e göre “Amerika’dan
‹srail’e kadar her yerde ayn›”.
Kendisi konunun farkl› aç›lardan
incelendi¤i 26 makaleyi,
Almanya’da bas›lan bir kitapta bir
araya getirdi: Va Banque – Banka
Soygunu: Teori, Uygulama ve
Tarihi.

Avrupa’ya Amerika’dan Miras
Banka soygununun kökleri, ‘kovboy
filmlerinden’ gördü¤ümüz üzere
gerçekten Vahfli Bat›’daki posta
arabas› soygunlar›na dayan›r. Eski
k›tan›n s›n›fsal düzeninden uzak,
kaçmaya uygun uçsuz bucaks›z bir
alanda, silah›n serbest ve en h›zl›
ulafl›m arac›n›n bir attan ibaret
oldu¤u bir ortamda baflka nas›l ola-
bilirdi ki? Avrupa’da banka soy-
gunu o tarihlerde henüz bilinmiyor-
du. Taa ki ünlü Pinkerton
Dedektifleri haydutlara göz
açt›rmayana kadar. Birçok
Amerikal› gangsterin 1870’lerde
Fransa’ya kaçmas›yla, Avrupa
banka soygunuyla tan›flt› ve h›zla
gelifltirdi. 

Baflar›l› banka soygunun en hayati
unsuru ‘olay mahallinden kaç›fl’t›,
yani mobilite... Y›llarca bunun en 

Balkon Radyosu
Stüdyo radyosundan ayr›lan özelli¤i
ile ön plana ç›kmaktad›r. Kap›s›,
yal›t›m sistemi, sabit masas›,
›fl›kland›rmas› ve havaland›rmas›
olan stüdyo radyosuna karfl›l›k
balkon radyosu havadar,
komflulara ve her türlü hava flart-
lar›na aç›k, hareketli, teknik
donan›m konusunda yetersiz ama
istek ve inanç konusunda yeterlidir.
Denendikçe olanaklar› ortaya
ç›kt›¤›ndan, olanaklar› sonsuzdur.
Kendini yaln›z hissetmemek ve
teknik konuda destek almak için
stüdyo radyosuna ihtiyaç duyar.
Günümüzde bunun örneklerini
görebiliriz ve hatta balkon radyo-
lar›ndan do¤an enerji, kimi stüdyo
radyolar›nda yeni çatlaklara, yeni
oluflumlara ve k›r›lmalara,
flaflk›nl›klara yol açmaktad›r. Baz›
stüdyo radyolar› mekân›nda yer
alan ‘Var›fl’ isimli çay piflirme maki-
nalar›, balkon radyosu çal›flanlar›
için her zaman önemli bir metafor
olmufltur. 

SSeeççiill YYeerrsseell

Banka Soygunu
‹flsizli¤in kronikleflti¤i, banknotlar›n
istiflendi¤i bankalarda bile çal›flan-
lar›n maafllar›n›n düflürüldü¤ü, ka-
n›ksanm›fl enflasyon psikolojisinin
gelece¤i güvensizli¤e bo¤du¤u flu
umutsuz dönemde, birçok insan›n
‘voliyi vurma’ fantezisi olarak banka
soymay› düflledi¤ini tahmin etmek
güç de¤il. Hele de insan›n maddi
olanaklar›yla tüketim çeflitleri
aras›ndaki uçurumun giderek
aç›ld›¤› bu ortamda…

Ekonomik kriz olmasa bile, “Çal›fl-
maktan usanan, maddi s›k›nt› için-
de k›vranan, ya lotoda kazanman›n
ya da kurtulufl vaadeden banka
soygununun hayalini kurar” diyor
Klaus Schönberger. Soygunculara
halk aras›nda g›ptayla bak›lmas›,
Alman kültür tarihçisinin dikkatini
çekmifl. Zira kiflilere karfl› ifllenen
suçlar ahlaki aç›dan kabul görmez-
ken, banka soyuldu¤unda birçok
insan, banka kasalar›nda paran›n

94

Balkon Radyosu

Bonnie Parker ve Clyde Barrow.

Jules Bonnot, 
1876-1912.

Çalabildikleri nakit para yaln›zca 5
bin frankt›. Arkalar›nda birçok ceset
b›rakt›klar› say›s›z soygunda ellerine
geçen miktar hep düflük oldu. Taa
ki Mart 1912’de bir Merkez Bankas›
flubesinden 50 bin frank kald›rana
kadar. Polis bu kez anarflist
çevreleri yak›n takibe ald› ve çete
üyelerini teker teker ortaya ç›kard›.
Bonnot’nun enselendi¤i ev 500
silahl› güvenlik gücü taraf›ndan
ablukaya al›nd›ktan sonra, bina
dinamitle yerle bir edildi. Di¤er çete
üyeleri de birer birer ya çat›flmada
ölü ele geçirildi, ya da idama
mahkûm edildiler. Soygunlarla ilgisi
olmayan birçok kifli de a¤›r hapis
cezalar›na çarpt›r›ld›.

Fordizme Teflekkür
Bonnot Çetesi gibi, Amerika’n›n
birçok film ve flark›ya konu olan
medyatik çifti Bonnie Parker ve
Clyde Barrow da, ‘baflar›lar›n›’ oto-
mobile borçluydular. Çal›nt› Ford V-
8’leriyle birlikte çektirdikleri bir
foto¤raf bile var. Detroit’teki Henry
Ford Müzesi’nde Clyde Barrow’un
flirketin patronuna yazd›¤› teflekkür
mektubu sergileniyor: “Sizin ne
kadar harika bir araç yapt›¤›n›z›
söylemek istiyorum. Sayesinde
kaçmay› baflard›¤›mdan beri
yaln›zca Ford kullan›yorum.” Henry
Ford’un son büyük mühendislik
harikas› V-8, saatte 140 km h›zla
30’lu y›llar›n bir hayli ilerisindeydi.

Ama Bonnie ve Clyde’›n maceras›,
ayn› arac›n içinde 167 kurflunla son
buldu. Avrupa’daysa 50’li y›llara
dek gerek Frans›z direniflçilerin,
gerek soyguncular›n popüler oto-
mobillerinden biri, André Citroén’in
1934’te gelifltirdi¤i, önden çekiflli
‘traction avant’ idi. Bir di¤eri ise,
yetenekli teknisyenlerin motorunu
sekiz silindire modifiye etti¤i Opel
Rekord. 1960’larda Almanya’da
Andreas Baader’in favorisi de
“Halk›n Ferrari’si” olarak tan›mlad›¤›
BMW 2002 idi. 

Arac›n önemi, 1997’de Zürih’te
gerçekleflen ‹sviçre’nin en büyük
posta soygunu örne¤inde daha iyi
anlafl›l›yor: Kamuoyunda hayranl›k
uyand›ran silahs›z soyguncular bu
olayda tam 53 milyon ‹sviçre
Frang›yla kaçmay› baflard›lar. 
Fakat onlar da sonradan yakalan-
d›lar. Ancak araçlar›n›n bagaj›na
s›¤mad›¤› için, sekiz kasadan
üçünü -17 milyon Frank- geride
b›rakmak zorunda kald›lar.
Soygundan iki gün sonra Mazda
bafllatt›¤› reklam kampanyas›nda
flöyle diyordu: “Sevgili posta soy-
guncular›, Mazda E 2000’nin
bagaj›na 70 milyon Frank bile
s›¤ard›.” 

S›radan yurttafllar›n özellikle fliddet-
ten uzak, zekice ifllenmifl soygun-
lara karfl› sempati besledi¤i
gözleniyor. Medyan›n etkisiyle bir
nevi halk kahraman›na dönüflebili-
yorlar. Örne¤in Brezilya’da geçirdi¤i
30 mutlu y›ldan sonra ülkesine
dönerek hapse giren Efsanevi
posta treni soyguncusu ‹ngiliz
Ronald Biggs birçok kiflinin ikonu
haline geldi.

Azmettirici Tüketim
1932’de bir sineman›n önünde, iki
polis taraf›ndan arkadan vurulan
John H. Dillinger da öyleydi.
Hükümetin “bir numaral› halk
düflman›” ilan etti¤i Amerikal›, en
büyük vurgununda kasaba halk›n›
film çekiyoruz diye kand›rm›fl, bin-
lerce izleyicinin gözü önünde 49 bin
dolarla kay›plara kar›flm›flt›. Robin
Hood de¤ildi ama soygunlar›
s›ras›nda kasalardaki borç senet-

lerini de yok etti¤i için seviliyordu.
Cesedinin etraf›ndaki kan gölüne
yüzlerce insan mendilini band›rd›,
cenazesine 15 bin kifli geldi… 

Klaus Schönberger, soygunun
çekicili¤ini flu flekilde aç›kl›yor:
“Kapitalist üretim yöntemi
varoldu¤u ve her türlü mutluluk
para birimiyle ölçüldü¤ü sürece,
banka soygunlar› ve soyguncular
da olacakt›r.” Eski Do¤u
Almanya’da 1989’a dek hiçbir
banka soygununun kayda geçme-
di¤ini biliyor muydunuz? Bunun bir
nedeni silah tekelinin resmi ellerde
bulunmas›ysa, di¤eri de harcaya-
bilece¤iniz cazip tüketim mallar›n›n
zaten bulunmamas›yd›. Nitekim bu
co¤rafyadaki ilk banka soygunu,
Bat› Alman Mark›’na geçiflin hemen
birkaç gün sonras›na, 6 Temmuz
1990’a rastlad›.

Banka soygununun ‘ideolojik’
iddias› da gözden kaçm›yor. 60’l›
ve 70’li y›llarda K›z›l Tugaylar,
Tupaq Amaru’cular, Türkiye’de baz›
afl›r› örgütler, hatta Amerikan
medya çar› Hearst’ün k›z› bile,
banka soyma hakk›n› kendilerinde
görenler aras›ndayd›. Onlar›n
gözünde ‘banka’, ‘haks›z sermaye
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‹skoç kökenli Allan
Pinkerton’un kurdu¤u
dedektiflik firmas›
Amerikan ordusundan
daha kalabal›k bir
kadroya sahip
oldu¤undan, özel ordu
olarak kiralanmas›
korkusuyla Ohio’da
yasad›fl› ilan edilmiflti.

Frans›z gazetesi Le
Petit Journal,
Bonnot’nun emniyet
müdürü Louis Jouin’i
vurdu¤u haberini
veriyor. 

“Bir numaral› halk düflman›’ John Dillinger,
1903-1934.
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yar korsanlar›n›n ortalama 2 milyon
dolar götürdüklerine dikkat çekiyor.

Tabii bir de yak›n zaman önce gün-
demimize giren ve hortumlad›klar›
yüz milyonlarca dolarl›k mebla¤larla
soyguncunun her türlüsünü gölge-
de b›rakan banka sahiplerimiz var.
Onlara kimsenin sempatiyle bak-
mad›¤› kesin. Bertolt Brecht’in
söyledi¤i gibi: “Bir banka soygunu,
bir banka kurman›n yan›nda nedir
ki?” 2

MMeelliihh KKaaffaa

www.acikradyo.com.tr 
07 Mart 2002.

KKaayynnaakkllaarr::
erewhon.ticonuno.it
chronicle.com
www.crimelibrary.com
www.miditext.com
www.niatu.net Verlag Libertäre Assoziation
(Alm.)

1 Bkz; Boris Vian’›n 1954 tarihli La Bande à
Bonnot albümü. (Ed.)

2 Bu yaz› 2001 y›l›nda Ulusoy Traveller der-
gisinde yay›nlanm›flt›r.

Barbar Conan ve Hiborya
‘Gümüfl Karlar›n Kad›n›’ adl› hikâ-
yesinde Conan meyhanenin birinde
bir kad›nla tan›fl›r. Dünyan›n en eski
mesle¤ini icra eden bu kad›n ile
barbar›m›z e¤lenceli vakitler geçirir-
ler ve sonunda ayr›lma zaman› ge-
lip çatar. Conan, pefllerindeki
Thoth-Amon’un adamlar›ndan kur-
tulmak için normalde kad›n› öldür-
mesi gerekti¤ini bilse de, masum
birini bu kadar kolay harcamaya
gönlü el vermez. Kad›na durumu
k›saca anlat›r; ona güvenmeyi seçip
yoluna devam eder. Daha sonra
büyücünün ac›mas›z adamlar› gelip
kad›n› yakalad›¤›nda ve ona akla
hayâle gelmeyecek iflkenceler yap-
t›klar›nda bile kad›n Conan’›n ken-
dine olan güvenine ihanet etmez ve
can vermeyi seçer. Daha sonra
Conan intikam›n› almay› kendine bir
görev bilecektir. Öyle bir öfke ile
doludur ki, karfl›s›na ç›kanlar sade-

Lüküs Hayat Hayal
Bugün dünyan›n dört bir yan›nda
sürekli olarak banka soyulmakta.
14 yafl›ndaki çocuktan, 72 yafl›nda-
ki emekliye, her an birisi en kestir-
me yoldan zengin olmay› deniyor.
‹statistiklere göre yüzde 85’inin ‘ilk
denemesi.’ Ve bunlar›n yaln›zca
yüzde 5’i kad›n. Almanya’da 2001
y›l›nda ‘kald›rd›klar›’ para ortalama
50 bin mark. 1.300 soygunda fail-
lerin üçte biri henüz yakalanmad›.
Amerika’da soygunlardan ‘kal-
d›r›lan’ para miktar› ise yaln›zca 14
bin dolar... Lüks bir yaflama, yata
kata, rahat bir emeklili¤e yetmez,
dolay›s›yla bu riski göze almaya as-
la de¤mez. Zaten günümüzün gü-
venlik ve denetim teknolojilerinde,
hele bir de bu trafik s›k›fl›kl›¤›nda
yakalanma riski de fazlas›yla yük-
sek.

Nitekim ak›ll› soyguncular art›k
online flubeleri hedef seçiyorlar.
Basel Üniversitesi’nden David
Rosenthal, bankalara giren bilgisa-

da¤›l›m›’n› simgeliyordu. ‘Solcu
soyguncular’ aras›nda en ünlüsü,
Josef ad›nda bir Gürcü’ydü. O da
sonralar› Stalin ad›yla ünlendi,
Sovyet döneminin en ac›mas›z dik-
tatörü oldu.

Tabii bu arada çal›nan paralar
genellikle halka da¤›t›lm›yordu.
Belki baz› küçük istisnalar hariç...
Alman ‘2 Haziran Hareketi’ üyeleri
soygunlar›n ard›ndan mutfak
masas›nda istedikleri kadar
says›nlar, her zaman ertesi gün
gazetede yazan miktardan eksik
ç›k›yordu. O heyecan s›ras›nda
kasiyerler de, bir iki koçan›
yanl›fll›kla kendi ceplerine at›yor-
lard›. Tabii e¤er soygun yap›p da
paray› cebine atmazsan›z
günümüzde ‘deli’ olarak tescillen-
mek de mümkün. Örne¤in yak›n
tarihte Yeni Zelanda’da bir hâkim,
bankadan çald›¤› paray› yoksullara
da¤›tan 28 yafl›ndaki Dion
Lawrence’a ceza vermek yerine
onu ak›l hastanesine yollam›flt›.

BA⁄DAT HIRSIZLARI 
Irak’›n ‘kurtar›lmas›’ için giriflilen iflgal hareketinden bu yana
dünya banka soygunculu¤unun baflkenti unvan›, Irak baflkenti
Ba¤dat’›n elinde bulunuyor. Özgürleflme ve serbest piyasaya
geçiflin ard›ndan hemen hemen tamamen bir nakit para
ekonomisine geçen Irak’ta her sokak bafl›nda mantar gibi biten
say›s›z özel banka var. Dolay›s›yla, ülke çap›nda büyük miktar-
larda para transferi yap›l›yor. Özel banka sektöründeki bu bafl
döndürücü yükselifl Amerikan iflgal yöneticilerince Irak’›n en
büyük baflar› öykülerinden biri olarak gösteriliyor. Ne var ki, inti-
har bombalar›, cinayetler ve katliam furyas› aras›nda as›l yükse-
len sektörlerden biri de, banka soygunculu¤u. 

Banka soygunlar› tarihinde, kald›r›lan para miktar› itibar›yla
dünya birincili¤i ve ikincili¤i, uzak ara ile Ba¤dat’ta.

Birincilik: Ba¤dat Merkez Bankas› soygununda. 2003’te ABD
tanklar› Ba¤dat’a do¤ru ilerlerken, o zamanki diktatör Saddam
Hüseyin’in o¤lu Kusay’›n adamlar› taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i
tahmin edilen Merkez Bankas› soygununda tahminen 800 milyon
dolar kald›r›ld›. 

EEdd..
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Barbar Conan ve Hiborya

ce gözlerine bakarak ölüm korku-
sunu içlerinde hissederler. Conan
tek bafl›na ve görevini sektirmeden
intikam al›rken, içindeki barbar
duygular›n› aç›¤a vurmaktan, düflen
silah arkadafllar›na içinden intikam
kanlar› akan nehirler haz›rlayarak
selam vermekten kaç›nmaz bile.
‹flte barbar Conan’›n dünyas›...

“fiunu Bilin ki Prensim...”
Savafl meydanlar›nda do¤mufl, sa-
vafl meydanlar›nda erkekli¤e ad›m
atm›fl ve savafl meydanlar›na kral

olmufl bir adam›n hikâyesidir bu.
Onu ilk gördüklerinde ileride yapa-
bileceklerini tahmin edip, ona özel
bir tarihçe tutan Nemedyal› tarihçi-
lerin daha sonra yazaca¤› gibi:

“fiunu bilin ki Prensim, Kabaran ok-
yanuslar›n Atlantis’i ve onun gör-
kemli kentlerini yutmas›ndan he-
men sonra,
Dünya’da o güne kadar görülme-

mifl bir ça¤ bafllam›flt›.
Aryas’›n o¤ullar›n›n do¤du¤u bu

ça¤da,
Dünya üzerindeki imparatorluklar

ve uygarl›klar,
Gökteki y›ld›zlar›n mavi p›r›lt›lar›

kadar da¤›n›k fakat belirgindi.
‹flte bu s›ralarda Kimmeryal› Conan

geldi.
Çelik bilekli elinden k›l›c›n› hiç

b›rakmayan bu kara saçl›, flahin
gözlü yi¤it,
Tüm imparatorluklar› sandall› aya-

¤›n›n alt›nda çi¤nemek istiyordu”

Robert Ervin Howard 1932 y›l›nda
‘K›l›çtaki Anka’ hikâyesini yazd›¤›n-
da, yaratt›¤› kahraman› kendisi ile
özdefllefltiriyordu. Barbar, denizci,
çöl adam›, h›rs›z, savaflç›, paral›
h›rs›z, komutan ve en sonunda Kral
Conan: Hiborya ça¤›n›n en büyük
kahraman›. O zamanlar yaz›flt›¤›
H.P. Lovecraft, Cthulhu mitosunun
Hiborya Ça¤› k›sm›n› ona emanet
ederken belki de bunlar› hissetmifl
ve bu duygulara güvenmiflti.
Howard’›n k›sa ömründen hiç bek-
lenmeyecek kadar üretken olmas›-
n›n sebebi belki de yazd›klar›n›n
ço¤unu yafl›yormufl gibi hissetme-
siyle aç›klanabilir. Howard henüz
30 yafl›nda annesinin hastal›¤›na ve
ölece¤i fikrine dayanamay›p kafas›-
na silah› dayad›¤›nda, geride yüz-
lerce fliir, yaz› ve de kendisi olarak
gördü¤ü Conan’› b›rakm›flt›r.

Hiborya
Yaz›lan ilk hikâyede Conan zaten
bir krald›r. Howard kahraman›n›n
kaderini daha ilk sayfalardan belir-
lemifltir bile. Di¤er hikayeleri ile bar-
bar›n hayat›n›n farkl› zamanlar›n› ve
Hiborya ça¤›n› betimlemifltir.
Conan’›n en güçlü taraflar›ndan biri
de bu olsa gerek... Hiborya’n›n
kendisi, Orta Dünya tasvirlerinden
çok daha etkilidir belki de.
Nemedya’s›, Ophir’i, Brithunya’s›,
Hiperborya’s›, Zamora’s›,
Zingara’s›, Shem’i, Koth’u,
Stigya’s›, Hirkanya’s› ve de tabii ki
Akilonya’s› ile Hiborya. Conan’›n
her yerinde efsaneler yazaca¤›
dünya... 

Conan çocuklu¤unda kolunun kuv-
veti ile flöhret kazanm›fl, ok gibi si-
lahlara lanet okuyan bir yap›dad›r.
Gözü son raddesine kadar karad›r;
düflünmeden hareket eder ki bu da
ço¤u zaman bafl›na bela açan bir
özelli¤i olmufltur. Conan bu zaman-
lar›nda yaflad›¤› hatalar›ndan daha
sonra ders almas›n› ö¤renecek olsa
da, o zamanlar kand›r›l›r, esir edilir,
kazand›klar› elinden al›n›r. Ama
genç barbar h›rsl› ve kararl›d›r. Da-
ha s›cak ülkelere olan yolculu¤u s›-
ras›nda h›rs›zl›¤›, k›l›c› kullan›rken
güce de¤il akla güvenmesi gerekti-
¤ini ö¤renir. Ok atman›n hiç de

erkekli¤e ayk›r› bir hareket olmad›-
¤›n› anlar. Kad›nlarla iliflkilerinde
daha kuflkucu ve sinsi bir yap›ya
bürünür. Bu zamanlar›nda henüz
yafl› çok ilerlememifl ve macerac›
ruhu dizginlenemeyen bir barbard›r.
Hiborya’da gezmedik yer b›rakmaz
ama hiçbir yerde uzun uzad›ya
kalamaz. De¤iflik diller ö¤renmeye
bafllar ve kaba bir barbardan, daha
kurnaz ve ak›ll› bir adama
dönüflmeye bafllar. Savafllarda
yazd›¤› destanlar dilerde dolaflmak-
tad›r art›k. Tabii yine bu zamanlar-
da, ömrü boyunca u¤raflaca¤›
düflmanlar edinmeye de bafllar.
Yafl› ilerleyip otuzlar›na geldikçe,
barbar, art›k komutan özellikleri
edinmeye bafllam›flt›r. Daha
çocukken bir büyücüden ö¤rendi¤i
kehanetin peflindedir art›k; kendine
ait olan büyük bir krall›k. Art›k
yönetilen olmaktan ç›k›p yöneten
olmaya bafllam›flt›r. Gençli¤inde
yaflad›klar›ndan çok fley
ö¤renmifltir. Ak›ll› ama bunu
çakt›rmayan, kad›nlara güven
sorunu olan, kaybetti¤i dostlar›n›
arada bir hat›rlamaya bafllayan bir
adamd›r art›k Conan. Dik bafll›l›¤›,
macerac› ruhu yerini insanlar› etki-
leyen bir lidere b›rakm›flt›r. Eski
macerac›, h›rs›z ruhu arada s›rada
kendisini yoklasa da art›k daha
sorumluluk sahibidir; görüp
geçirdiklerini birer an› olarak de¤il
de bir ‘al›nacak dersler listesi’
olarak görür. K›sacas› art›k krall›¤a
haz›rd›r. Kral oldu¤u zaman ise
Conan en a¤›rbafll›, akl›n› en çok
kullanmak zorunda kald›¤› zaman-
lar›n› yaflamaktad›r. Etraf›ndakileri
ve hareketlerini analiz etmek,
gerekirse onlardan erken davran-
mak zorundad›r; çünkü çölde tek
bafl›na dolaflan, gerildi¤i çarm›hta
intikam yeminleri eden o barbar
de¤ildir art›k. Etraf› ona kumpaslar
haz›rlamaya merakl›, yüzüne gülüp
arkas›ndan tüküren dalkavuklar ile
doludur. B›rak›p gitmek art›k
sadece uzak bir an› olmufltur...
Vergiler, savafllar, seremoniler
aras›nda yaflamak zorundad›r. Yine
de macerac› ruhunun ölmedi¤ini,
krall›¤›n› o¤luna b›rak›p bilmedi¤i
adalara yelken açt›¤›nda belli eder.

"Kimmerya'l›
Conan tüm
imparatorluk-
lar› sandall›
aya¤› alt›nda
çi¤nemek
istiyordu."

Kimmeryal› Conan.



Howard’›n hayal etti¤ini gerçe¤e dönüfltüren ve
Conan’› hâlâ unutulmaz k›lan çizerler

-Conan’› daha atletik, kaslar› çok afl›r› olmayan bir fle-
kilde belirgin, av›na atlamaya haz›r bir pars gibi
hat›rl›yorsan›z, tahminen John Buscema çizimlerini
görmüflsünüzdür. Buscema çizimlerinde Conan’›n
siyah yeleye benzeyen saçlar› ve as›k surat› en belirgin
tarifi olsa gerek. Sald›r›rken vahflileflen ifadesi, da¤›lan
saçlar›, öne e¤ik duruflu ile Conan, Buscema’n›n el-
lerinde so¤uk kuzeyli ifadesini tam olarak bulmufltur. 

-E¤er kaslar› fliflmifl, ma¤rur durufllu, saçlar› daha
belirsiz ve vücut detaylar›na kadar çizilmifl bir Conan
hat›rl›yorsan›z, bu Frank Frazetta Conan’›d›r. Hele
bal›keti kad›nlar, duman› tüten bir savafl ve ortal›¤›
doldurmufl cesetler sözkonusu ise, büyük ihtimal ile
Frazetta’n›n, kimilerince Howard’›n hayal etti¤ine en
yak›n Conan’›na bak›yorsunuzdur.

-Uzun boylu, yara ve kesiklerle bezeli, kaslar›ndan
daha çok iri vücut yap›s› ile dikkat çeken, k›l›c›n›
savurmakta olan bir barbar hat›rl›yorsan›z, bunlar da
büyük ihtimalle Earl Norem’in ellerinden ç›km›fl çizim-
lerdir.

-E¤er Conan denince akl›n›za temiz yüzlü, aya¤›na
çabuk, gençli¤inin bahar›nda bir genç geliyor ise, sizin
okudu¤unuz Barry Windsor-Smith’in çizdi¤i Conan re-
simli romanlar›d›r.

bana yer aç” diye naralar atmay›
tercih etmektedir. Bir baflka
Hiborya tanr›s›; savafl tanr›s› Borri
ise inananlar›n›n savafllar›ndan
akan kanlar› toplay›p, son
savaflç›lar›n da teker teker topra¤a
düflmelerini izlerken art›k kendi
sonunun geldi¤ini de bilmektedir.
‹lginç bir ikilemdir bu; savafl, kana
doymayan bir tanr›, ve onun bu
iste¤ine cevap verirken tükenen
kullar›... Son inanan da düfltü¤ünde
art›k Borri için de ölüm zaman›
gelmifltir; ona inanan bir insan, ona
adanm›fl bir sunak kalmam›flt›r
art›k. ‹flte o ça¤›n tanr›lar› böyle
tan›mlanm›flt›r; zay›fl›¤› ve nahifli¤i
hor gören, dualara cevap vermekte
isteksiz, insanlar› kolayca kullan-
maktan çekinmeyen tanr›lar. Böyle
bir ça¤›n kahraman› da k›l›c›ndan
ve onu tutan kolundan baflka
birfleye ihtiyaç duymayan bir 
barbard›r.

Ac›mas›z Tanr›lar›n
Topraklar›nda...
Conan sözünün eri bir kahraman
olarak görünse de Howard baz›
hikayelerinde Conan’› açgözlü,
flehvet düflkünü, kindar ve yoluna
ç›kanlar› öldürmekten çekinmeyen
bir karakter olarak tan›mlayarak
asl›nda Hiborya ça¤›n›n en önemli
özelli¤ini ortaya ç›karmaya
çal›flmaktad›r biraz da. Bu ça¤da
kesin hatlar ile tan›mlanm›fl bir iyiler
ve kötüler dünyas› yoktur. Tanr›lar
bile kesin olarak iyi ya da kötü
olarak etiketlenmezler; herkesin
kendi hesaplar› var gibidir ve
hesaplar›n kesiflti¤i yerlerde olaylar
olmaktad›r. Crom, ki Conan’›n
tanr›s›d›r, zay›flara ac›maz; serttir
ve dualara cevap vermez. Conan
da ona dua etmek yerine lanetler
okumay› ve ölüme yaklaflt›¤›
zamanlarda “Yan›na geliyorum,

98

Barbar Conan ve Hiborya

Her çizer barbar› daha farkl› çiz-
meye, ona kendisinden bir fleyler
eklemeye çal›flm›flt›r. Belki de
Conan’› di¤er çizgilerinden ay›ran
budur. Farkl› çizerlerin ellerinde
farkl› farkl› flekillere girmifl, ama
sonuçta özgün kalabilmifl bir kahra-
man. 

RRaabbuunn KKooflflaarr

Barbie
Bebekler günümüz k›z çocuklar›n›n
düfllerini süsleyen oyuncaklar›n
baflta gelenlerinden. Barbie bebek,
k›z› olan herkesin tan›d›¤› bir figür
haline dönüfleli çok oldu. Evinde
Barbie bebek olmayan k›z çocu¤u
düflünülemiyor bile. 50’li y›llarda
prototipi piyasaya sürülmüfl olan
Barbie’nin bugün ak›l almayacak
kadar çok çeflidi var. ‹fl kad›n›
Barbie, jogging yapan Barbie, dok-
tor Barbie, televizyoncu Barbie,
akl›n›za ne gelirse... Zaman içinde
Barbie’nin etraf›nda bir arkadafl
çevresi de olufltu. Erkek arkadafl›
Ken ile k›z arkadafl› Midge de bu
kadronun içinde yer al›yordu. 

Barbie bugüne kadar pek çok
kal›ba girmiflti ama üstlenmedi¤i
tek bir rol kalm›flt›, ev kad›nl›¤›, ya
da anne imaj›. Çünkü Barbie’nin
yarat›c›lar› ona Amerikan rüyas›
kad›n›n›n olmas› gerekti¤i gibi ince,
uzun boylu, çekici, ayn› oranda da
baflar›l› bir çal›flan kad›n kimli¤ini
uygun görmüfllerdi. Barbie’ye
yak›flt›ramad›klar› anne kimli¤ini
pekala da Midge üstlenebilirdi.

Conan Türkiye’de ilk kez 20 Haziran 1980
tarihinde, 15 lira fiyatla Alfa taraf›ndan
yay›nlanmaya bafllad›.

Conan’›n kad›nlar› ya narin ve korunmaya
muhtaç, ya da vahfli ve tekinsizdir. Fakat
görünüflleri ço¤unlukla aldat›c› olabilir. 

Günümüzde
Conan.

Cindy Jackson, öncesi ve sonras›...

BBaarrbbiiee vvee KKeenn
14 yafl›ndaki küçük k›zlar›n kendilerini kilolu sanarak
diyet yapmalar›nda Barbie bebeklerin de pay› olabilir
mi? Barbie, bütün dergi, televizyon ve reklamlar›n da-
yatt›¤› ‘ince ve sar›fl›n kad›nlar güzeldir, gerisi de
muhakkak tatl› ve iyi insanlard›r’ mitosunun bir numa-
ral› sembolü. Birçok genç k›z çocukluklar›nda oynay›p,
giydirip, partilere gönderdikleri Barbie’ye benzemek
için neredeyse aç yafl›yor. Ama anlafl›lan kimileri için o
da yeterli olmuyor. Barbileflmeye doyamayan, bir türlü
istedi¤i kadar Barbie olamayan Cindy Jackson da
meseleyi enine boyuna düflünmüfl. Ve sonunda
Barbie’ye benzemek yetmez diyerek Barbie’nin ken-
disi olmaya karar vermifl. 

Cindy Jackson ilk Barbie ameliyat›n› bundan 13 y›l
önce geçirmifl. Bunun ard›ndan tam 42 defa b›çak
alt›na yatm›fl. Bu amaçla kaç kemi¤inin k›r›ld›¤›,
vücudunda kaç kilo silikon tafl›d›¤›, gizli dikifllerinin
nerelerde topland›¤› bir s›r. ((BBkkzz;; SSiilliikkoonn)) Ama bu seri
estetik operasyonlar Jackson’a toplam 70 bin dolara
patlam›fl. fiimdi de¤il 48 yafl›nda oldu¤una, plastik
olmad›¤›na bile inanmak güç. Frans›z Riviera’s›nda
Simon Le Bon’la kol kola poz veren Jackson “gerçek-
ten de bütün bunlara de¤di” diyor. Eskiden bir punk
vokalisti olan Cindy Jackson ameliyatlardan sonra ara
verdi¤i müzi¤e de geri dönüp bir grup kurmufl. Grubun
ad› The Dolls, yani bebekler.

Cindy Jackson fiilen Barbie olduktan sonra kanal kanal
televizyon gezmeye bafllam›fl. Ve sureti hastaneden
ç›kan Jackson, k›smetini de televizyondan bulmufl.
fiöyle ki, Cindy Jackson’› televizyonda gören Miles
Kendall ona bir anda âfl›k oluvermifl ve hemen progra-
ma telefon etmifl. Kendisine talip oldu¤unu ve ameli-
yatla Ken olmaya da gönüllü oldu¤unu belirtmifl. Cindy
talibini psikolojik testlerden ve sa¤l›k muayenesinden
geçirtmifl. Sapasa¤lam ve akl› bafl›nda oldu¤u
Amerikan hekimleri taraf›ndan onaylan›nca Miles
Kendall bafllam›fl ameliyatlara girmeye. Bir alt› ay ve
50 bin dolar nakit sonras›nda o da Ken olmay›
baflarm›fl.  Onlar ermifl murad›na, biz ç›kal›m kereve-
tine...1  

AAçç››kk DDeerrggii

Böylece Midge’in erkek arkadafl› ile
aile sahibi olmas›na karar verildi.
Midge, kocas› Alan ve 3 yafl›ndaki
o¤ullar› Ryan mutlu bir aile tablosu
oluflturdular.

Barbie’nin Bafl› Dertten
Kurtulmuyor
Noel döneminde bir baflka yenilik
düflünüldü. Midge’in ailesinin
genifllemesine karar verildi. Wal-
Mart ma¤azalar zincirinin piyasaya
sürdü¤ü yeni Barbie ürününde yine

Midge ailesi vard›, ama bir farkla,
Midge hamile idi. Midge’in fliflman
karn› aç›labiliyor, içinden ç›kan
bebek “Annem beni seviyor” diye
bir flark› bile söylüyordu. Paketin
içinde ayr›ca bebe¤in
yat›r›labilece¤i bir de beflik vard›. 

Fakat firmadaki hesap çarfl›ya
uymad›. Müflteriler bu oyunca¤›
be¤enmediler. Gerçi oyunca¤›
be¤enmeyen anne-babalar m›yd›
yoksa çocuklar› m›yd› bilinmez
ama, oyuncak sat›lmad›¤› gibi üst
üste gelen flikâyetler sonucu Wal-
Mart Midge serisini piyasadan geri
çekmek zorunda kald›. Oyunca¤›n
üreticisi Mattel, www.barbie.com
sitesinde Midge gibi oyuncaklar›n
ailelerin çocuklar› ile hamilelik gibi
üzerinde konuflulmas› s›k›nt› veren
konular› konuflma ortam› yaratmas›
aç›s›ndan yararl› olabilece¤ini
söyledi. Psikolog Jo Ann Farver da
çocuklar›n sosyal ve duygusal
geliflimleri aç›s›ndan oyuncaklarda
aile de¤erlerinin vurgulanmas›n›n
önemli oldu¤unu belirtti; ama bu
aç›klamalar oyunca¤›n piyasadan
çekildi¤i gerçe¤ini de¤ifltirmedi.

‹nce figürü, gösteriflli görünümü ile
Barbie, kad›nlar›n metâ olarak
alg›lanmas› zihniyetine karfl› ç›kan
feministler taraf›ndan o kadar çok
topa tutuluyor ki neredeyse bafl›
hiç dertten kurtulmuyor. 1997
y›l›nda ‘Barbie Girl’ adl› flark›lar› ile
listeleri allak bullak eden
Danimarkal› pop grubu Aqua kli-
binde ‘Aptal Sar›fl›n Barbie’ kimli¤i
ile boy göstermifl, hatta Barbie’nin
erkek arkadafl› Ken’i taklit eden bir
adamla partiye bile gitmiflti.
Bunun üzerine Barbie’nin
yap›mc›lar› “Barbie’nin imaj›n›
lekeledikleri” gerekçesi ile MCA
plak flirketine dava açt›. Hâkim
Alex Kozinski davan›n ifade
özgürlü¤ü kapsam›na girdi¤ine
karar verdi ve Barbie’nin flirketi
davay› kaybetmifl oldu. Firma
1996 y›l›nda da Tom Forsythe
adl› bir foto¤rafç›y› eserlerinde
Barbie’yi erotik pozlar verirken
kulland›¤› için dava etmifl ancak
bu davay› da ayn› gerekçe ile
kaybetmiflti.
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Uzakdo¤u kökenli yeni nesil bebekler iste-
¤e göre de¤ifltirilebilen vücut parçalar›yla
sahiplerine oyuncaklar›n› kiflisellefltirme
imkân› tan›yor. Oyuncak sahipleri kiflisel-
lefltirdikleri bebeklerin foto¤raf galerilerini
internet üzerinden gururla paylafl›yorlar.

60’lardan kalma bir Barbie bebek.

‹ran’da Sara
Amerikan Barbie’sinin oyuncak
piyasas›n› ele geçirmesinden
rahats›z olan kimi ülkeler kendi
Barbie’lerini oluflturdular. 2003’te
‹ran’da Barbie ve Ken’in ‹ranl›
kopyas› Sara ve Dara üretildi. ‹ran,
piyasalar›na kaçak yollarla giren
Barbie bebeklere alternatif olarak
gelifltirilen Sara ve Dara figürleri



fialom Halpern, Kudüs’te bir oyun-
cakç› dükkan›n›n sahibi. “Dindar
çocuklar›n da oyunca¤a ihtiyaçlar›
var, bu çocuklar›n anne-babalar› da
onlara Barbie bebek al›yordu
elbette. Ancak kimse görmesin diye
sadece kapal› kap›lar arkas›nda
oynamalar›na izin veriliyordu.
fiimmi bu güçlü¤ü ortadan kald›rd›”
diyen Halpern, fiimmi’nin peynir
ekmek gibi sat›ld›¤›n› söylüyor. 

Çin’de Wa Wa Bebekleri
Barbie’ye bir di¤er alternatif de
Çin’de ortaya ç›kt›. Yue-Sai Kan
adl› yar› Çinli yar› Amerikal› bir
oyuncak yap›mc›s› Asyal› karakter-
ler tafl›yan bebekleri oyuncak
piyasas›na sürmekle isim yapm›flt›.
Wa Wa Bebekleri ad›n› tafl›yan bu
bebeklere daha genifl bir pazar
arayan Yue-Sai Kan BBC World
Service’in ‘Everywoman’
program›nda Amerika’n›n sar›fl›n,
mavi gözlü stereotip Barbie’sine
karfl›l›k Do¤u’nun da kendi
Barbie’sinin olmas› gerekti¤ini
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Lübnanl› fiiileri Beyrut’ta flehitler meydan›na götüren minibüsün cam›ndan bakan Lübnanl› küçük bir k›z. 

2003 y›l›nda piyasaya
sürülen Suriye kökenli
Fulla bebekleri
Müslüman ülkelerde
oldukça popüler. 

‹ran’›n sosyal, ideolojik ve kültürel
yap›s›na uygun düflecek biçimde
giydirilmiflti. Oyuncakç› Masume
Rahimi bu bebeklerin çok
tutaca¤›n›, Barbie figürünün ‹ran
kültürüne ayk›r› düfltü¤ünü, her
Barbie bebe¤in ‹ran’a at›lacak bir
füzeye eflde¤er tehlike
oluflturdu¤unu söylüyor. 

Dara ile Sara fikri ilkokul
kitaplar›ndaki karakterlerden
ç›km›fl. Yaflamlar› üzerine yaz›lan
öyküler de kasetlerde yer al›yor,
kasetler bebeklerle birlikte sat›l›yor.
Kardefl olan bu iki figür Barbie’nin
tersine  kültürel ve ailevi de¤erlere
s›ms›k› ba¤l›. Örne¤in ne zaman bir

sorunlar› olsa, hemen anne
babalar›na kofluyorlar. Sara kesin-
likle tek bafl›na soka¤a ç›km›yor.
Onu eflarb› olmadan gören de
olmam›fl. Bilindi¤i gibi ‹ran’da 8
yafl›n›n üzerindeki k›z çocuklar›
bafl›n› örtmek zorunda. Sara bu
kural› da baflar›yla uygulayan bir
bebek.

‹srail’de fiimmi
Ayn› y›l içinde ‹srailli Yahudiler de
Barbie’lerini yaratt›lar. fiimmi adl›
bebe¤in k›rm›z›, dü¤me gibi bir
burnu var. Sara ve Dara gibi o da
Çin’de imal ediliyor. Ancak
fiimmi’nin onlardan bir fark› var. Bu
bir erkek bebek. fiimmi’nin
imalatç›s› Bay Dvir k›z bebeklerin
gö¤üsleri olmas› gerekece¤ini,
bunun da pek hofl karfl›lanmaya-
ca¤›n› düflünerek erkek bebek
üretme yoluna gittiklerini söylüyor.
fiimmi de Sara ve Dara gibi ulusal
kimli¤i olan bir bebek. Elini
s›kt›¤›n›zda da dua okuyor. 
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söyledi. “‘China Doll’ (Çinli Bebek
anlam›nda kullan›lan Porselen
Bebek) diye bir kavram var ama
hangi dükkâna giderseniz gidin
gerçek anlamda bir China Doll
bulam›yordunuz, bu da beni sinir
ediyordu” diyen Yue-Sai Kan, bu
düflünce ile kollar› s›vam›fl ve Çin
kültürüne sayg›l›, uzun koyu renk
saçl›, koyu renk gözlü Asyal›
Barbie’yi oluflturmufl. 

EEmmeell GGööççeenn

www.acikradyo.com.tr 
07 fiubat 2003.

1 Pr; Aç›k Dergi, Yt; 04 May›s 2004.

Bar›fl
Aç›k Radyo yay›na geçti¤i gün,
Bosna-Hersek’teki savafl devam
ediyordu; o da sözü ve müzi¤i ile,
altta kalanlar›n yan›nda oldu.
Aylarca Saraybosna’ya ba¤lanarak
‘Bosna Günlü¤ü’nü sürdürdü... 
Bir tuhaf küreselleflme mant›¤›n›n
do¤al sonucu olan fliddeti, sahneye
kondu¤u andan itibaren ‘izlemeye’
koyuldu. Irak’›n ahlâk ve hukuk d›fl›
iflgaline belki de dünyada ilk
‘uyanan’ mecralardan biri oldu.
Savafl tamtamlar›n› daha 17 ay
öncesinden ‘okuyup’ anlatmaya
bafllad›, ‘kitle imha silâhlar›’ dosya-
s›ndaki tehdidin ‘imkâns›z’ oldu¤u,
daha dünya ahalisi raporlar› ö¤ren-
meden önce bu radyoda söylendi,
geliflmeler ‘bar›fl band›’dan izlendi
ve direnç yans›t›lmaya çal›fl›ld›... Bu

radyo, insanl›k tarihinin gördü¤ü en
büyük bar›fl gösterilerinde Londra
ve New York’la ba¤lant›dayd›.
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en
önemli Meclis kararlar›ndan birinin
al›nd›¤› gün Ankara’da yap›lan tarihî
kitle gösterisi s›ras›nda S›hhiye
Meydan›’ndayd›: ‘Tezkere’nin 
reddine giden süreci ‘naklen canl›
yay›n’la o meydandan aktard›. 
Irak Dünya Mahkemesi’nin 
‹stanbul Nihai Oturumu’nda tarihî
Darphane-i Âmire binas›ndayd›;
tan›kl›klar› ve Vicdan Jürisi’nin tarihî
karar›n›, üç gün boyunca, belli
periyodlarla naklen canl› yay›nla
aktard›.

Aç›k Radyo, dünya bar›fl hareket-
lerini, dünya adalet hareketlerini,
Dünya Ticaret Örgütü’ne karfl›
yap›lan Seattle gösterilerini, DTÖ
Cancún toplant›s›na karfl› gösteri-
leri, Dünya Sosyal Forumu Porto
Alegre, Mumbai, Caracas, Nairobi
toplant›lar›n›, Avrupa Sosyal
Forumu’nun Cenova, Cenevre
toplant›lar›n›, Amerika Halklar
Zirvesi’ni vb. mümkün oldu¤u oran-
da ‘içeriden’ ve ‘gömülü’ medyan›n
d›fl›ndan izlemeye çal›flt›. Halen de,
sessizli¤in koyulaflan perdesini
aralamaya çal›flarak, izlemesini
sürdürmeye u¤rafl›yor. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Barry Commoner
Ça¤dafl çevreci hareketin öncü-
lerinden. Dünyan›n s›n›rlar› oldu¤u
ve insan toplumunun bu s›n›rlar›
h›zla aflmakta oldu¤u yolundaki
uyar›lar› ilk yapanlardan. Seçkin bir
biyolog, etkin bir çevre aktivisti
olan Commoner ABD’de Reagan
karfl›s›nda Baflkanl›k seçimine
kuvvetli bir çevre program›yla
girmifl (ve kaybetmifl) bir isimdir.
Çevre hareketinin en önemli
mesajlar›ndan birini –Ziya Pafla’n›n
meflhur beytine uyarlanacak olur-
sa–  flöyle formüle etmifltir: “...Zira
bu terazi bu s›kleti çekmez.” 

Dünyan›n ‘sonlu’ oldu¤u, bir ham-
madde kaynaklar› deposu ya da
dev bir çöplük olarak görüle-
meyece¤i, hatta bunun olabilecek
en saçma ve tehlikeli anlay›fl
say›lmas› gerekti¤i yolundaki görüfl
ve fikirlerini ömrünün her ân›nda
eylemleriyle bütünlefltirmifl olan
Profesör Commoner, nükleer
bomba denemelerine karfl› eylem-
lerin de ön saflar›nda yer alm›fl.
Bilimadam› kimli¤iyle ekibi ile yürüt-
tü¤ü bilimsel araflt›rmalar›n sonuç-
lar› ise ABD’de nükleer denemelerin
yasaklanmas›nda ciddi ölçüde etkili
olmufltur.

Barry Commoner, Science and
Survival (Bilim ve Hayatta Kalmak)
adl› kitab›yla (1967) teknolojinin
olas› yan etkileri üzerinde
durmufltu. 1971’de yay›nlanan
klasik eseri The Closing Circle
(Kapanan Halka) ile de çevre bozul-
mas›n›n üç muhtemel sebebini
flöyle say›yordu: Nüfus art›fl›, refah
art›fl› ve teknolojik geliflme. Daha
önemlisi, büyük boyutlu sanayi üre-
timi gibi olaylar›n dünyaya neden
böylesine büyük zarar verdi¤ini de
flöyle aç›kl›yordu: Endüstri at›k-
lar›n›n ortadan kald›r›lmas› ola-
naks›zd›. Birfleyi atmak istedi¤i-
mizde, gerçekte onu ‘d›flar›’ ataca-
¤›m›z bir yer yoktu; att›¤›m›z fley,
mutlaka biyosferde bir yere, yani
dünyay› tül gibi saran o incecik
yaflam tabakas›na gitmek zorun-
dayd›. 

"Endüstri
at›klar›n›n
ortadan
kald›r›lmas›
imkâns›zd›r. 
Bir fleyi "ata-
cak" bir 
yerimiz yoktur.
Att›¤›m›z, 
mutlaka 
biyosfere
dönecektir."

Kad›köy, 
27 Haziran 2004.



mifltir.Tart›flmalarda yöntem ve
‘insaf’ yeteri kadar kullan›lmad›¤›r
için, ‘ölçüt’ü soyutlamak gerekir.
Ahlak, edep, ulusal gelenek, vb.
kavramlar soyutlama için bir
baflvuru kayna¤› haline getirilir.
Do¤al olarak bunun anlam›;
tart›flmay› yokufla sürmek, baflka
mecralara sapt›r›p iyice içinden
ç›k›lmaz yapmak demektir.k  Yak›n
tarihimizde birkaç siyasal tart›flma
d›fl›nda hiçbir kavram;r  alaturka-
alafranga tart›flmas› kadar y›llarar
yay›lmam›fl, taraftarlar›na tad›na
doyulmaz hazlar verirkenr  ‘havanda
su dövdürmemifltir’. Üstelik, musiki
gibi ‘ruhani’ bir sanatr  kolunda.

“Alaturkay› Tan›mayan Milletler
Bizden Fazla ‹çer”
Tart›flmalar›n henüz yeni yeni
alevlendi¤i y›llarda gazete sayfa-
lar›na yans›m›fl bir-iki örnek, yeterli
ön bilgileri fazlas›yla elde etmemizi
sa¤layacak türdendir.k  7 May›s 1933
tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde;
‘‹ncesaz Kalkmal› m› ?’ bafll›¤›yla
bir haberr  yay›nlanm›flt›r.r  Habere
göre; içki karfl›t› ‘Yeflilhilal
Cemiyeti’ içki içmeyi özendiren
yap›s› oldu¤u gerekçesiyle incesaz
musikisinin gazino, bar gibir
yerlerden kald›r›lmas›n›
önermektedir.

“Cemiyetin ikinci reisi doktor
‹brahim Zati Bey, bu münasebetle
alaturka musikiye hücum ederek buk
musikinin etrafa mütemadiyen
melankoli ve bedbinlik saçt›¤›n›,

çal›flmalar›n› sürdürüyor.

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr
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Bat›l›laflma
Türk musikisinink  –bir yerder
kültürünün– bitip–  tükenmez
tart›flmalar›, etrafl›ca kavran›la-
mad›¤› için durmadan yorumu
de¤iflen ‘Bat›l›laflma’ kavram›na
dayan›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndak
yap›lan pek çokk  sosyalk  ve kültürel
de¤ifliklik yak  k›sa zamanda benim-
senmifl, ya da bir gerekçer  ile
d›fllan›p, reddedildi¤i için unutul-
mufl gitmifltir. Musiki sanat›
etraf›nda yap›lan bu tart›flmalar
uzun y›llar sürüpr  gitmesine karfl›n
netice vermemifl, bir sonucar  vara-
mam›flt›r. Yap›lan tart›flmalar ço¤ur
zaman meseleyi musiki sanat›n›n
d›fl›ndaki de¤erler bütününer
yayarak vek  yaslayarak gelifl-k

Profesör Commonerr  2007’der New
York Timesk gazetesine verdi¤i
mülakatta insanl›¤›n ‘müktesebat›n›’
flöyle özetliyordu:

“Birkaç özel durum d›fl›nda gerçek-
ten herfleyde baflar›s›z olduk.
Çiftliklerde art›k DDTk  kullanm›yoruz
evet. Benzinde kurflun da kullan-
m›yoruz. Ama, çevre kirlenmesi
tedavisi olmayan bir hastal›kt›r.r
Onu tedavi edemezsiniz; ancak
önleyebilirsiniz. Önlemek dek  ancak
üretim aflamas›nda mümkün ola-
bilir. DDT kullanmakta ›srar etsenizr
de, asl›nda tek yapabilece¤inizk  fley,
durmakt›r. Çevrecilik ad›nak  kaza-
n›lan baflar›lar›n gerisi gerçekten
unutuldu gibi birfley. Ne var ki,r
flimdi küresel ›s›nma pek ço¤u-k
muzun bunca y›ld›r üzerinder
çal›flt›¤› birçok çevrek  tehlikesinin bir
çeflit birlefltirilmesi oldu (...) Küresel
›s›nma konusunda ne yapaca¤›z
diye soracak olursan›z, bunun tek
bir rasyonelr  cevab› var: Ulafl›m
tarz›m›z›, enerji üretim tarz›m›z›,
tar›m yapma tarz›m›z› ve –büyük
ölçüde– imalat–  tarz›m›z› de¤ifltir-
mek. Sorun, mallar›n üretim
tarz›nda ortaya ç›kan insan
faaliyetinden kaynaklan›yor.”

2007’de 90. yaflgününü kutlayan
Barry Commoner hemr  çevre
aktivizmini, hem de New York
Üniversitesi’nde, baflkanl›¤›n› da
uzun süre yürütmüfl oldu¤u Biyoloji
ve Do¤al Sistemler Merkezi’ndekir
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Barry Commoner’ay  Göre Ekolojinin 4 Yasas›:

1. Her fieyr  Her fieyer  Ba¤l›d›r. Bütün yaflayan varl›klar içinr  tek birk
biyosfer vard›rr  ver  birini etkileyen, tümünü etkiler.

2. Her fieyr  Mutlaka Bir Yerer  Gitmek Zorundad›r.k  At›k ürünlerink
ortadan kald›r›labilece¤i fikri bir kuruntudanr  ibarettir.

3. En ‹yisini Do¤a Bilir. ‹nsanlar do¤ay›r  “düzeltmek” için teknolojiyi
kullanmaya kalkt›lar, ama do¤al bir sistemder  böyle bir de¤iflimr
“büyük olas›l›klak  o sisteme zarar verecek”tir.r

4. Bedava Yemek Diyek  Bir fieyr  Yoktur. Do¤al dünyada, her
kazan›m›n bir bedelir  vard›r ver  eninde sonunda bütün borçlar
ödenir; denklemin her ikir  yan› eflit ve dengede olmal›d›r.

Sirkeci’de
Vezir Bahçesi, 1936.
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eski bir devrinr  enkaz› oldu¤unu,
ancak baz›k  yüksek kabiliyetlilerink
yard›m›yla yaflayabildi¤ini, bunlar
istisna edildi¤i taktirde di¤er ince-r
saz san’atkârlar›n›n içkisiz dinlene-
medi¤ini söylemifltir”.

Yeflilay ikinci baflkan›n›n kastet-
mek istedi¤i,k ilk bak›flta,k piyasa ifli
musiki gibi görünmektedir.
Konservatuar çevrelerini ayr› tutan
bir yaklafl›mr  içinde oldu¤u hissini
vermeye çal›flan sözlerinde,
‘Osmanl› enkaz›’ oldu¤u imas› da
yer almaktad›r.r  Tepki, nedense
piyasada çal›flan müzisyenlerden
de¤il de, akademik çevreden gelir.

‘Konservatuar Tasnifr  Heyeti’f  üyesi
Rauf Yektaf  Bey, muhatab›n› alayc›
bir tarzdar  yan›tlar:

“Alaturka musikiye umumi surette
melankolik denilmesi hiç do¤ru
de¤ildir. Alaturkada da alafranga
musiki gibi gayet flakrak, oynak
nefl’e verici raks havalar› vard›r.
Baz› flark›lar›n melankolik olmas›,k
güftesine göre bestekâr›n melanko-
lik birk  tesirr  yapacakr  bestek  vücuda
getirmek vaziyetindek  kalmas›ndan
ileri gelir.”

“Alaturka musikinin münhas›ran
bedbinlik vek  melankoli veren hissi-
yat› tasvir edipr  de di¤er mütenevvir
hissiyat› ifade edemiyen bir musikir
oldu¤una hükmedilmesi yanl›flt›r.
Zaten bu gibi meselelerde ancak
mütehass›slar taraf›ndanr  rey ve
mütalaa beyan edilmesi icap eder.
Avrupa’da musikiflinaslardan gayr›
zevat›n böyle meselelere kar›flt›klar›
görülmemektedir.”

“Bu musikinin millete hitap etti¤ine
ve halk›n bunu benimsedi¤ine en
büyük misal,k  k›ymetli san’atkâr-
lar›m›z taraf›ndan verilen alaturka
konserlerde dinleyicilerin pek çokk
olmas› ve hiç içki bulunmad›¤›
halde konserleri alâka ile takip
etmesidir. Yaln›z alafranga çal›nan
barlar›n müdavimleri, alaturka
musiki yok diyek  içki kullanmazl›k
etmiyorlar. Sonra, alaturkay›
tan›mayan milletler bizdenr  fazla
içiyorlar.”

“‹çki aleyhtarlar› cemiyeti alaturka
musiki aleyhinde bulunacak yerdek
bu musikinin ahlak üzerinek  hüsnü

tesirinden istifade edebilir.
Müskirat›n zararlar›na ve içkisiz
e¤lenmek mümkünk  oldu¤una dair
flairlere manzumeler yazd›rmak,
muktedir bestekârlarar  besteletmek,
ra¤bet bulmufl hanende ve sazen-
delere konserler tertipr  ettirmek vek
halk› bidayette bu konserlere mec-
canen davet etmek suretiyle propa-
ganda yapmak çokk  faidelik  olur".

“Balolarda Cazbant Gürültüsüyle
‹çilir”
Tart›flmalara ünlü ak›l ve sinir
hastal›klar› uzman› Doktor Mazhar
Osman Bey de kat›l›r. Görüflleri
dört gün sonra ayn› gazetede
yay›nlan›r. Yaz›n›n bafll›¤› flöyledir:
‘Sözün Do¤rusu Budur’.

“Bizde eskiden beri incesaz içmek
için dinlenmifl, yahut içki içenlerin
keyfini art›ran bir vas›tar  telakki edil-
mifltir. ‹çki ve saz flarkta yekdi-
¤erinin lâz›m-› gayri müfarikidir.
Halbuki Avrupa’da içki daha ziyade

susuzlu¤u gidermek içink  içilir, meze
ve saz aranmaz. Bizde ise içkinin
verdi¤i ilk intibahk  esnas›nda
sarhoflun iflitmek istedi¤i fley ince-
sazd›r. Bu bir itiyatr  meselesidir.
Vaktiyle alafranga ile içme¤e
al›fl›lsayd›, alafranga aran›rd›.
Nitekim balolarda cazbant
gürültüsüyle içiyorlar. Bu itibarla
musikiyi de¤il, içkiyi itham etmek
daha do¤rudur. Ayyafllar›n
akflamc›l›k yapt›klar›k  Bal›kpazar›
meyhanelerinde ne saz, ne söz, ne
de güzel yüz vard›r.”

“San’at yaln›z zevk vermeklek
kalmamal›, ayn› zamanda halka
müfit olmal›d›r. Biz evvelce baz›
musikiflinaslara içki aleyhinde
flark›lar yapt›rmakr  içink  teflebüsatta
bulunmufltuk. Fakat bunda matlup
netice elde edilememifltir.”

Bas›n, gerekçelerin ve kamuoyunun
haz›rlanmas›nda etkin bir biçimder
kullan›lmaktad›r. 1933 sonba-
har›nda Cumhuriyet Gazetesi
yapt›¤› bir anketinr  sonuçlar›n›,
gazetenin ‘gelenekçi’ yazarlar›ndan
Peyami Safa’n›n de¤erlendir-
meleriyle yay›nlar. Peyami Safa
yaz›s›n›n giriflinde; zaman›n önde
gelen musikiflinaslar›n›n, yazarlar›n,
gazetecilerin kat›ld›¤› bu anketin
sonunda ortaya ‘on bir fikirr
bölü¤ünün’ ç›kt›¤›n› anlat›r. Özetle-
di¤i bu on bir görüflünr  alt›na da,
kendi görüfl ve elefltirilerini ekler.
Temelde görüfller; ‘alaturkac›lar’ ve
‘milli musiki’ taraftarlar› olmak
üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
Farkl›laflmalar ço¤unlukla yöntem
ve ayr›nt›lardad›r. Cumhuriyet
Gazetesi kurucusu Yunus Nadi
Bey’in o¤lu Nadir Nadir  ve yazar
Falih R›fk› Atay özetle flöyle

"Avrupa'da içki daha ziyade susuzlu¤u gidermek
için içilir; meze ve saz aranmaz. Bizde ise içkinin
verdi¤i ilk intibah esnas›nda sarhoflun iflitmek iste-
di¤i fley, incesazd›r... Vaktiyle alafranga ile içme¤e
al›fl›lsayd›, alafranga aran›rd›. Nitekim, balolarda
cazbant gürültüsüyle içiyorlar... Ayyafllar›n
akflamc›l›k yapt›klar› Bal›kpazar› meyhanelerinde ne
saz, ne söz, ne de güzel yüz vard›r." 
Mazhar Osman

 fizik ilmi gibi
beynelmilel objektif
bir san’at de¤ildir.”
Peyami Safa,
1899-1961.



Yar› resmi kimli¤i ile Cumhuriyet
Gazetesi yasaktan yana bir tav›rr
içine girmifl, bir alaturkar  saz heyeti
foto¤raf›n›n alt›nda flu haberi
vermiflti:

“Gazi Hazretlerinin milli Türk musi-k
kisi hakk›nda iflaretleri üzerine yeni
musikinin yer almas›r  için flehrimiz-
de yap›lan haz›rl›klar bitmekr
üzeredir. ‹stanbul radyosu dün
akflam yeni esaslar dahilinde
haz›rlad›¤› program›n› tatbikata
bafllam›flt›r. Bir taraftanr  milli oyun
havalar›m›z›n süratle orkestrasyonu
yap›larak ‹stanbulk  radyosunda
halka dinletilmesi için bir heyetr
teflkil edilmifltir. Umumi çalg›l› yer-
lerden halk›n ruhuna hitap etmeyen
melankolik musikinin kald›r›lmas›
için fiehir Meclisir  azalar› Meclise bir
teklif yapmayaf  haz›rlanmaktad›rlar.
Bu teklifin Meclisin cumartesi
günkü toplant›s›nda yap›lmas›
muhtemeldir. ‹stanbul radyosunun
yeni harekete nas›l uyaca¤›
hakk›nda Ankara’da temaslar
yapt›ktan sonra flehrimize dönen
radyo program müdürü ‹smail ‹sa
Bey dün muhabirimize flu malûmat›
vermifltir:

Sinemadan Naklen fiubert Yay›n›
‹stanbul radyosunda alaturka musi-
ki neflriyat›n›n iflgal etti¤i müddet
takriben bir saatr  50 dakika kadard›.
Bu müddeti doldurmak içink  radyo
flirketi çok büyükk  s›k›nt›k  çekiyordu.
Çünkü alaturkan›n klâsik denilenk
k›sm› çok eskik  seneler evvelr
haz›rlanm›fl besteler, a¤›r semailerr
ve pek a¤›rk  flark›lard›.r  Yüzlerce
sene evvel yap›ld›¤›na göre bun-
lar›n bugünkü zevki tamamile tat-
min etmedi¤i ve etmiyece¤i pek
tabiî idi.î  Sonra yeni yap›lan alaturka
flark›lar hemr  k›ymetsiz, hem
kifayetsizdi. Bir tanesininr  okunmas›
üç dakika süren alaturka flark›lar›n
her günr  iki saate yak›n neflriyat
yapmak ›st›rar›ndak  kalan radyo
flirketine ayda -basit bir hesapla-r
600 eser lâz›md›r.r  Halbuki
bestekârlar birr  seneder  bile bu
kadar eserr  veremiyorlar”.r

‹stanbul Radyosu program müdürü
‹smail ‹sa’n›n hesab›, ak›lc›

s›n›rland›r›lm›fl olan Türk musikisi;k
en yayg›n olarak radyok  program-
lar›yla halka ulafl›yordu. Sözü edilen
1933-34 y›llar›nda plaklara daha
çok Kaptanzadek  Ali R›za Bey’in ve
Muhlis Sabahattin Bey’in yenilikçi
çal›flmalar›yla, ‹stanbul fiehir
Tiyatrolar›nda temsili yap›lan
operetler plakr  olmaktayd›.k  Bu
yasak, repertuarlar› büsbütün
de¤ifltirmediyse de etkiledi, anlay›fl
de¤iflikli¤ine u¤ramas›na yol açt›.
Bu dönemde y›ld›z› h›zla yükselen,
halk türkülerik  kay›tlar›yd›. Ayr›ca
konservatuarlarda ve klasik bat›k
musikisi bestecileri aras›nda halk
musikisinden olabildi¤ince yararlan-
man›n olanaklar› ve yollar›
araflt›r›lmaktayd›. Musikinin kurtu-
luflunun bu yönde oldu¤u iflaret
edilmekte ve görüfller resmir  poli-
tikalara dönüfltürülmekteydi.

8 Teflrinisani 1934 tarihli
Cumhuriyet Gazetesinde flu haber
yay›nland›. “Çalg›l› yerlerden eski
musiki kald›r›lacak... fiehir mecli-r
sine bir takrirr  veriliyor.r  Radyo da
tamamen yeni bir programr  tatbik
etmektedir”. Yeflilhilal Cemiyeti’nin
bafllatt›¤› kampanyan›n üzerinden
yaklafl›k onk  sekiz ay sonra fiili
durum do¤mufl, Türk musikisik
radyo yay›nlar›ndan kald›r›lm›flt›.

söylemifllerdir: “Her fleyir
Avrupa’dan ald›¤›m›z gibi musikiyi
de oradan alaca¤›z. Bugün halk
türküleri istisna edilirse, milli bir
musikimiz yoktur. ‹talyanlar,
Frans›zlar, Almanlar gibir  her milletinr
anlayabilece¤i bir musikir  dilini
kabul etmeye mecburuz. Alaturka
ve alafranga münakaflalar› art›k bit-k
melidir”. Peyami Safa’n›n verdi¤i
yan›t ise flöyledir: “Tenkit: Musiki
fizik ilmik  gibi beynelmilel objektif birf
san’at de¤ildir. Onun aslî malzeme-î
si bir milletinr  içtimai fluurunda giz-
lidir. Onu inkâr etmekr  vek  bir otomo-r
bil al›r gibir  Avrupa musikisini aynen
almak nas›lk  kabildir"?

Profesör Öjenr  Borel, Rauf Yektaf  ve
Ruflen Ferit Beylerle gazetenin
anketine mektupla kat›lan iki
okuyucunun fikirleri afla¤› yukar›:
“Türk melodisik  fakir de¤ildir,r
sadedir; kendi kendine kâfi gelecek
kadar formr  zenginli¤i de vard›r.
Garp armonisiyle zenginlefltirilmeye
ihtiyac› yoktur. Böyle bir teflebbüsr
Türk musikisinik  bozar ver  garp
musikisinin merhamete lây›k birk
flubesi haline getirir” biçimindedir.
Yazar›n tenkit bölümünde yazd›klar›
önce söyledikleriyle uyuflmaz, ters
düfler. Bu türden yan›tlar ver
tenkitler peflr  pefle s›raland›kça
anketin amac› da anlafl›lmaz olur.
Girifl yaz›s›nda; “Türk melodilerik
garp makamlar› içine giremez,
çünkü bizde çeyrek sesk  diye bir
fley vard›r ver  bizim sistem
tonal›m›z, garb›nkinden ayr›d›r”,
diye yazan Peyami Safa’n›n tenkidi
flöyledir: “Avrupa medeniyeti
manzumesine giren bir milletinr
musikisi, beynelmilel bir edadanr
nas›l mahrum olabilir. Garbin
muhtelif milletlerif  aras›nda hangi
musiki, bizim gibi tek seslik  ve
‘chant grégorien’ tarz›nda
iptidaidir”.

Radyolardan ve Çalg›l› Yerlerden
Eski Müzik Kald›r›lacakk
Gösterilen gayretler sonucu,r  Türk
musikisi, radyolar bafltar  olmak
üzere resmi kurulufllarda yasak-
land›. ‹stanbul Belediyesi
Konservatuar›nda yaln›zca ilmi bir
heyetin yapaca¤› tasnif çal›flmas›ylaf

"Çalg›l› yerlerde
halk›n ruhuna
hitap etmeyen
melankolik
musikinin
kald›r›lmas› 
için fiehir
Meclisi azalar›
Meclise bir 
teklif yapmaya
haz›rlanmak-
tad›rlar."
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“Garp musikisinin esas›
eski Türk musikisidir.’
Akflam Gazetesi,
8 Kas›m 1934.

olmaktan uzakt›. ‘Her programda
yeni flark› çalmak gerekir’ gibi bir
mant›ktan hareket eden bu görüfl,
ifli yokufla sürmekten baflka birfley
de¤ildi. Hedeflenen kültür poli-
tikalar› gere¤i yasak karar›n› alm›fl
olanlar›n bile bu gerekçeye inan-
mas› imkâns›zd›. Esasen dünyan›n
hiçbir yerinde bir radyonun bu ve
benzer yöntemle bafl edilmesi
mümkün de¤ildi. Radyo müdürü
Türk musikisinin yerine konulan
programlar› övünç içinde gazete
muhabirine anlatmaktayd›. Kültür
hayat›m›zda ak›llardan ç›kar›lma-
mas› gereken uygulama; sine-
madan naklen yay›n yaparak, gös-
terilmekte olan filmin sesini dinlet-
mek, önemli anlar›n› spikerin
a¤z›ndan radyo bafl›ndakilere anlat-
makt›.

“...Birkaç geceden beri arka arkaya
yap›lan neflriyat radyoculuk nok-
tas›ndan hakikaten verimlidir.
Mesela fiubert’in Bitmemifl Senfoni
unvanl› eserini dün gece çok yeni
bir usul taht›nda dinleyicilerimize
verdik. Yakas›nda yeni getirtti¤imiz
verici bulunan spikerimiz locada
oturarak bir taraftan halka filmin
safahat› hakk›nda izahat veriyor,
di¤er taraftan sineman›n bütün
musikisini naklediyordu. Bu akflam
da fiehir Tiyatrosunda Madam Sen
Jen piyesini veriyoruz.”

“Yeni Milli Türk Musikisi
Kat’iyyen Do¤acakt›r!”
12 Kas›m günü, gazete, görüfllerine
baflvurdu¤u Konservatuar müdü-
rünün aç›klamalar›n› yay›nlam›flt›r.
Yusuf Ziya Bey özetle flunlar›
söyler:

“Yeni ve milli bir Türk musikisi
kat’iyyen do¤acakt›r. Buna emin
olmak laz›md›r. Baz› kimseler, Türk
musikisini armoni yolu ile yapmak
iyi olmuyor, melez veya yavan olu-
yor iddias›ndalar. Bu iddia tama-
men yanl›flt›r. E¤er ortada garp
tekni¤i ile vücuda getirilmifl ve
be¤enilmemifl baz› eserler varsa
bu, bu gibi eserlerin bu flekilde
yap›lmayaca¤›na de¤il, o beste-
kâr›n yapamad›¤›na delâlet eder.
Musikimizin geçirmekte oldu¤u son

ink›lâp dolay›sile birçok kimseler
taraf›ndan yeni yeni eserler vücuda
getirilmektedir ve getirilecektir”. 

20 Kas›m günü Ankara’da Maarif
Vekili Zeynelabidin Bey’in reisli¤i
alt›nda; "ulusal musikiye verilecek
yön ve bu hususta al›nacak tedbir-
leri” görüflecek olan heyet bir araya
gelir. Toplant›ya ‹stanbul Konser-
vatuar›ndan Cemal Reflit Rey,
Hasan Ferit Alnar kat›l›r.
Cumhuriyet Gazetesinin bildirdi¤ine
göre muhtemel ele al›nacak mese-
leler flunlard›r:

“Radyodan sonra plâk vas›tas›yle
veya umumi mahallerde çal›nan
alaturka musikinin men’i çareleri,
aile oca¤›nda musiki terbiyesi...
Radyo neflriyat›n›n musiki terbiyesi
bak›m›ndan da kontrol ve organi-
zasyonu, koro, orkestra, oda
musikisi konserleri... Solo konser-
ler, operalar vas›tasiyle halk›n musi-
ki zevkini terbiye ve bunlar›n orga-
nizasyonu, operetleri musiki, ahlak
ve tiyatro bak›m›ndan da kontrol,
halk musiki dershanelerinin organi-
zasyonu.” 

Kuflku yok ki tüm bu geliflmeler;
Musevi ve Ermeni kökenli giriflimci-
lerin yönetimindeki plak flirketlerini
olumsuz etkilemifl olmas›n.
Firmalar›n sorumlu ve ba¤l› olduk-
lar› yabanc› merkezlere; Türkiye
piyasalar›n›n neredeyse yar›s›ndan
ço¤u anlam›na gelen ‘flark›’ plak-
lar›n› üretemeyeceklerini anlatmas›
kolay de¤ildi. Gerçi Türk musiki-
sinin yasakl› oldu¤u alan, radyolar
ve konservatuarlard› ama kapsam›n
geniflletilmesi an meselesiydi. Bu
yolda giriflimler oldu¤u da, Ankara
toplant›s› gündeminden anlafl›lmak-
tad›r. 

“...Bayram Birinci Gününden
‹tibaren Müsamereye Devam”
Netice itibariyle; kapsam konser-
vatuar ve radyolarla s›n›rl› kald›,
genifllemedi. Ama esmekte olan
hava, bir öz denetim ve sansür
ortam›n›n do¤mas›na neden oldu.
Yeni tarz musiki kendisini yaratacak
besteciler yaratt›. Var olanlar›
de¤ifltirdi. Ayak uyduramayanlar ya

da uydurmak istemeyenler
piyasan›n içinde de¤il, uza¤›nda
durmay› ye¤ledi. Elefltirilen birinci
derecedeki hedefin, içkili incesaz
lokallerinin faaliyetleri sürüyordu.
1933 y›l›nda benzer yerlerle ilgili
elefltiriler doruk noktas›na
varm›flken, gazinolar gazete ilan›yla
duyurular yap›yordu. 20 A¤ustos
1933 tarihinde Taksim ‘Panorama
Bahçesi’ M›s›rl› Y›ld›z Kuki, Bayan
Mualla Sadi, Selahattin P›nar,

Bimen fien ve Bayan Hamiyet
Yüceses’ten oluflan bir kadro ile
çal›fl›yordu. Ayn› y›l›n Ocak ay›nda
Londra Birahanesi gazetelere flu
ilan› vermiflti:

“Zevk ve musiki erbab›n›n bir müd-
detten hasret kald›¤› Deniz K›z›
Eftalya Han›mla, Kemani Sadi Bey
icra eyledikleri seyyahatlerinden
avdet ederek Bayram birinci
gününden itibaren müsamerelerine
devam edecekler ve heyeti
musikiyenin yevmi mezkûrda saat
tam 5 ten itibaren icray› ahenk
eyleyece¤ini muhterem müflterile-
rimize tebflir eyleriz.”
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Deniz K›z› Eftalya Han›m.
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dünyaya, küresel ›s›nmaya hay›r
diyen tüm gençler için, yepyeni bir 
dünya için, Amerika’n›n politika-
lar›na elefltirel gözle bakabilme
hürriyetini gösteren herkes için,
insanl›k için; Grönland erimesin,
kutup ay›lar›na bifley olmas›n, foklar
ölmesin diyenler için, denizler
içinnn, çall›yorum  karrdefliimmm,
bats›n bu dünya! Bats›n bu dünya
Ömer Abi! 

AAtAtAtAAtAA aa DDeemmiirreerr

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

1 Bkz; ‘Bats›n Bu Dünya’. Söz-Müzik Orhan
Gencebay. Beste Yap›m Y›l›: 1975

Bayram
Bugün ayn› lezzeti bulamad›¤›m
için en iyisi çocuklu¤umun bayram-
lar›n› anlatmak. ‹ki türlü bayram
vard› bizim evde. Büyükbabamlara
gidilerek yap›lanlar ve çekirdek aile
bayramlar›. Hat›rlad›¤›m ramazanlar
herhalde okul tatillerine geliyordu ki
ramazanlar› da büyükbabamlarla
yafl›yorduk ve de mevsim k›flt›.
Sahura kald›r›lmak için yalvar-
malar›m›; yün yorganl›, Bitlis bat-
taniyeli pirinç karyolalardan buz
gibi odaya kalk›p yün h›rkalar› ve
pantuflalar› giyerek kömür
sobas›n›n yand›¤› o çok s›cak
sofaya geçmelerimi; ve kuzenler ve
büyüklerle birlikte 8-10 kiflilik bir
sofrada içilen çorbalar›, börekleri,

- Cazband› tebrik ederim. Cazband›
hürmetle dinlerim. Çünkü befler
onunla art›k riyakâr dalgalardan,
a¤›r na¤melerden kurtulmufl oluyor.
Yok... Manâs›z külfetlere lüzum
yok... Arabada beflinci tekerle¤e
lüzum yok... Seksen sekiz bin alete
lüzum yok evlât...

- Peki, alaturka dedi¤imiz eski
musiki?

-‹ki ayaklar› tutmayana kötürüm de-
rim, o¤lum... Sen alaturka çal›nan
yerdeki dinleyicilerin hallerini gör-
medin mi hiç? Önlerinde rak›, karfl›-
lar›nda kad›n. ‹flte ad›na musiki
dedi¤imiz bu kötürümün koltuk
de¤neklerinden birisi kad›n, birisi
rak›d›r. Onlarla yürüyebiliyor. Kendi
kendine yetmiyor demek”.

Günümüzde halen süregelmekte
olan alafranga-alaturka tart›flma-
s›n›n derin kökleri yukar›da belgele-
meye çal›flt›¤›m›z tarihlerde ve olay-
larda yatmaktad›r. Bugün bu tart›fl-
may› sürdürenlerin neyi, neden
tart›flt›klar›ndan kuflku duymamak
elde de¤ildir. Bir tür Fenerbahçe-
Galatasaray rekabeti gibi bir fley-
dir… Geleneksel ve haz verici. 

San›r›m birkaç ad›m geriye çekilip
bakt›¤›n›zda dudaklar›n›z›n kenar›na
bir tebessüm konduran bu mesele
için de; tiyatro sanat›na atfen
Muhsin Ertu¤rul’un söyledi¤i
“Önemli olan yenilik de¤il, derinlik-
tir” sözü pekâlâ geçerli olabilir. 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

www.acikradyo.com.tr
14 A¤ustos 2002.

Bats›n Bu Dünya

fiimdi son flark›m› çal›yorum.1

Özellikle Aç›k Radyo ekibine, U¤ur
Yücel’e, herkese çok teflekkür
ederim. Böyle güzel, yararl› bir
kampanyan›n içinde oldu¤um için
çok memnunum. Aç›k Radyo
Dinleyici Destek Hatt› telefon
numaras›n› son birkez vereyim...
Ama flu flark›y› dinleyince zaten
can›n›z aramak isteyecek. Bu
flark›y› Kyoto Protokolü için,

“74 No’lu Vapurun Bo¤aziçi
Aç›¤›nda Cevelan›”
Öte yanda ise Türk musikisine solo
konser gelene¤ini getiren Münir
Nurettin, konserlerini sürdürmek-
teydi. Alaturka musiki yandafllar›n›n
övünçle sözünü ettikleri konserler,
‹stanbul’un çeflitli sahnelerinde ve-
rilmekteydi. Münir Nurettin, 9 Ocak
1933 tarihinde ‘Glorya Sinema-
s›’nda bir konserde sahneye ç›k-
m›flt›. ((BBkkzz;; MMüünniirr NNuurreettttiinn SSeellççuukk)k)k)k)kk
11 Mart 1933 tarihinde Cumhuriyet
Gazetesinde yay›nlanan ilana göre;
Münir Nurettin ‘Kad›köy Hale Sine-
mas›’nda yeni bir konser verecekti.
fiirket-i Hayriye’nin Bo¤aziçi’nde
düzenledi¤i ‘sazl› tenezzüh’ gezileri
olanca hararetiyle yap›lmaktayd›.
18 A¤ustos 1933 tarihinde yay›n-
lanm›fl gazete ilanlar›, cumartesi
günü yap›lacak gemi yolculu¤unun
ayr›nt›lar›n› flöyle aktar›yordu:

“fiirket-i Hayriye’den Sazl› Tenez-
züh Seferi... K›ymetli san’atkâr›m›z
Sadi Ifl›lay’›n idaresinde memleke-
timizin güzide san’atkârlar›ndan
mürekkep bir saz heyeti ve lokan-
tac›l›kta flöhretiyle maruf olan
Pandeli taraf›ndan ihzar edilen nefis
büfeyi hamil 74 numaral› vapuru-
muz yar›nki Cumartesi günü saat
14.30 da kalkarak muayyen iskele-
lere u¤rad›ktan sonra Bo¤aziçi aç›-
¤›nda cevelân yapacak, 20.45’de
köprüye gelecektir.”

Neyzen Tevfik meseleye kendine
özgü üslubuyla, biraz da özelefl-
tiriyle yaklaflmaktayd›. Tart›flma
1933’den 1936’ya kadar sürüp gitti.
Neyzen Tevfik bir ‘içki sever’ olma-
s›na karfl›n; içkili lokalleri ve oralar-
da musiki yapanlar› Türk musikisi-
nin zaaf› olarak görmekteydi. 1936
y›l›nda yay›nlanmaya bafllayan
‘Haftadabir’ dergisi ad›na Kande-
mir, Neyzen’le bir söylefli yapt›.

“Kötürümün Koltuk De¤nekleri:
Kad›n ve Rak›”
“-Geçen akflam Cemal Reflidin
konserinde bulundum. Yeni Türk
gençli¤inin gösterdi¤i bediî kudretin
k›ymetini takdirden âcizim.

- Ya cazbant ?

Aç›k Radyo dinleyen kutup ay›lar›, 
Aydan Çelik.

"Musiki
denen

kötürümün
koltuk

de¤nek-
lerinden

birisi kad›n,
birisi de
rak›d›r."

“aman tuzlu yeme yar›n yanars›n”
gibi ö¤ütleri, belki de ayn› töreni
paylaflman›n getirdi¤i mutluluklar
olarak hat›rl›yorum.

Bayram sabah› ben kalkt›¤›mda
a¤abeyim ve kuzenlerle birlikte evin
büyük erkekleri çoktan K›s›kl› 
camiine namaza gitmifl olurlard›.
Evin han›mlar›, büyükbabam çok
üflüdü¤ünden yine çok ›s›t›lm›fl so-
fada kahvalt›y› kurarken, biz de an-
nemin dikip nedense hep arife ge-
cesi bitirebildi¤i bayraml›k elbiseler-
le, çok sevdi¤imiz ama daha sonra
aya¤›m›z› vurarak bize çile çektire-
cek olan yeni ayakkab›lar›m›z› gi-
yer, kap›n›n çalmas›n› beklerdik.
Sahi o zaman›n ayakkab›lar› neden
hep vururdu?

Büyükbabam, babam ve enifltem
ço¤u kez imam›n anlatt›klar›n› be-
¤enmedikleri için eve k›zg›n gelirler-
di. Ama kahvalt› öncesi öpülen eller
her fleyi unuttururdu. Küçükler bü-
yüklerin ellerinden öperken onlar da
k›zlara ifllemeli, erkeklere düz be-
yaz mendiller içinde bayram harç-
l›¤› verirlerdi. Bir Cumhuriyet ö¤ret-
meni olan, kiflilikli ve özgürlü¤üne
düflkün annem de babam›n elini
öperdi. Ben de hiç flafl›rmazd›m.
Çünkü babam da ondan büyüktü.
Ama harçl›k al›r m›yd› bilmiyorum.
Sonra kahvalt›ya oturulur, ard›ndan
ev misafirlerle dolup taflmaya bafl-
lard›. E¤er gelenler yak›nlar veya
yak›n hissedilenler ise sofada, resmi
olanlar sofaya aç›larak ›s›t›lm›fl 
misafir odas›nda a¤›rlan›rd›. Sofada
sedirler, misafir odas›nda Louis
koltuklar vard›. Önce, kenarlar›
k›rmal› cam flekerlikte lokum ve
badem ikram edilir, sonra s›ra
tatl›ya gelirdi. Lokumdan içi yanan-
lara su, içine dantel örtü örtülmüfl,
k›vr›ml› cam taba¤a konmufl bar-
dakla getirilirdi. Halam muhakkak
su muhallebisi yapar ve çok özel
bir sunumla ikram ederdi. 

Mahalledeki her kesimden insan›n
bayramlaflmaya gelmesi, ayn›
mahalleyi ve yaflam› paylaflan
insanlar olduklar›n› kavrayamad›¤›m
için beni çok flafl›rt›rd›. Pazardan
eve sebze-meyve tafl›yan küfeci

Mehmet Efendi de, on dönümlük
bahçedeki köflkünde yaflayan Hac›
Arif Bey de, bakkal Nihat da gelir
ve her birine ayn› itina gösterilirdi.
Gelenlerle çok sessiz ve abart›s›z
konuflulur hatta zaman zaman ses-
sizlik olurdu. Sanki her fley sindire
sindire yaflan›rd›. Kurban bayram›
ise birinci gün asla kimseye
gidilmez, sadece kurbanla u¤rafl›l›r,
ö¤leye do¤ru evi kavurman›n güzel
kokusu sarard›. 

Çekirdek ailedeki bayramlar ise
çok daha kurall› ve alafrangayd›.
‹kramlara kadar ayn› görünen
kutlamalar orada de¤iflirdi. ‹ki
türlü fleker al›n›r, postac› vs gibi,
iliflkilerimizin ifl düzeyinde oldu¤u
kiflilerle kap›da bayramlafl›l›r,
harçl›k verilir ve akide flekeri ikram
edilir; di¤erleri misafir odas›nda
a¤›rlan›r ve içinde badem de olan
yald›zl› çikolata ile likör ikram 
edilirdi. Sonraki y›llarda çikolatin
kapl› üzüm, f›nd›k ve f›st›klar da bu
mönüye ilâve oldu. Tatl› olarak
önceleri annemin yapt›¤› tel
kaday›f, ekmek kaday›f›,
kalburabast› gibi tatl›lar ikram
edilirken daha sonralar› çarfl›dan
al›nan baklavalar ikram edilmeye
baflland›. E¤er gelenlere iade-i
ziyarete gidilmemiflse bütün aile
tüm bayram boyunca günün her
saati en özenli k›yafetleriyle misafir
bekler, bu yüzden yemekler bile
alelacele geçifltirilirdi. Çünkü 

bayramda yemek saati ziyarete
gitmek ay›p de¤ildi. Zaten gelenler

de en fazla yar›m saat otururlar ve
kalkarlard›. Getirilen flekerler alenen
gösterilmez, getiren taraf›ndan
gizlice bir köfleye b›rak›l›rd›. Bu
kadar sevgiyle hat›rlad›¤›m ve bir
sonrakini iple çekti¤im bu özel 
günlerde tuhaf›ma giden tek fley
de, bize gelmifl olanlara iki saat
sonra iade-i ziyarete gitmekti. Eh!
Bu kadar kusur, kad› k›z›nda da
olur. 

‹‹nncciillââ BBeerrttttrttuu¤¤

Bdelloid Rotifer 
Tatl› su ve çamur birikintilerinde
yaflayan küçük, omurgas›z bir
hayvan. Yüzerek ya da sürünerek
hareket eder. Baz› sülükler gibi
hem kafas›n›, hem kuyru¤unu
s›rayla hareket ettirerek ilerler.
Familya ad› da Yunanca sülük
anlam›na gelen bdella’dan gelir.
(Bafltaki ‘b’ harfi telaffuz edilmez.)

Bu hayvanlar›n, cinsel birleflme
yoluyla üremenin evrim sürecindeki
rolü ile ilgilenenler aç›s›ndan
önemi vard›r. Çünkü bdelloidler
grubunda seks olay› yaklafl›k 80
milyon y›ldan beri tamamen
ortadan kalkm›fl durumdad›r;
erkek diye bir cins yoktur,
diflilerse tamamen partenogenesis
denen yöntemle ço¤al›rlar.

Bdelloidler sudan yoksun
kal›rlarsa bir tür uyku haline
geçerek kendilerini bu çevre
stresine karfl› tamamen korumaya
al›rlar. Bu uyku hali organizman›n
kendini süratle ‘kurutmas›na’
(dehidratasyon) yarar. Optimal
çevre koflullar› (yani sulu ortam)
geri gelir gelmez bdelloid rotifer
kendini yeniden ‘suland›r›r’
(rehidratasyon) ve yaln›zca
birkaç saat içinde aktif hale gelir.
Organizma uyku halindeyken nesli-
ni sürdürebilme yetisine sahiptir.
Buna diyapoz denir. 

Pek çok aseksüel organizma,
do¤al çevre koflullar›na uyum
sa¤layamad›klar› için yokolup
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Aç›k Radyo’nun 2002
y›l› fleker bayram›
tebrik kart›.



ana-babalar› temsilen resmi otorite
taraf›ndan Amerika’da amans›zca
bast›r›ld›ktan sonra, Okyanus’un
öte yakas›ndaki Liverpool’lu bu
iflçi ve sokak çocuklar›k  bayra¤›
devrald›lar ver  devrimi yeniden
Amerika’ya ihraç ettiler. Sonra
bambaflka deneysel ve öncü
aray›fllarla R&R müzi¤ini bir
anlamda katleden de onlar oldu.r

Onlar›, yirminci yüzy›l›n –ve ola ki
uzunca bir gelecekr  içink  dünyan›n–
son devrimi olan ’68 hareketinin
dünya insan toplumunda yaratt›¤›

korkunç çalkant›l› de¤iflimi
hem mükemmelen yans›tan, hem
de o de¤iflimi derinden etkileyen
bir fenomen,r  bir ‘ayna-katalizör’r
saymak pekâlâk  mümkün.

Beatles’›n çok önemlik  iki özelli¤i
vard›: Birincisi, bütün o u¤ultu ve
çalkant› aras›nda bir saniyer  bile
elden düflürmedikleri korkunç
keskin bir mizahr  duygusu. Kudret
ve servet merkezlerinin, insanlar›
daha kolay yönetmek içink  icat et-
mifl olduklar› tüm kurumlar› istis-
nas›z sarakaya alan, ama asla
‘kelbî’ (sinik) olmayan, sayg›s›z,
serseri ve sessiz bir kahkaha.r

Beatles
On y›ldan k›sa bir zamanr  dilimi
içine popüler müzikr  alan›ndak
dünyan›n neredeyse bütün ‘en’lerini
ve bütün ‘ilk’lerini s›¤d›rm›fl, akla
gelebilecek tümk  rekorlar› k›rm›fl,
dolay›s›yla da üzerlerinde söylen-
memifl tek kelimek  kalmam›fl,
dahas›, gün be gün tarihçeleri
yay›mlanm›fl bir ‘fenomen’r  grup
için ne söylenebilir?

“Basitçe söylersek,” diyor grubunr
‘vak’anüvisi’ Barry Miles, “herhangi

bir müzikr  grubuk  için ‘Beatles’dan
daha büyük olmak’,k  ulafl›lmas›
imkâns›z bir hayaldir.r  Beatles’›n
baflard›klar›, yapt›klar›n›n hem
ba¤lam›, hem de yap›l›fl biçimi
aç›s›ndan sonsuza kadar biricikr
kalacakt›r.” Belki de bu cümlede
her anlam›r  ile ‘baflar›’dan çok,
‘ba¤lam’ kelimesi önemli
görünüyor. Zeitgeist: zaman›n
ruhu.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ak›l almaz
y›k›m›ndan sonra savafl-sonras›
kufla¤›n ilk önemlik  özgürlük dalgas›
say›labilecek rock’n’rollk  devrimi,
ak›ll› muhafazakâr, dinibütün beyaz

gitmifltir. Oysa bdelloid rotiferler
çok özelk  bir genetikr rastlant›
ya da beceri sonucunda kilit bir
genin iki ayr› kopyas›ndan iki ayr›
protein yapmay› baflar›rlar.
Yavrular›n kuluçkadan ç›kmas› ise
ancak koflullar›nk  en uygun oldu¤u
anda olacakt›r.

Hayvanc›klar›n hiç cinsel
faaliyette bulunmadan bunca
zaman nesillerini sürdürebilmesin-
deki s›rr› çözen bilim heyetinin
baflkan›, gen ifllevlerinin evriminin
cinsel birleflmeyle ço¤alan
organizmalarda mümkün
olamayaca¤›n› ve dolay›s›yla
80 milyon y›l› cinsel birleflme
olmadan geçirmenin de hayati
faydalar› olabilece¤ini tespit
etmektedir.

AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakkllaarr::
www.wikipedia.org

“Eighty Millon Years Without Sex” BBC
Online, 12 Ekim 2007.
www.bbc.co.uk
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Bdelloid Rotiferler.
Hepsi difli.

Harry Benson’›n
objektifinden
The Beatles,
1964.

Beleflçilik
Olmas› hayal edilen yaflam
biçimi ile asalakl›k aras›ndaki
çizgi. Paras›zl›¤›n mutluluk hâli.k
Bofl bir ceber  ra¤men güvenle
evden ç›kabilmek. fiu anda bizi
zorlayan ve bazen gülümseten
durumun, istenen yaflam
biçimindeki ola¤anl›¤› ve hatta
gereksizli¤i. fi›ng›rdayan ve
h›fl›rdayan cisimlerden uzak,
“Ben sana oyunca¤›m› vereyim,
sen bana elbiseni ver”lerle geçen
ömür. Ya da o ömre duyulan

özlem. Her zaman,r  her yerder  var
olmalar› mümkün olan ‘hepsi
benim’ciler nedeniyle, yanl›fl taraf-
lara çekilmeye çok müsaitk  olan
coflkusal paylafl›m. Sonradan icat
edilerek mavi-yeflil küremizi üzen
paran›n gereksizli¤ini ortaya koyan
kavram.

EEccee EEkkflflii.. EEssmmee MMaaddrraa.. TTuu¤¤ççee AAllttuu¤¤..

kokusu, kimilerinin içinde ürpertici
bir ‘bebekr  korkusu’nuk  da harekete
geçirebilir. Karmafl›k duygulara yol
açan bu koku, asl›nda uçucudur.
Havada kaybolup gitti¤inde, ad›
sadece ‘bebek’ olan o anonim
küçük insan,k  kokusunu feda etmifl
ama ismini ve kimli¤ini kazanm›flt›r.

Bu bafl döndürücü koku, Aç›k
Radyo’da bir programar  da ad›n›
verdi. Henüz do¤mam›fl bir bebe¤inr
maceralar› her haftar  dinleyicilerle
paylafl›ld›. ‘Dandini dandini das-
tana’ ninnisinin -belki de dünyada
ilk kez-k  bir rockr  versiyonuk  haz›r-
land› ve program hep bu rock-ninni
ile bafllad›. Ada Bebek, yani Ada
Gökçin, Aç›k Radyok  literatürüne
“do¤madan önce program yapan
ilk programc›”k  olarak geçti.k

DDeenniizz MMuukkaann

Bedel
“Bizim ideolojimiz ya da tavr›m›z
bu” diyerek size ne yapman›z
gerekti¤ini söyleyecek büyük
flirketlere ba¤l› olmad›¤›n›zda
bir bedelr ödüyorsunuz tabii.
Özgür olman›n bedeli oldukça
büyük, ama ben bu bedeli
ödüyorum ve sizin de ödedi¤inizi
düflünüyorum. Bu tür insanlar›n,r
kurulufllar›n, belki di¤erlerinin
oldu¤u kadar tan›t›m›r ya da
reklam› olmuyor amar  bence biz
geceleri daha rahat uyuyabiliyoruz.

TTaanniiaa MMaarriiaa iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 14 Mart 2005.

‹kincisi de, insanl›¤›n insanl›k
tarihi kadar eskir  olan o bar›fl ve
adalet aray›fl›n› bir flekilder  o ‘vinyl’
plaklar›n oyuklar›nda çakt›rmadan
ama her daimr  pikab›n i¤nesi ile
birlikte dolaflt›rm›fl; empatiyi,
yani ‘öteki’ni hiç unutmam›fl
olmalar›.

Evet; en güzel aflk,
isyan ve bar›fl flark›lar›n› onlar
yazd›.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Bebek Kokusu
Tan›mlanmas› zor birr  koku.r  Pudra
ve krem kokular›yla kar›fl›k, mis gibi
bir tenr  kokusu... Asl›nda henüz
koku bile duyulmadan, sadece bu
iki kelime yan yana geldi¤inde
dokunma duygusuna benzer birr
duygu yarat›r. ‹nsanlar böyler  bir
koku oldu¤unun fark›na vard›¤›nda
kendi bebeklikleri çok uzaklardak
kalm›flt›r. O zaman ‘bebek
kokusu’nu duymak için,k  do¤acak
çocuklar›n› beklemeye bafllarlar. Bir
bebe¤e sar›ld›¤›n›zda kokusunu
derin derin içinize çekerseniz, bir
tür sarhofllukr  yarat›r.k  Ancak bebek
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Beleflçilik

Tania Maria ve Viva Brasil dörtlüsü,
Parkorman-‹stanbul,
28 Ocak 2002.

‹‹llkk  öözzeelllliikk::  KKeesskkiinn  bbiirr
mmiizzaahh  dduuyygguussuu..  TTüümm
kkuurruummllaarr››  ssaarraakkaayyaa
aallaann,,  aammaa  aassllaa  kkeellbbîî
oollmmaayyaann,, ssaayygg››ss››zz,,
sseerrsseerrii  vvee  sseessssiizz  bbiirr
kkaahhkkaahhaa……  ‹‹kkiinnccii
öözzeelllliikklleerrii  ddee,,  eemmppaattii::
‹‹nnssaannll››kk    kkaaddaarr  eesskkii
oollaann  bbaarr››flfl  vvee  aaddaalleett
aarraayy››flfl››nn››  ppllaakk  ooyyuukk--
llaarr››nnddaa  ddaaiimmaa
ddoollaaflfltt››rr››pp,,  ''öötteekkii''nnii
hhiiçç  uunnuuttmmaamm››flfl
oollmmaallaarr››......

Beleflçiler,
Esme Madra.



Oyun teorisi üstatlar›ndan, psika-
nalist Donald Winnicott birçok
teorisyen gibi, ‘oyun oynayabilmeyi’
insan hayat›n›n temeline oturtur.
Hatta daha da ileri gider ve oyun
oynayabilen insan› (ruh sa¤l›¤›
kriterleri dikkate al›nd›¤›nda) daha
‘sa¤l›kl›’ yani yaflamdan yeterince
zevk alabilen, yarat›c› ve iliflki
halinde olabilen kifli olarak tan›mlar. 

Psikoloji Sözlü¤ü ise oyunu “insan-
larda oldu¤u kadar hayvanlarda da
gözlenen ve görünürde belli bir
amaçtan çok, kendi içinde etkinlik-
ten haz almaya yönelik; zorlamas›z,
kendili¤inden her türlü etkinlik”
olarak tan›ml›yor ve ekliyor; “hay-
vanlarda da gözlenmesi, bunun
içgüdüsel bir davran›fl oldu¤unu, ve
yeme-içme, uyuma gibi do¤al bir
ihtiyaç oldu¤unu düflündürmekte”. 

Bu noktada, oyun oynayabilmenin
temellerinin at›ld›¤› anne-bebek
iliflkisi bize ›fl›k tutar. “‹lk olarak
anne, bebekle oynamaya bafllar.
Bunu yaparken de bebe¤in
kurdu¤u oyuna girmeye özen gös-
terir ama er ya da geç oyuna kendi
tarz›n› katar” (Winnicott, 1971).
Yavafl yavafl oyun annenin bebek-
ten gelen kat›l›mlar› de¤erlendirip
geri verdi¤i ve belli bir süre, süreci
sekteye u¤ratmadan oynayabildi¤i,
devam edebilen bir oyun halini al›r.
Bu noktada bebek, yeni oyunlar›
tekrar tekrar yaratmaya bafllar.
Çünkü art›k anneye güveniyordur.
Birlikte yaratt›klar› oyun alan›na da.
Oyun ancak, en az iki kiflinin etki-
leflim içinde oldu¤u zaman gerçek-
leflir. Oyun oynamak için ise bir
mekâna, alana ihtiyaç vard›r.
Mekâns›z oyun olmaz! 

Bir Oyun Mekân› Olarak Radyo
Bir oyun mekân› deyince de akla
tüm radyolardan farkl› ve oyun
oynanan bir radyo olarak Aç›k
Radyo gelebilir. Bildi¤imiz radyo
tan›m› ‘oyun’ oynamaya pek de
uygun de¤il. Çünkü programc›lar
programlar›n› yap›yor, dinleyenler
dinliyor. Oysa oyun en az iki kiflinin
etkileflimi ile mümkün olabilir. Peki
Aç›k Radyo bu oyun mekân›n› nas›l
sa¤l›yor? 

Münir Nurettin Selçuk (100. y›ldö-
nümünde, 1 ay); Shakespeare (1
y›l); Skalkottas (4 ay); Stravinsky (6
ay); Rembrandt (400. y›ldönümün-
de, 6 ay); Tafl Plaklar (1 y›l); Tevfik
Fikret (90. ölüm y›ldönümünde,
2 ay); Türk Popu’nun 40 y›l› (2002
y›l›ndan bu yana devam ediyor);
Türk Rock’u (1 y›l); Türkiye’de
Radyonun Sözlü Tarihi (3.5 y›l);
Türkiye’de Ses Kay›t Tarihinin 100
y›l› (4,5 y›l); ‹lhan Usmanbafl (2 ay);
Weill (100. y›ldönümü ve 50. ölüm
y›ldönümünde, 1 ay); Yayl› Çalg›
Kuartetleri (1 y›l); Zappa (2 y›l)...

AAçç››kk RRaaddyyoo

Belirli Günler ve Haftalar
Aç›k Radyo’da ‘Özel Yay›n’
Konusu Olan Ay, Hafta ve
Günlerden Baz›lar› fiunlard›r:
50. y›ldönümünde 27 May›s
Darbesi; 50. y›ldönümünde 6-7
Eylül Olaylar›; 75. y›ldönümünde
Sacco ve Vanzetti; 20.
y›ldönümünde Sabra ve fiatila
katliam›; 25. y›ldönümünde 12 Eylül
darbesi; 1. y›ldönümünde 11 Eylül;
30. y›ldönümünde 15-16 Haziran
olaylar›; 1. y›ldönümünde 17
A¤ustos Depremi (‘Yer Yar›ld›, ‹çine
Girdik’), her y›l -Y›l Sonu
De¤erlendirmesi (Geçen Y›l›n
Ard›ndan: 1996 -...)

1999-2006 y›llar› aras›nda özel bay-
ram programlar›nda kültür, sanat,
edebiyat, tarih dünyas›n›n önde
gelen simalar› aras›ndan 60 konuk-
la ikifler saatlik sohbetler yap›larak
bir tür ‘sözlü tarih’ çal›flmas›
gerçeklefltirildi (1999 - ...). 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Benimle Oynar M›s›n? 
“Oyun müthifl heyecan verici bir
fleydir. Çocuk veya yetiflkin,
oynarken ve belki de sadece
oynarken yarat›c› olmakta
özgürdür. ‹nsan›n d›flar›da olanlar›
denetleyebilmesi için düflünmek ya
da istemekle kalmay›p bir fleyleri
yapmas› gerekir ve bir fleyleri yap-
mak zaman al›r. Oyun oynamak,
yapmakt›r” (Winnicott, 1971).

Belgesel
Aç›k Radyo’da Yay›nlanan
‘Radyo Belgeselleri’nden Baz›lar›
fiunlard›r:
1984 (ilk yay›mlan›fl›n›n 60. y›ldö-
nümünde, 4 ay); Sabahattin Ali
(100. y›ldönümünde, 6 ay); Ferit
Alnar (100. y›ldönümünde, 1 ay);
“Amma Hikâye” (Dünya ve Türk
edebiyat›ndan seçme hikâyeler, 3
y›l); Andersen (200. y›ldönümünde,
26 hafta); O¤uz Atay (30. ölüm
y›ldönümünde, 3 ay); Bach (250.
ölüm y›ldönümünde, 4,5 y›l); Barok
(1 y›l); Beckett (100. yafl gününde,
6 ay); Beatles (6 ay/104 saat);
Berlioz (200. yafl gününde, 
6 ay); Borges (6 ay); Brecht (50.
ölüm y›ldönümünde, 6 ay); Brel (25.
ölüm y›ldönümünde, 6 ay); Binbir
Gece Masallar› (6 ay); Cemal Reflit
Rey (100. y›ldönümünde, 8 ay);
Coltrane (80. y›ldönümünde, 6 ay);
fiostakoviç (100. y›ldönümünde, 2
ay); Darwin (200. y›ldönümünde, 6
ay); Don Quijote (400. y›ldönümün-
de, 32 k›s›m); Dvorák (100. ölüm
y›ldönümünde, 6 ay); Dylan (60. y›l-
dönümünde, 1 y›l), ECM Müzikleri
(1 y›l), Ellington (100. y›ldönümün-
de, 1 ay); Elvis (25. ölüm y›ldönü-
münde,1 ay); Freud (6 ay); Galuppi
(300. y›ldönümünde, 3 ay); Gershwin
(100. y›ldönümünde, 1 ay); Gödel-
Escher-Bach (4 ay); Woody Guthrie
(90. y›ldönümünde, 1 hafta); Billie
Holiday (90. y›ldönümünde, 6 ay);
Karamazov Kardefller (okuma, 1
y›l); Lennon (25. ölüm
y›ldönümünde, 6 ay); Madame
Bovary (yay›nlan›fl›n›n 150.
y›ldönümünde, 3 ay); Mahler (90.
ölüm y›ldönümünde, 1 y›l);
Jim Morrison (30. ölüm y›ldönü-
münde, 1 hafta); Mozart (250.
y›ldönümünde, 1 y›l);  Mus›kî
Meclisleri (6 ay); Aziz Nesin (10.
ölüm y›ldönümünde, 6 ay); Charlie
Parker (50. ölüm y›ldönümünde, 6
ay); Selâhattin P›nar (100. y›ldönü-
münde, 1 ay); Protest (Baflkald›r›)
Müzikleri (6 ay); Rus Rock’u (1 y›l);
“Sahibinin Sesi” (2 ay); Salinger
(90. y›ldönümünde, 4 ay); Saroyan
(100. y›ldönümünde, 2 ay); Adnan
Saygun (100. y›ldönümünde, 1 y›l);
Seeger (90. y›ldönümünde (2 ay);

Bu anlamda
radyo da bir
oyun alan›.
Burada da
anne-bebek
iliflkisinde
oldu¤u gibi
tekrar tekrar bir
yarat›m
olufluyor ve 
yarat›c›l›¤a
genifl bir oyun
alan› sa¤lan›yor.
Oyuncular› da
belli: Çal›flanlar
ve dinleyiciler.
Aç›k Radyo,
oyunu bafllatan
olarak, sanki 
her gün seslenir
gibi: "Benimle
oynar m›s›n?" 
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Ad› üstünde ‘Aç›k’ Radyo ‘herkese’
sesleniyor. Burada bir alan var;
sadece dinleyici olarak kalmaya-
ca¤›n, bu oyuna kat›labilece¤in,
kendi sesini duyurabilece¤in ve
dolay›s›yla yarat›c›l›¤›n› aktara-
bilece¤in. Ya bir program yaparak
veya oyunun devam›n› sa¤lamak
için bir program› destekleyerek ya
da bir yorum yazarak ve yorumuna
cevap alarak. Böylelikle sürebilen
ve geliflen, oyuncular›n ‘gerçek
iliflkide’ oldu¤u bir oyun. Bu anlam-
da radyo da bir oyun alan›. Burada
da anne ve bebek iliflkisinde
oldu¤u gibi tekrar tekrar bir yarat›m
olufluyor ve böylece yarat›c›l›¤a
genifl bir oyun alan› sa¤lan›yor. Bu
oyun alan›n›n oyuncular› da belli:
Tüm Aç›k Radyo çal›flanlar› ve din-
leyicileri. Oyun alan›na mekân
sa¤layan Aç›k Radyo, oyunu
bafllatan olarak, sanki her gün
flöyle seslenir gibi: “Benimle Oynar
m›s›n?”. 

GGöövveerr KKaazzaanncc››oo¤¤lluu

KKaayynnaakk::
Donald Winnicott; Playing and Reality.
London: Routledge, 2005.

Beyo¤lu
‹stanbul’un modernleflme sürecinin,
belki de en aç›k biçimde merkezin
yer de¤ifltirmesi üzerinden okuna-
bilece¤ini söylemek yanl›fl olmaz.
Merkez önce tarihsel yar›maday›
terk ederek Galata Köprüsü’yle
Haliç’i aflar, ard›ndan Karaköy-
Tünel-Taksim-fiiflli-Büyükdere
Caddesi-Maslak çizgisi boyunca
kuzeye do¤ru t›rman›r. Yüzy›l› aflan
bu sürecin her ad›m›nda önceki
merkez ifllevini bir ileri noktaya
devredecek, kendisi de ya yeni bir
anlamla donanacak ya da kentin
terkedilmifl bölgelerinden birine
dönüflecektir.

Bu modernleflme serüveninin en
sert k›r›lma noktalar›ndan birinin
1970’li y›llar›n ikinci yar›s›nda
yafland›¤› da biliniyor. Bu y›llarda
Beyo¤lu merkez niteli¤ini yitireli
epey olmufl, cazibe noktas› olmak-
tan ç›km›flt›. Beyo¤lu’nun yeniden
bir çekim noktas›na dönüflmesi 

ancak yeni bir anlam kazanmas›yla
olabilirdi. Bu da asl›nda denetle-
nebilir bir süreç de¤ildi, yine kentin
kendi serüveninin, kendi dinamikle-
rinin belirleyici olaca¤› bir de¤iflim
le ortaya ç›kabilirdi. 1980’lere gelin-
di¤inde, Beyo¤lu’nun büyük ma-
¤aza sahiplerinin beklemeye
tahammülü kalmam›flt›. Zaman
yitirmeden bir ‘kurtarma’ kampan-
yas› bafllat›ld›. Bu ba¤lamda
Beyo¤lu için yeni bir anlam 

arand› ve gerçeklikten epey uzak
bir ‘nostalji’ edebiyat›yla bir Bey-
o¤lu mitosu yarat›lmaya baflland›.
Do¤rusu bu ‘gözü yafll›’ kampanya-
n›n çok say›da taraftar buldu¤unu
itiraf etmeli. Her tür kitsch’i kabulehh
dünden haz›r popüler kültürün ‘elit’
mekânlara da gereksinimi vard›.
Bu ‘elit’ gelenek de Beyo¤lu’nda
keflfedildi¤ine göre, geriye yerel
yönetimin yükselen talebe kulak
kabartmas› kal›yordu.  

Nostalji rüzgâr›
sayesinde
tramvay
Beyo¤lu’na
geri geldi.

Bir zamanlar
Beyo¤lu…



mekanizmas›n›n çal›flt›¤› koflullarda
‘Pareto etkin duruma’ ulafl›-
labilece¤inin gösterilmesiydi.
Pareto etkin durum ise, kimsenin
durumunu bozmadan bir kiflinin
bile durumunun daha iyilefltirile-
meyece¤i durum olarak
tan›mlan›yordu. ‹kinci temel teorem
ise iktisat politikas› aç›s›ndan daha
önemliydi. Belli bir Pareto etkin
duruma ulafl›lmak istendi¤ini
düflünelim. Örne¤in, gönenç
da¤›l›m›n›n eflit oldu¤u bir Pareto
etkin duruma varmak isteyelim.
Gönenç iktisad›n›n ikinci temel teo-
remi, toplumdaki servet da¤›l›m›n›
uygun bir biçimde de¤ifltirdikten
sonra rekabetçi mekanizman›n
ifllemesi sa¤land›¤›nda oraya
var›labilece¤ini gösteriyor.

Bu iki teorem, belli bir görüfl
aç›s›n›n iktisadi düflünce dünyas›na
yerleflmesine yol açt›. O da kaynak
da¤›l›m› olgusuna devletin
kar›flmas›na gerek olmad›¤› idi.
Devletin yapmas› gereken rekabetçi
mekanizman›n çal›flmas›na olanak
sa¤layacak yasal düzenlemeleri
yapmaktan (rekabeti engelleyecek
davran›fllar› yasaklamak üzere
düzenlemeler yapmak –yani reka-
bet hukukunu hâkim k›lmak,
piyasaya girifl ç›k›fl› kolaylaflt›rmak–

fiimdi s›ra cephelerde; tasar›m-
c›lar›n ‘belirledi¤i’ üç-dört renkle
boyand›klar›nda sahne de tamam-
lanm›fl olacak.1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Kald›r›ms›z Beyo¤lu’nun Tramvay›,
Tabelalar›, Flaneur’leri’ bafll›¤›yla
Arredamento Mimarl›k dergisinin Temmuz-
A¤ustos 07-08, 2001 say›s›nda yay›nlanm›flt›r. 

Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi 
‹ktisatta üzerinde durulan temel
sorun, çok say›da karar al›c›n›n
kendi sorunlar›n› çözmek için
ald›klar› kararlar›n karfl›l›kl›
etkilefliminin toplumsal sonuçlar›n›n
neler olaca¤›d›r. Kim, hangi mal ve
hizmeti, hangi fiyatlardan alacak?
Bunlar› kimler üretip satacak?
Bunun sonunda o toplumda insan-
lar›n gereksinimleri tatmin edilmifl
olacak m›? 

Tabii bütün bu sorulara bir tanesini
daha eklemek gerekiyor. Bir toplum
yukar›daki sorunlar›n› en iyi nas›l
çözebilir? Baflka bir deyiflle bireysel
kararlar›n karfl›l›kl› etkilefliminin
oluflaca¤› pek çok ortam yarat›-
labilece¤ine göre, bunlardan
toplumsal aç›dan en uygun olan›n›n
hangisi oldu¤unun saptanmas› da
bir sorun olarak düflünülmelidir.
Buna ‘iktisadi sistem seçimi’
sorunu diyebiliriz.

Neoklasik ‹ktisad›n Yaklafl›m›:
Gerekli Tam Bilgi 1

‹ktisatta, XX. yüzy›l›n ilk üç
çeyre¤ini de kapsayan dönem
içinde u¤rafl›lan temel konu, bu
farkl› kararlar›n karfl›l›kl› etkileflimin-
den bir uyum sa¤lanabilece¤ini
göstermekti. Neoklasik iktisat oku-
lunun önde gelen iktisatç›lar› büyük
ölçüde rekabetçi piyasa mekaniz-
mas› üzerinde durdular ve Adam
Smith’in ünlü benzetmesiyle
‘görünmez elin’ hangi koflullarda
çal›flaca¤›n› göstermeye çal›flt›lar.
1950’lerin bafl›nda, daha sonra
‘Gönenç ‹ktisad›n›n ‹ki Temel
Teoremi’ ad›n› alacak olan iki
önemli sonuca ulafl›ld›. Bunlardan
ilki, rekabetçi piyasa 

Kurulan
'yan›lsama 
sahnesi'
bugünün 
kentiyle ilgilen-
medi¤i gibi,
dünün kentiyle
de ilgilenmeye-
cekti…
Sonunda, tüm
tabelalar ahflap
zemin üzerinde
pirinç harflere
kavufltu.
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Yerel yönetim, d›flar›dan tafl›nan
bu yeni anlam için bir tiyatro sah-
nesi kurmakta gecikmedi. Önce
cadde trafi¤e kapat›ld›. Gerçi
Beyo¤lu’nun o ‘ihtiflaml›’ y›llar›nda
trafik de caddeden akard› ama
olsun, bir tiyatro sahnesi kuruluyor-
du, sahne gerçek nesnelerle de¤il
dekorla donat›lacakt›. Zaten o
y›llar›n otomobillerini bulup cad-
deye yerlefltirmek de zor olurdu.
Ama tramvay müzesine gidip,
sergilenen tramvaylardan iki
tanesi seçilip sahneye tafl›nabilirdi.
Tafl›nd›. Üstelik emekliye ayr›lm›fl
son vatmanlar da sahnede yerlerini
almaya haz›rd›. Motorlu araç trafi¤i
ortadan kald›r›l›nca kald›r›ma da
gerek kalmad›. Yasaklarla pek
ilgisi olmayan resmî araçlar bir
yana b›rak›l›rsa tüm cadde yayalara
ayr›lm›flt›, kald›r›ma da gerek yoktu.
Evet, ‘kald›r›m’ caddeye ölçe¤ini
veriyordu, üstelik modern kentin
önde gelen ö¤elerinden biriydi
(geleneksel kentte kald›r›m
olmad›¤›n› an›msatmaya gerek
var m›?), hem de ‹stanbul modern-
leflmesinin önemli duraklar›ndan
biri olan bu caddenin kald›r›mlar›
‹stanbul’un en erken kald›r›mlar›
aras›nda yer al›yordu, ama ‘koru-
ma’ slogan›yla ortaya ç›k›lm›fl
olsa da korumadan çoktan uzak-
lafl›lm›fl, zihinlerdeki Beyo¤lu
yan›lsamas›n›n pefline düflül-
müfltü. Kurulan ‘yan›lsama
sahnesi’ bugünün kentiyle ilgilen-
medi¤i gibi, dünün kentiyle de
ilgilenmeyecekti.

Ne var ki modern kentin fliddeti
kendisine s›zacak baflka delikler
buldu: Bina cephelerindeki
tabelalar. Sahnenin dekorcular›
yine göreve ça¤r›ld›. Belki kentin
ço¤ul görüntüsü korunarak bir
norm getirilebilirdi. Ama hem bu
kentin, yani yaflam›n kendisi
sahne tasar›mc›lar›n› ilgilendir-
miyordu, hem de ço¤ullukla
normu buluflturma konusunda
çok becerili de¤ildik. Geriye
yabanc›s› olmad›¤›m›z bir yol
kal›yordu: Tek bir üniforma alt›nda
‘birlik ve beraberli¤i’ sa¤lamak.
Art›k tüm tabelalar ahflap zemin
üzerinde pirinç harflere kavufltu.

Adam Smith,
1723-1790.

yani icra ve iflas hukukunu bu
amaca uygun biçimde düzenlemek)
ibaretti. Ancak, hemen alt› çizilmesi
gereken bir noktar  var. Tabii,
devletin gelir ver  servet da¤›l›m›n›n
belli bir biçimder  olmas›n› sa¤lamak
üzere vergi almak yak  da sübvansi-
yon vermek gibik  ifllevleri oldu¤u, bu
çal›flmalar› yapan iktisatç›lar›n
önemli bir k›sm›r  taraf›ndan da kabul
ediliyordu.

Hayek: Eksik Bilgik
Ama iktisatta olup bitenler bundanr
ibaret de¤ildi. Özgürlükçü (libertari-
an) düflüncenin önde gelen ismi
Friedrich (August von) Hayek
(1889-1992), 1945 y›l›nda
yay›nlad›¤› bir yaz›s›nda,r  (Hayek,
1945)  piyasa mekanizmas›na
baflka bir aç›danr  bakmay› önerdi.
Ona göre, piyasa sorununa hem

neoklasik iktisatç›lar hemr  de Oskar
(Ryszard) Lange (1904-1965) gibi
toplumcu iktisatç›lar›n bak›fl›nda bir
eksiklik vard›.k  Bu iktisatç›lar fiyat-r
lara ‘mallar aras›ndaki de¤iflim
oranlar›’ olarak bakm›fllard›. Onlar›n
gözünde fiyatlar “birr  kilor  kiraz
karfl›l›¤›nda kaç kilo salatal›k
al›n›r?” gibi sorular›n yan›t›n› ver-
meye yar›yordu. Oysa, Hayek fiyat-k
lar›n bundan ibaret olmay›p, ayn›
zamanda bir ‘bilgir  iletim yolu’

oldu¤unu, yani fiyatlar›n karar
almak içink  gerekli olan bilgiyi
verdi¤ini ileri sürüyordu.

Neoklasik iktisatç›lar kuramsalr
çerçevelerini, kiflilerin fiyatlar›
bildikleri varsay›m› üzerine
kurmufllard›. Sar› elman›n k›rm›z›
elmadan, Ankara’daki elman›n
Adana’daki elmadan ve bugün
manavda olan elman›n bundan 23
gün sonra manava gelecek olank
elmadan farkl› oldu¤u düflünülürse,
bu varsay›m bir kararr  al›c›n›nr  mil-
yonlarca fiyat› belle¤inde tutabildi¤i
anlam›na geliyor. Hayek, hakl›
olarak, bunun olanaks›z oldu¤una
dikkati çekiyor. ‹nsanlar bur  fiyatlar›
bilemezler. Olsa olsa ö¤renmeye
çal›fl›rlar. Ama burada Hayek’in
dikkati çekti¤i bir baflkar  sorun var.
Bilgi toplaman›n ciddi bir maliyetir

vard›r. Elma fiyatlar›n› ö¤renmeye
kalk›flt›¤›n›z› düflünelim. Ya ma-
navlar› dolaflacaks›n›z ya da telefon
edeceksiniz. Bazen de ö¤rene-
meyeceksiniz. Gelecek senek  Nisan
ay›n›n 22’sinde bizim bakkaldan
elmay› kaça alabilece¤imi nas›l
ö¤renebilirim ki?

Hayek, bu elefltirilerini ortaya koy-
duktan sonra, neoklasik iktisat-
ç›lar›n ‘herkesin gerekli her
bilgiye sahip oldu¤u’ biçimindeki
varsay›m›n›n iktisadi sorunu do¤ru
ele almay› engelledi¤ini ileri sürü-
yor. Onun yerine iktisadi olaylarda
karar alanlar›nr  ancak ‘birazk  bilgileri
olabilece¤ini’ ve baz› bilgileri de
maliyetine katlanabilirlerse
edinebileceklerini varsaymak
gerekti¤ini gösteriyor.

Arrow ve Stiglitz: Bilgi ‹ktisad›
Hayek’in bu önerisinin önemini ilk
ciddiye alan, neoklasik iktisad›n
program›na en önemli katk›lar›
yapm›fl olan büyük ABD’lik  iktisatç›
Kenneth J. Arrow (1921) oldu.

Arrow 1950’lerin bafl›nda, iktisatta
bilginin önemine iflaret eden önemli
çal›flmas›n› (Arrow, 1953) yay›nlad›.
Onu belirsizlik, bilgi toplaman›n
maliyetli oldu¤u koflullarda bilgi
eksikli¤inin yaratt›¤› sonuçlar gibir
konularda pek çokk  önemlik  çal›flma
izledi. George Ackerloff (1940),f
Michael Spence (1943) ve Joseph
E. Stiglitz (1943) bilgi iktisad›n›n
oluflmas›na yapt›klar› son derece
önemli katk›lar› nedeniyle 2001
y›l›nda ‹sveç Merkez Bankas›’n›n
Alfred Nobel ad›na koydu¤u iktisat
ödülünü kazand›lar. Bu çal›flmalar
iktisatç›lara pek çokk  ufukk  açt›.k  Ama
birfleyleri de götürdü. Bilgi eksiklik-
lerinin varl›¤›n›n, piyasalar›n etkinli¤i
ve kurumlar›n ifllevleri gibi konular-
daki sonuçlar›n›n köklü bir biçimder
de¤iflmesine yol açt›. ‹flte bir örnek:r

Yukar›da, rekabet koflullar›n›n
sa¤land›¤› ortamda devletin
piyasaya müdahalesine gerek
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‹ktisatta bilginin önemine iflaret eden çal›flmalar pek çok
ufuk açt›. Ama birfleyleri de götürdü. Bilgi eksikliklerinin
varl›¤›n›n, piyasalar›n etkinli¤i ve kurumlar›n ifllevleri gibi
konulardaki sonuçlar›n›n köklü bir flekilde de¤iflmesine yol
açt›¤› görülecekti zamanla.

Gelecek
Nisan'›n
22'sinde
bizim
bakkalda
elmay› kaça
alaca¤›m›
nas›l bile-
bilirim ki?

Friedrich August von Hayek,
1889-1992.

Joseph E. Stiglitz.

Kenneth J. Arrow.



‹ndi-Ç›kt› ‹ktisad›
‹kinci grup bilgilendirici ise
medyad›r; yaz›l› ve sözlü bas›n.
Burada yap›lanlar› da ikiye ay›rmak
olanakl›d›r. Bunlar›n bir k›sm› ‘indi-
ç›kt› iktisad›’ denilebilecek türde
bilgilendirmelerdir. “Dolar indi, faiz-
ler ç›kt›; enflasyon indi, cari aç›k
ç›kt›” gibi bilgilendirmeler buna
girer. Burada marifet en son iktisadi
haberleri bu biçimde bir an önce
okuyucu ve/veya dinleyiciye ilet-
mektir. Bunun arkas›na bir de bu
olay›n niçin böyle oldu¤una iliflkin
ayaküstü bir gerekçe eklenir. Bu
gerekçelerin olabildi¤ince basit ve
kolay anlafl›labilir olmas›na dikkat
edilir. Onun için de dinleyicilerin
kulaklar›n›n haz›r oldu¤u sözcükler,
cümleler kullan›l›r. Bunlar›n say›s›
da pek fazla olmad›¤›ndan ayn›
gerekçeler farkl› zaman aral›k-
lar›nda inifl için de kullan›labilir,
ç›k›fl için de. Merak edenler bor-
san›n niçin inip ç›kt›¤›na iliflkin,
ân›nda verilen aç›klamalar› bir not
etsinler. Üç ay sonra bir bakarlarsa,
borsan›n ayn› gerekçeyle hem inip
hem de ç›kt›¤›n› çokça görürler. Bir
de ne oldu¤unu kimsenin bilmedi¤i
ama kula¤a hofl gelen ifadeler
vard›r. ‘Borsa oyuncular›n›n bir
olay› sat›n almas›’ gibi... 

Bununla beraber ‘indi-ç›kt› ikti-
sad›’n›n küçümsenebilir oldu¤unu
düflünmek de yan›lt›c› olacakt›r.
Tam tersine, ciddiye al›nmal›d›r.
Çünkü sonuçta piyasalarda olan
olaylar inen ve ç›kan rakamlarla
özetlenir. Bu nedenle de bas›n bu
tür iktisadi bilgiyi do¤ru
aktard›¤›nda önemli bir hizmet
vermifl olmaktad›r. Burada dikkat
edilmesi gereken husus sadece,
bunu satabilmek için yan›nda sun-
duklar›n›n yan hizmetlerin as›l
hizmetin de¤erini korumaya ço¤u
kez pek de yard›mc› olmad›¤›d›r.
Ama bunu iyi yapan yay›n
kurulufllar› da vard›r. Örne¤in Wall
Street Journal ya da Financial
Times gibi gazetelerin ‘indi-ç›kt›
iktisad›’ sütunlar›, bu nedenle,
dünya ölçüsünde yayg›n okuyucu
bulur.

Yunan Harfleri ‹ktisad›
Niçin böyle bir yolu izliyoruz?
Çünkü iktisat, oldukça karmafl›k
kuramlar›n ortaya at›ld›¤›, ileri
düzeyde matematik kullan›larak
modellerin oluflturuldu¤u geliflmifl
istatistik teknikler yard›m›yla
s›namalar›n yap›ld›¤› bir bilimsel
alan. Nas›l fizikçiler ya da t›p dok-
torlar› kendi aralar›nda konufltuk-
lar›nda d›flar›dan bakanlar pek bir
fley anlam›yorlarsa, bu iktisat için
de geçerli. Demek ki iktisadi bilgiyi
edinmenin bir maliyeti var.
Do¤rudan edinmek isterseniz ciddi
iktisat ö¤renimi görmeniz ve
çal›flmalar›n›za daha sonra da ara
vermemeniz gerekiyor. Böyle bir
e¤itime bafllad›¤›n›z zaman önce
size baz› e¤riler çiziliyor. Bu
e¤rilerin her biri iktisadi yaflamda
ilgilenilen bir iliflkiyi ifade ediyor.
Size önce bu e¤rilerin neyi göster-
di¤i, flekillerinin niçin öyle oldu¤u
anlat›l›yor. Sonra bu e¤riler sa¤a
sola/yukar›ya afla¤›ya kayd›r›larak
bir iliflkide ortaya ç›kan bir
de¤iflmenin sonuçlar› anlat›l›yor.
Gözledi¤iniz olaylar da bu ‘e¤ri
kayd›rma iktisad›na’ uyarlan›yor.
‹ktisatta biraz daha derinleflince, iki
boyut yetersiz kal›yor. Matemati¤i
daha yo¤un kullanmak gerekiyor.
Anlatan, tahtaya α, β ve γ gibi
harfler yazmaya bafll›yor. ABD’li
iktisatç› Paul Krugman buna
‘Yunan harfleri iktisad›’ diyor. 

Ama bunlar iktisatç› olmayanlar
için pek ulafl›labilir anlat›m yollar›
de¤il. ‹ktisatç› de¤ilseniz, size bun-
lar› birinin çevirerek anlatmas› ve
günlük olaylarla da iliflkilendirmesi
gerekiyor. Bu ifllevi yüklenen iki
farkl› grup var. Bunlardan ilki ‘en
çok sat›lan kitaplar listesi ikti-
satç›lar›’. Bunlar popüler olan bir
konu üzerine, ak›c› dille, genelde
çalakalem kitaplar yazarlar.
Düzeltmeleri 10 küsuruncu bask›ya
yetifltirmeyi umarak... Kitaplar›n
kal›c›l›¤›, ele ald›klar› olay›n po-
pülaritesine ba¤l› ve genelde de
ondan azd›r. Yine de konuyu
duymufl ve yalan yanl›fl da olsa
bilgilenmifl olursunuz. Ama unut-
may›n, nadir de olsa, bu tür kitap-
lar›n klasikleflmifl olanlar› da vard›r.

olmad›¤›n›, piyasa mekanizmas›n›n
kaynak da¤›l›m›nda etkinli¤i sa¤la-
yaca¤›n›n gösterildi¤ini söylemifltik.
Ama bu, bilgisel aksakl›klar›n
olmad›¤› koflullarda geçerli olan
bir sonuç idi. Greenwald ve Stiglitz,
bu varsay›m de¤ifltirildi¤inde, reka-
betçi piyasa mekanizmas›n›n
çözümünün Pareto etkin olamaya-
ca¤›n› kan›tlad›lar. Çünkü bu
durumda devlet müdahalesi yoluyla
rekabetçi piyasa mekanizmas›na
oranla Pareto anlam›nda daha iyi
bir sonuç elde etmek olanakl›yd›,
(Greenwald & Stiglitz, 1984).
Böylece piyasa mekanizmas›na
kutsal bir dokunulmazl›k sa¤layan
sonucun, gerçek yaflamda sa¤lan-
mas› olas›l›¤› çok düflük (s›f›r
dememek için çok düflük diyelim)
bir durum d›fl›nda geçerli olmad›¤›
gösterilmifl oldu. Tabii devletin
bunu nas›l yapaca¤›, yap›lmas›n›n
zorluklar› ve do¤uraca¤› di¤er
sorunlar ortadan kalkm›fl de¤il.
Çünkü bilgi sorunu, piyasa oyuncu-
lar› için varsa devlet için de var.
Zaten bu öykünün ilginç bir yönü
de bilgi iktisad›n›n do¤mas›na bir
anlamda yol açan Hayek’in asl›nda
ilgilendi¤i sorunun merkezi planla-
man›n ifllemesinin olanaks›z
oldu¤unu göstermek olmas›yd›.
Hayek bu ifli devlet yapamaz
demek isterken, piyasalar›n da
bunu beceremeyece¤inin kan›tlan-
mas›na giden yolu açm›fl oldu.

‹ktisadi Bilgiyi Aktarman›n Yollar›
Bütün bu anlat›lanlardan flu sonuç
ç›k›yor. Hepimiz, çeflitli iktisadi
kararlar al›yoruz. Bir mal almak,
ev kiralamak, borç almak, emekli
olmak vs. Bu kararlar› al›rken bize
yar›n›n ne getirece¤ini bilmedi¤imiz
gibi, etraf›m›zda olup bitenler
hakk›nda da fazla bilgimiz olmuyor.
Ama bu bilgi aç›¤›m›z› k›smen de
olsa gidermek üzere bir fleyler
yap›yoruz. Gazeteler, radyo prog-
ramlar› ya da televizyon kanallar›
yoluyla bize ulaflan bilgileri ö¤ren-
meye çal›fl›yoruz. Bir konuyu daha
fazla ö¤renmemiz gerekti¤ini
düflündü¤ümüzde, ya daha derin-
lemesine okuyor ya da uzmanl›¤›na
güvendi¤imiz birilerine dan›fl›yoruz. 

‹flin ilginç 
bir yan› da 
flu ki, bilgi 
iktisad›n›n bir
anlamda
do¤mas›na yol
açan Hayek, 
bu ifli devlet
yapamaz
derken,
piyasalar›n da
bunu
beceremeye-
ce¤inin kan›tlan-
mas›na giden
yolu açm›fl oldu.
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Bas›nda bir baflkar  yaklafl›m da ‘ikti-
sat politikas› de¤erlendirmeleri’dir.
Bunlar dahar  seyrek aral›klarlak
yap›l›r. Öyle saat bafl›, günlük, hatta
haftal›k yap›lacak fleylerk  de¤ildir.r
Yine de iktisadi yaflam›n çok
boyutlulu¤u nedeniyle bir haftar
içinde iktisat politikas›
de¤erlendirmesi yap›labilecek
epeyce konu ç›kar. Ama bu yorumu
yapmak ok  kadar kolayr  de¤ildir.
Çünkü bu tür konularr  iktisadi
düflünce, siyasal dengeler, kiflisel
çekiflmeler, yaflamad›kça inana-
mayaca¤›n›z aptall›klarla örülmüfl
biçimde ortaya ç›kar. Bunlar›
çözüp, dedikodular› temizleyip iflin
özünü ç›karmak pekk  dek  o kadar
kolay de¤ildir. Üstelik birk  der  zaman
bask›s› vard›r. Genelde, bu konular-
da yazan kifliden, neredeyse haber
ç›kt›¤› anda yorumunu yazmas› ya
da konuflmas› istenir. Bunu

baflaranlar yokr  de¤il,k  ama say›lar› o
kadar çokr  dak  de¤ildir. Daha yayg›n
olan biçim ise, seyrek aral›klarlak
yazan/konuflan yorumculard›r.
Onlar›n olayla ilgili bilgi toplama ve
de¤erlendirme zamanlar› daha
fazlad›r. Bu kiflilerin yorumlar›n›n
kalitesi de kiflisel donan›mlar› ve
ciddiyetleriyle do¤ru orant›l› olarak
de¤iflir. ‹flte bu nedenle, örne¤in
Paul Krugman çok ilgik  çeken  bir
yorumcudur. Onun dünya görüflünü
paylaflmayanlarca da okunur.

Aç›k Radyo’dak  da tabii hem ‘indi-
ç›kt› iktisad›’ yap›l›yor hemr  de
‘iktisat politikas› de¤erlendirmesi’.
Aç›k Radyo,k  elinden geldi¤ince,
bu yaz›da elefltirilen noktalardan
kaç›nmaya çal›flt›. Baflard› m›?
Sisifos tafl› tepeye yerlefltirebil-
mifl miydi ki?
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Bilinçd›fl›
Daha önce yazarlar›n, flairlerin,
filozoflar›n sözünü ettikleri
bilinçd›fl› tan›m›n› gelifltirip,
psikanaliz kuram›n›n temel kavram-
lar›ndan biri olarak kullan›r Freud.r
Tabii hemen burada bir parantezr
aç›p flunu eklemek gerekiyor; bey-
nimizde, merkez sinir sisteminder
bilinçd›fl› diye bir bölger  yoktur. Bu
sanal bir konsepttirr  birr  anlamda.r

Çünkü beyinde MR teknikleriyle
bile, PET araflt›rmalar›yla bile
bilinçd›fl› diye birfley görmedik,
bulmad›k. Bundan sonra bulunur
mu, bulunmaz m› bilemiyoruz, ama
bu bilinçd›fl› tamam›yla sanal bir
bölgedir, sanal bir tan›mlamad›r.r
Freud, bilinçd›fl›n›n içinde yaflanan
kültürün etkilerini, k›s›tlamalar›n›,
yasaklamalar›n› bar›nd›rd›¤›; birik-
mifl bir tortuyur  zaman zaman
çeflitli yüceltmelerle, sapt›rmalarla,
çarp›tmalarla, bir türr  bast›r›lm›fllar›nr
geri dönüflü olarak yenidenk
bilinçli yaflama yans›tt›¤›n›
vurgulam›flt›r.

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud
Yt; 14 Haziran 2004.
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Misket, cicoz… Bu oyunun ne ka-
dar eskilerer  uzand›¤›n› araflt›rd›¤›-
n›zda, herhalde insanl›¤›n varoluflu
kadar ‘eski’r dedirtiyor. De¤iflik ül-
kelerde yap›lan arkeolojik kaz›lardak
de¤iflik malzemelerlek  yap›lm›fl minik
toplara, bilyelere veya bunlarla oy-
nanan de¤iflik oyunlarla ilgili anla-
t›mlara rastlanm›fl. En eskilerden bir
tanesi olarak Avusturya’da paleoli-
tik dönemek  ait bir ma¤aradar  bulu-
nan küçük beyazk  bilye ve yuvarlak
çak›llardan söz ediliyor. Üstelik dek
bunlar›n yerel tafllardan yap›lmad›k-
lar›n› duydu¤umuzda, sahiplerinin
onlar› baflka bölgelerden tafl›m›fl
olduklar›n› düflünüyoruz.

Eski M›s›r, Eski Yunan, Minos,
Eski Roma...
Bilyelerle bir tablan›nr  üzerinde
oynanan oyunlarla ilgili bulgulara,
kilden yap›lm›fl minik toplarak
M›s›r’da ve Yak›ndo¤u’da yap›lan
kaz›larda rastlan›yor. MÖ 4000
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Aç›k Radyo, iktisat programlar›nda elinden geldi¤ince, bu
yaz›da elefltirilen noktalardan kaç›nmaya çal›flt›. Baflard›
m›? Sisifos tafl› tepeye yerlefltirebilmifl miydi ki?

Bilye, misket,
cicoz...



nedeniyle yar› k›ymetli tafllardan
yap›lanlar olarakr  kabulk  edilirler.

Piflmifl Kil
En s›radan bilyeler (commies) s›rl›
ve s›rs›z olarak piflmifl kilden ya-
p›lanlar›d›r. Üretimleri çok basittir,k
bir borudanr  ç›kar›lan silindir fleklin-r
deki kil, kal›p içinde preslenir veyar
yuvarlat›l›r, üstü boyand›ktan veya
s›rland›ktan sonra da f›r›nlan›r.
Hammaddesi kil olan bilyelerin en
k›ymetlileri ‘stoneware’ veya porse-
len olanlar›d›r. 19. yüzy›l yap›m›
olan stoneware bilyeler genelder
manganez s›rl› olarak kahverengi,
kobalt s›rl›lar› da mavi renkteydi.
Yine 19. yüzy›l›n bafllar›nda
Almanya’daki porselen
fabrikalar›n›n baz›lar› beyaz kaolin
kullanarak porselen bilyeler üret-r
meye bafllad›lar. Yüksek dereceli
f›r›nlarda piflirilen bilyelerin üstü
daha sonra el dekoru ile çiçek,
yaprak veyak  geometrik desenlerk
ifllenerek tekrark  f›r›nlan›rd›.r  ‹nsan
bunlarla oynamaya k›yamaz her-
halde.

Cam Bilyeler
Belki de herkesin en çok sevdi¤ik
bilye türü ise camdan olanlar›...
Cam bilyelerin yayg›nlaflmas› 15.
yüzy›la uzan›yor. Bafll›ca üretim
merkezleri ise Venedik vek
Bohemya. 1846 y›l›nda Almanya’da
Lausch flehrinde bir camr  ustas›n›n
gelifltirdi¤i bilye makas›
(Marbelschere) ile tek birk  hareketler
cam çubuklar› kesilerek topk  fleklin-
de yuvarlanabilince üretim h›z ka-
zand›. Tek veyak  çok renklik  olarak
üretilen cam bilyeler yayg›nlaflt›. ‹s-
tenen renklerde üretilen cam eriyi-
¤inden, istenen çap ve desene
göre bir camr  çubuk yap›larakk  demirk
çubu¤un üzerinde çevrilerek ateflek
tutuluyordu. Bu ifllem s›ras›nda
istenen renk vek  flekillere göre daha
ince cam çubuklar, toz ve granül
fleklindeki camlar ekleniyordu. ‹ste-
nen k›vama gelince de makasla
kesilerek yuvarlan›yordu. Tek birk
cam çubuktan birkaç tane bilye
üretilebilmekteydi. Çubu¤un kesil-
di¤i yerde kalan noktac›k dak  bilye-
nin el yap›m› oldu¤unu gösteren bir
iflaretti. Günümüzde ayn› teknikle el

‘biglia’ sözcü¤ünden geldi¤i de
düflünülebilir. Bir di¤err  yayg›nr
sözcük dek  ‘misket’. Bu da
üzüm veya halk oyunuk  de¤il de,
mermilerde kullan›lan küçük
yuvarlak saçmalar veyar  misket-
lerle iliflkili olsa gerek. ‘Hani ya
cicoz, iflte cicoz, al cicozu, ver
cicozu’ tekerlemesinde yer alanr
‘cicoz’ sözcü¤ünün nereden
ç›kt›¤› ise belirsiz.

Pieter Brueghel’inr  1560 tarihli
‘Çocuk Oyunlar›’k  adl› resminde
yeralan 80 çocuk oyunundank  bir
tanesi de bilye oyunu. Dünyan›n
birçok yerindek  rastlanan bu oyun,
ismini sadece fleklinden de¤il,
ayn› zamanda bilyelerin yap›lm›fl
oldu¤u malzemeden de al›yor.
Ortaça¤da en yayg›n ve tabii ki
en ucuzu da kilden yap›lanlar›yd›.
17. yüzy›lda Almanya’da su
gücüyle çal›flan de¤irmenlerin
devreye girmesiyle mermer,
alabaster veyar  karnelin, kaplan
gözü, akik gibik  yar› k›ymetli tafllar-
dan seri olarak üretilmeye bafllad›.
O tarihe kadar bur  gibi malzemeler-
den üretim ancak beceriklik  tafl
ustalar›n›n önce çekiçle sonra da
tafllayarak yapt›klar›k  yuvarlama
ifllemi ile yap›l›yordu. ‹ngilizce deki
‘marble’ (mermer) veya ‘aggie’
(akik) kelimeleri de malzeme köken-
li isimlerdir. En iyi ‘kafal›k’ dedi¤i-
miz vurucu bilyeler, sa¤laml›klar›

y›llar›nda M›s›r’da bir çocukr  meza-k
r›nda bulunan tafl toplar ver  kemer
oluflturan dikmeler belkir  de bulunan
en eski bilye oyunu örneklerinden.
British Museum’da bulunan, Girit
adas›nda yaflam›fl Minos kültürüne
ait bilyeler der MÖ 2000-1700
y›llar›ndan kalma.

Antik Yunan’dak  cevizle oynanan
ve bizim ‘daire’ oyununu and›ran
bir oyununr  ad› ‘omilla’, bu da
muhtemelen ‘mile’ sözcü¤ünün
kökeni. Antik Roma’dak  oynanan
çocuk oyunlar›ndank  bir tanesir  de
‘Saturnalia’ yani k›fla girifl oyun-
lar›nda kendilerine minik torbalark
içinde hediye edilen parlak cevizler-k
le oynanan bir oyun.r  Çocuklu¤u bir
kenara b›rak anlam›nak  gelen ‘relin-
quere nuces’ deyiflinin de bu ceviz
oyunuyla ilgili oldu¤u düflünülüyor.

MS 200’lerde Romal› Athenaeus,
Penelope ile evlenmek isteyen da-
mat adaylar›n›n bilye oyunu sonu-
cunda belirlendi¤ini anlat›yor. Bir
baflka Romal› yazar olanr  Ovidius
da ‘Ceviz A¤ac›’ adl› fliirinde bu tür
oyunlardan bahsediyor. Dolay›s›yla,
yaz›l› belgelere dayand›rarak bilyek
oyununun kökeninin Romal›lar ol-r
du¤unu söyleyenler ço¤unlukta.
Roma ‹mparatorlu¤unun s›n›rlar›
içinde bulunan di¤er ülkelerder  bu
oyunun yayg›nlaflm›fl olmas› olduk-
ça mümkün. ‹ngiltere’de bulunan
cam kürelerin de Erken Roma
dönemi yap›m› oldu¤u biliniyor.

“Hani Ya Cicoz, ‹flte Cicoz...”
‹ster cam,r  ister kil,r  isterse
mermer ver  benzeri tafllardan
yap›lm›fl olsun, bilyenin en eski
evrensel oyuncaklardan biri
oldu¤unu, her kültürder  ve her
bölgede kendine göre isimler
ald›¤›n›; farkl› oyun kurallar›,
hatta kendisine göre bir jargonur
oldu¤unu izliyoruz. Çocuklu¤u-
muzda en yayg›n ad› ile ‘bilya’
ya da ‘bilye’nin Frans›zca küçük
top anlam›na gelen ‘bille’ sözcü-
¤ünden geldi¤i ve bunun da
12.yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›, Dauzat
Etimoloji sözlü¤üne göre
biliniyor. ‘Bilya’ fleklinde
telaffuzuna bak›l›rsa ‹talyanca
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Bilye oynayan
Meksikal› çocuklar.

‹ster cam, 
ister kil, 
isterse mermer
vb.  tafllardan
yap›lm›fl 
olsun, en eski
evrensel 
oyuncaklardan
biri olan
bilyenin her
kültürde  farkl›
ismi, farkl›
kurallar›, 
hatta farkl› 
jargonu vard›r.  

‘So¤an Kabu¤u’
El yap›m› cam bilyelerin sevilen
bir örne¤i de de¤iflik renkli camlar›n
katlanarak k›vr›lmas›yla oluflturulan
ve ‘so¤an kabu¤u’ ad› verilenleri.
Bir baflkas›, içindeki mika parçac›k-
lar›n›n bulundu¤u renkli fleffaf cam-
dan üretilmifl ‘mika’ lar. Bir de daha
az fleffaf veya opak olanlar var. Ör-
ne¤in ‘clambroth’lar süt beyaz›
camdan olup, üstünde uçlar›

yap›m› ‘sanat cam›’ bilyeler üreten
küçük atölyeler ve sanatç›lar var 
ve örnekler tek kelimeyle göz
kamaflt›r›yor.

El yap›m› cam bilyeler desenlerine
ve renklerine göre adland›r›l›yor,
ço¤u da oldukça eski teknikler:
‘latticino’lar içinde bükümlü 
bir a¤› and›ran ince fleritlerin 
bulundu¤u örnekler. Bu a¤ 
8-40 adet ince fleritten olufluyor. 
Bilyenin yüzeyine yak›n daha
seyrek renkli fleritler var. ‘Lutz’
denen bilyeler, koleksiyoncular›n 
en çok sevdikleri ve tabii ki en
pahal›lar›ndan. 1900’lerde üre-
tildi¤inde 100 tanesi 35 Cent’e
sat›l›rken günümüzde bu fiyat bir
teki için 1000 dolar›n üstünde.
‹çinde minik bak›r kristalleri 
olan yeflil cam nedeniyle ›fl›l 
›fl›l bir görüntüsü olan bu tür, 
ad›n› her ne kadar 19. yüzy›lda
Amerika’ya göç etmifl bir Frans›z
cam ustas› olan Nicholas Lutz’dan
alsa da, as›l kökeni Almanya.

‘Sulphide’ler
Di¤er bir baflka k›ymetli tür de 
‘sülphide’ ad› verilen, tek tek
yap›lan ve içinde hayvan, kufl ve
insan figürleri olanlar. Cam
ustas›n›n mesaisinden sonra
çocuklar›na oyuncak veya 
ailesine hediye olarak yapt›¤›
örneklerden baz›lar› tak› olarak da
kullan›l›rm›fl. Gerçekten de 19.
yüzy›lda moda olan kameolar›n
yarat›c›s› ‹ngiliz Pellat’›n gelifltirdi¤i
yöntemde porselen hamurunun
potafl silikat› ile birlikte bir 
kal›ba dökülmesi ve düflük 
›s›da f›r›nlanmas› tekni¤i uygula-
n›yordu. Bu tekni¤in cama 
uygulanmas› için iki usta gerekiyor-
du. Biri demir çubu¤un üstünde
cam çubu¤unu haz›rl›yor, öbürü de
haz›rlad›¤› figürü cam›n içine
yerlefltiriyordu. Bilyenin ucundaki
cam, tekrar figürün üstüne katla-
narak yuvarlat›l›yordu. Bu katlama
s›ras›nda figürle cam aras›nda
kalan hava bofllu¤u da bilyede 
ayr› bir ›fl›k oyunu yap›yordu.
Böylesi bir u¤rafltan sonra fiyat›n›n
5.000 $ oldu¤una flaflmamak
gerek. 

kavuflmayan renkli spiral çizgilerin
bulundu¤u bir tür. Bir baflka ilginç
örnek de üstünde renkli çizgilerin
bulundu¤u siyah cam bilyeler.
Kökeni Almanya olmakla beraber
her nedense Hindistan’dan geldi¤i
kabul edilerek bu türe ‘Hint k›vr›m›’
(Indian swirl) ad› verilmifl. Endüstri-
yel üretimde elle üretimden farkl›
olarak cam daha büyük f›r›nlarda
üretilip istenen k›vama gelince bir
a¤›zdan aktar›l›yor, istenen boylar-
da kesilen parçac›klar hareket
eden mekanik rulolar yard›m›yla yu-
varlat›l›yor. Bu bilyeler daha sonra
so¤umak üzere metal kaplar içinde
toplan›yor. ‹stenen renkteki saydam
camlar›n içine ‘kedi gözü’, ‘yaprak’
gibi desenler yap›lmak istendi¤inde
f›r›n a¤z›na, kesme iflleminden önce
cam eriyi¤inin içine istenen renkte
cam enjekte ediliyor. Yüzeylerine
desen yap›lmak istendi¤inde de
bilyeler henüz s›cakken de¤iflik
tozlar, cam k›r›klar› veya mika gibi
malzemeler d›fl yüzeye uygulan›yor.

Bilindi¤i kadar›yla endüstriyel cam
bilye üretiminin mucitleri Danimarka
göçmeni olan Amerikal› Martin F.
Christensen ve o¤lu Charles’d›.
Baba o¤ul, 24 Ekim 1905 y›l›nda
alm›fl olduklar› patentle
Steubenville, Ohio’da fabrika
kurarak bilye üretimini ayda bir
milyon adete ç›kard›lar. 1917
y›l›nda çok so¤uk geçen bir k›fl,
do¤algaz kullan›m›n›
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Bat› Afrika’dan el yap›m› bilyeler.

Bilye Tava
Sokak çocuklu¤u döneminde kilden elde yu-
varlad›¤›m›z flekilleri ateflte piflirmeye u¤ra-
fl›rd›k, ço¤u da çatlard›. Geriye kalanlar da ilk
darbede da¤›l›rd›. Da¤›lmaz da ‘ütülürse’ kal-
bimiz a¤r›mazd›. Bir baflka hainlik de rulman-
lardan söktü¤ümüz çelik bilyelerdi... Bizim en
çok tan›d›¤›m›z ve zaman zaman da Pafla-
bahçe ma¤azalar›nda rastlad›¤›m›z ‘kedi gö-
zü’ denilen ve içinde bir veya bir kaç renkten
oluflan bir k›vr›m› olan fleffaf cam bilyeler ilk
kez 1950'lerde Japonlar taraf›ndan üretilmiflti.
En ucuz bilye türleri aras›nda say›lan bu bil-
yeleri hiç k›zartmay› denediniz mi bilmiyorum.
K›zg›n bir tavada ›s›tt›ktan sonra buzlu suyun
içine at›n, yüzeyi sa¤lam kal›yor, bilyelerin
içinde minik minik çatlaklar olufluyor. Annem
ö¤retmiflti, bunlarla tak› türü birfleyler yaparak
bizi oyal›yordu. Siz yine de dikkatli olun, ba-
zen parçalara ayr›labiliyor.



düzenlenen Dünya Bilye fiampiyo-
nas›’n›n geçmifli I. Elizabeth döne-
mine kadar uzan›yor ve 1700'lerden
beri her y›l düzenleniyor. 

fifieerrmmiinn AAllyyaannaakk

www.acikradyo.com.tr  
04 fiubat 2002.
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Galiba 1950'ler bilye modas›n›n
sonuydu. Baz› kaynaklar 60 ve 70’li
y›llarda yetiflen çocuklar›n bu oyun-
la ilgilenmemelerinin nedenini tüm
sokak oyunlar› gibi bilyeleri de terk
edip televizyon etraf›nda toplan-
malar›nda görüyor. Di¤er yandan
çocuklar›n oynayacak bofl arsalar›
veya otomobil geçmeyen sokaklar›
de giderek azald›. Bunun üzerine
50'lerin çocuklar› olan yetiflkinler de
70'li y›llarda bilye koleksiyonu
modas›n› bafllatt›lar. Bu da baz›
ülkelerde sanatsal cam bilye üreti-
minin tekrardan do¤mas›na neden
oldu. 1920'li ve 30'lu y›llarda bilye
basit bir çocuk oyunu olmaktan
ç›kt›, hatta yetiflkinler aras› turnu-
valar düzenlenir oldu. Bu turnu-
valardan iki tanesi; Wildwood, New
Jersey, ABD ve Londra’n›n
güneyinde Tinsley Green adl›
kasabada hâlâ sürdürülüyor. Her y›l
Paskalya öncesi ‘‹yi Cuma’ günü

olanaks›zlaflt›rd› ve Christensen’ler
fabrikalar›n› bir daha açmamak
üzere kapatt›lar. O y›llarda önde
gelen bir baflka Amerikan bilye
üreticisi de M. F. Christensen’den
ayr›lan Horace C. Hill’in ortaklar›yla
kurdu¤u Akro Agate Co. adl› flirket-
ti. Sadece Amerika’n›n de¤il bütün
dünyan›n en büyük bilye üreticisi
olan bu flirket 1951 y›l›na kadar
üretimini sürdürdü. Seri üretime
geçiflle elle üretilen cam bilyelerde-
ki bütün renkler ve desenler uygu-
lanabildi¤i gibi akik ve mermer gibi
tafllar›n desenleri de taklit edilebil-
di¤inden, bilye oyunlar› giderek
yayg›nlaflt›. Bu üretim flekli, o tarihe
kadar elle üretilen bilye tekelini
neredeyse elinde tutan Alman
flirketlerinin de sonu oldu. 1920'li
ve 30'lu y›llar ise baflka fabrikalar›n
da üretime geçti¤i ve bilye oyu-
nunun dünyada en popüler oldu¤u
dönemler olarak tarihe geçti. 

Tüm sokak
oyunlar› gibi,
bilye de terk
edildi ve 
çocuklar TV
etraf›nda 
topland›. Tabii,
bofl arsalar 
veya otomobil
geçmeyen
sokaklar da
azalm›flt›...
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Bilye Oyunlar›
Dünya Bilye fiampiyonas›nda oynanan oyun içiçe iki dairede gerçeklefliyor. Ortadaki 30 cm çap›ndaki dairenin içine
yerlefltirilen 49 bilye, d›fltaki 2 m. çap›ndaki dairenin herhangi bir kenar›ndan yapaca¤›n›z at›flla bafll›yor. Bu oyun
bizim ‘daire’ oyununa benziyor ama galiba biz ayakta durarak da at›fl yapabiliyorduk. Bunun gibi baz› oyunlar› bana
day›m ö¤retmiflti, onun verdi¤i bilyelerin bir k›sm› da duruyor hâlâ. Rahmetli day›m, Britannica’da yaz›lan “Türkiye’deaa
erkek çocuklar kil, mermer, demir ya da camdan yap›lm›fl küçük bilyelerle oynarlar” cümlesini okumam›flt› herhalde.
Ev içinde oynad›¤›m›z bir baflka oyun da hal›n›n alt›na sürülen kocaman kül tablas›n›n oluflturdu¤u ‘çukur’ oyunu idi. 

Yazl›¤a gidildi¤inde mahalledeki arkadafllarla en s›k oynanan oyunlardan biri yine çukur kaz›larak oynanan ‘kaptan’d›.
Bir di¤erinde ise yere çizilen bir çizginin üzerine dizilen bilyeler ve ondan bilmem kaç ad›m uzaktaki at›fl çizgisinde
s›ra almak için ‘birinç, ikinç, sonunç’ diye ba¤›rmalar sözkonusuydu. ‘Çizgi’ oyununun kural› ‘sa¤ bafl, sol bafl’ diye
duyurduktan sonra niflan al›p da vurdu¤unuz bilyenin sa¤›nda veya solunda kalan bilyeleri toparlaman›zd›. 

Bir baflka oyun da ‘müselles’ veya ‘üçgen’di. Bu oyunda yere çizilen üçgenin kenar›na her oyuncu belirli say›da bilye
koyar, dört ad›m uzaktaki at›fl noktas›ndan niflan alarak olabildi¤ince çok bilyeyi bu üçgenin d›fl›na atmaya u¤rafl›rd›.
En yayg›n oynanan bilye oyunu olan ve iki kiflinin oynayabilece¤i ‘kafa kar›fl’ta bir oyuncu bilyesini rasgele belli bir
uzakl›¤a atarsa, karfl›n›zdakini vurmaya ya da bir kar›fl yak›n›n›za düflmeye u¤rafl›rd›. E¤er vurursa karfl› oyuncudan
iki bilye, bir kar›fl aray› tutturmuflsa tek bir bilye al›rd›. ‘Çer-çöp’, ‘F›rtt› babuç’ gibi, y›llar öncesinden kula¤›mda kalm›fl
baz› seslenmeler ve yukar›da sayd›¤›m baz› oyunlar bilye oyun jargonundan hat›rlayabildi¤im sadece bir kaç tanesi.
Son y›llarda böylesine naif oyunlar oynayanlara (kukal› saklambaç, y›lan, dokuz tafl vb.) rastlamad›¤›m için de kim-
seyi yakalay›p soram›yorum. Herkes oyunlar unutuluyor diye flikâyet ediyor ama onlar› çocuklar›na aktarmaya da
u¤raflm›yor.
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Binicilik
Her ne kadar ata binmek gibi
alg›lansa bile, yak›ndan
bak›ld›¤›nda at ile bir yerlere gitmek
diye tan›mlanabilecek o ‘binifl’
faaliyeti ile ilgisi olmayan bir durum
ve hatta vehimdir. Ata binenler bir

yerlere gider dururlar. Binicilik ya-
panlar ise asla al›flt›klar› manejden
ad›m d›flar› ç›kmaz. Biri gider durur,
öteki durur da durur!

Türkiyemize has bir özellik de flu ki;
ata binen öteki insanlardan farkl›
olacak flekilde ‘biniciler’ nedense
‘at biner’. Kendilerine “Ata biniyor
musun?” gibi sorular sormak
tehlikelidir. Maazallah sinirlenip
atlar›ndan bile düflerler. Zaten ‘ata
binen insanlar’ tarih boyunca türlü,
envai çeflit faaliyetler yapm›fl ve
yap›yor olmaya devam ederken,
‘biniciler’ ‘aç›k beyin cerrahisi’
yap›yormufl gibi davranman›n ultra
kontrollü flartlar› haricinde imkân›
yok, olamazlar... Mümkünse bir
adet yapra¤›n bile rüzgârda uçma-
mas›n› asabi bir edayla arzular,
bekler; aksi bir durumda da hemen
yere inip, mesela, kavgaya
tutuflurlar. 

Atlar› üstünde bu kadar k›r›lgan bir
baflka tür insan yoktur. 

MMaahhiirr BBaaflflddoo¤¤aann

Bireyselleflmek
Freud, bireyin sa¤duyudan kurtul-
mas›n› -t›rnak içinde ‘sa¤duyu’
diyebiliriz buna- toplumsal, kültü-
rel bask›lardan; kültürün getirdi¤i
huzursuzluklardan kurtulmas›n›,
bireyselleflmesini ve de özgürlefl-
mesini k›flk›rt›c› bir metafor olarak
kullanm›flt›r ve ileride gelifltirece¤i
kuram›n›n temel ç›k›fl noktalar›ndan
birini oluflturmufltur. ‹leriki y›llarda
bu noktada Jung ile oldukça ters
düflerler. Jung bireyin özgürleflme-
sinin bireye büyük belalar getire-
ce¤inin alt›n› çizer, ki bunda da
hakl›d›r. Özellikle 30-35 yafl›ndan
sonraki bunal›mlarda bu durum
s›kl›kla görülüyor. Tanr›dan kurtul-
mak ve bireyselleflmek asl›nda
bireyi çok büyük bunal›mlara ve
melankoliye ya da depresyona
sokan durumlard›r. Fakat Freud
bunun tam aksini k›flk›rtmaya
devam eder. Olabildi¤ince bütün
zincirleri k›r›p, özgürleflmeye ve
içgüdülerinin, bilinçd›fl›n›n sesini
dinlemeye ça¤›r›r bizi. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 24 May›s 2004. 
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‹nsan akl›n›n yaratt›¤› en uçuk 
icatlardan biridir. Tekerle¤in bulun-
mas› ne kadar büyük bir bulufl ise,
önlü-arkal› iki tekerle¤in dengede
kalaca¤› fikri de o kadar büyük bir
bulufltur. O yüzdendir ki: “Bisiklet
hayaldir. Zira bisikletçinin ayaklar›
hep havadad›r” derler. Yak›n za-
manlarda Türkçe kaleme al›nm›fl
‘Bisiklet Manifestosu’nda bisikletin
“hem yelken, hem dümen, hem ba-
l›k, hem de su” oldu¤u iddia edil-
mifltir ki, yabana at›lacak türden 
bir iddia de¤ildir bu. 

Bisikletin ilk-el modellerinin Çin’de
görüldü¤ü söylenegelmifltir. Yine
Afrika’da kökü çok eskilere

dayanan tahta bisikletlerin kullan›l-
d›¤› bilinmektedir. Ama modern
dünyaya bisiklet fikrini arma¤an
eden kifli, flan›na yak›flaca¤› gibi
Leonardo da Vinci’dir. Leonar-
do’nun kâ¤›t üstündeki tahta 
bisiklet çizimi bugün kullan›lan
bisikletin temel mant›¤›n› aynen
tafl›r. Kaynaklar, ilk pedall› bisikletin
1840’larda o çizimden ilham al›na-
rak yap›ld›¤›n› söylemektedir. 

Rivayet edilir ki, Bernard Shaw,
bu yeni icat ile meflk edenlere üzü-
lerek bakm›fl ve: “bisikletçiler dün-
yan›n en saf adamlar›d›r, zira bisik-
letin onlar› tafl›d›¤›n› zannederler”
demifltir. Yukar›da ad›n› and›¤›m›z
manifestoda ise bu durum bisikletin
eflitlikçili¤ine yorulmufl “bazen o
sizi tafl›r, bazen de siz onu tafl›rs›-
n›z” diye konu ba¤lanm›flt›r.

“‹nsan ile bu kadar dost baflka bir
bir ulafl›m arac› var m›d›r?” sorusu-
na verilecek cevaplar›n say›s› bir
elin parmaklar›n› geçmez. Mahzun
yüzlü flövalye Don Quijote’nin sev-
gili at› Rosinante’ye, Nasreddin
Hoca’n›n efle¤ini ekleyip, bunlar›n
yan›na belki Naz›m’›n Süleymaniyeli
Ahmet’inin 3 numerolu kamyonetini
koyarsan›z tablo tamamlan›r.

Hem kendi türleriyle,
hem de insanlar ve

di¤er hayvan türleriyle
iletiflim ve ba¤ kurabilen

atlar sosyal canl›lard›r.
Ç›kard›klar› sesler,

tensel temas ve belirgin
bir beden diliyle
iletiflim kurarlar.

Uflak fieker Fabrikas› bahçesinde bisikletliler
1949.



Mass eylemleri haricinde bu çeflit
bir meydanr  okumadan söz edile-
mez. Bisiklete iliflkin talepler
mahçup bir sesr  tonuyla ‘bize de
biraz yer lütfen’r  diye dile getirilir.

Bisikletin Müslüman mahallesindeki
salyangozlu¤u, yaln›zca doku
uyumsuzlu¤una gönderme yapan
bir metaforr  de¤ildir.r  Bisiklet bizzat
yavafll›¤› ile de salyangozun ta ken-
disidir. Her fleyinr  h›za endekslen-
di¤i kaotik birk  dünyadar  o, huzuru,
sükûnette bulaca¤›m›z›n idrakidir.

AAyAyAyAyAA ddaann ÇÇeelliikk

Biyoyak›t
Biyokütleden elde edilen s›v› ya da
gaz halindeki yak›t. Biyoyak›t, küre-
sel ›s›nma tehdidine karfl› alternatif
mücadele yollar›ndan biri olarak in-k
sanl›¤›n önüne getirilen ve büyük
bir h›zlar  uygulamas›na geçilen bir
‘çözüm’ mekanizmas›. Bununla bir-
likte, özellikle 2005 y›l›ndan baflla-
yarak birbirik  ard›ndan yay›nlanan ve
say›lar› gittikçe artan bilimsel rapor-
lar, biyoyak›t›n bir çözümr  olmak
flöyle dursun, aksine, sorunlar› kat-
layarak art›raca¤›n›k  ortaya koyuyor.
Küresel ›s›nmaya yol açan seragaz›
sal›mlar›n› azaltaca¤› ve fosil yak›t-
lara bir alternatifr  oluflturarakf  enerjik
güvenli¤ini art›raca¤› öne sürülen
biyoyak›t, büyük birk  tart›flman›nr
oda¤›na oturacak gibik  görünüyor.

Biyodizel, Dizelin Kendisinden
Çok Dahak  Zararl›!
Eldeki en taze örnek, 2007
güzünde yay›mlanan bir araflt›rma:r
Ozon tabakas› üzerindeki öncü
çal›flmalar›yla Nobel ödülü kazan-
m›fl olan biyokimyac› Paul Crut-
zen’in de aralar›nda bulundu¤u
uluslararas› bir bilim-insanlar›r toplu-
lu¤unun 2007 Ekim’inde yay›mlad›-
¤› bu araflt›rmada biyoyak›t üreti-
minde aç›¤a ç›kan azot oksit (N2O)
sal›mlar› yüzünden, biyoyak›tlar›n
küresel ›s›nmaya fosil yak›tlardan
daha fazla katk›da bulundu¤u yo-
lunda çarp›c› bulgular yerr  al›yor.r 1

2005 ve 2006 y›llar›nda da biyoya-
k›t›n gezegen için petrolden çok

Müslüman Mahallesindeki
Salyangoz
Türkiye’nin bisikletle tan›flmas› bir
asr› çoktan geçmifltir. “Bat›n›n ilmi-
ni alal›m ama, kültürümüzü koruya-
l›m” düsturu bisiklet için geçerli ol-
mam›flt›r. Zira baflka bir bat›r  icad›
olan otomobil genifl bir hüsnür  ka-
bul ile benimsenirken, bisiklet –ilk
bafllarda benimsense de– zamanla–
ötelenmifl, horlanm›fl, hak etti¤ik  bi-
çimde hayata dahil edilmemifltir. Bu
tercihin alt›nda yatan sebep, moto-
rize kültüre olan hayranl›k kadar,k  di-
limizde talihli olmak manas›nda kul-
lan›lan ‘dört aya¤›n›n üstüne düfl-
mek’ deyimiyle ilgilidir. Bisiklet gibi
ancak hareketk  etti¤inde dengede
durabilen bir nesner  ak›l fikir ötesi-r
dir. Bu tuhafl›k iflink  içine ancak
fieytan’› katarak aç›klanabilir. fiey-
tan’dan yola ç›k›larak katedilenk  yol,
Müslüman mahallesindeki salyan-
goza ulafl›r. Bisiklet Müslüman ma-
hallesindeki salyangozdur.

Bisikletin en büyük düflman›k  moto-
rize kültür ver  onun öncü kuvveti
olan otomobildir. Otomobil ile bisik-
let aras›ndaki uzlaflmaz çeliflki,
flimdilik otomobilk  lehine gibi görün-
se de, ilerde bu tablonun de¤iflece-
¤i bellidir. Bir kentr  teroristi olarak
otomobil, benzin gibi ‘yabanc›’
destek almad›¤›k  sürece bir hiçtir.r
Oysa bisiklet insan organizmas›n›n
do¤al uzant›s›d›r. Bisiklet, insan›
kendi özüne ça¤›r›rken, otomobil
yabanc›laflt›rma efektlerinin en afili-
sidir. Kapadokya vadilerinde hay-
ranl›kla seyretti¤i yabani kufllar›, ak-
flam heyecanla otel görevlisine an-
latan turistin ald›¤› cevap buna
kan›tt›r:

-Burada ne kadar çokr  kartal,k  flahin,
do¤an var.
-Yooo! Asl›nda Reno daha fazlad›r.

‘Critical Mass’ hareketi ilk olarakk
ABD’de bafllam›fl ve daha sonra
Avrupa’ya yay›lm›flt›r. Trafikte
otomobillerin kaplad›¤› alanlar›
bisikletleriyle iflgal eden ve topluca
davranarak birk  kütler  oluflturan
Mass’ç›lar, ‘trafi¤i engelliyorsunuz’
diyenlere ‘trafik zatenk  biziz’ diye
kafa tutarlar. Ülkemizde Critical
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daha zararl› oldu¤unu aç›kça ortaya
koyan BM raporlar› yay›nlanm›flt›.
Malezya, Endonezya gibi ülkelerde
do¤al ya¤mur ormanlar›n›nr  ve or-
manlar›n yak›l›p kesilerek onlar›n
yerine Avrupa pazar›n›n arabalar›
için biyodizel üretecek palmiye, fle-
kerkam›fl› vb. ürünlerin ekimine gi-
dilmesinin, ya¤mur ormanlar›n›nr
çok k›sak  sürede ortadan kalkma-
s›na yol açaca¤› bu raporlarda
ortaya konuyordu. Bunun küresel
›s›nma üzerinde büyük birk
h›zland›r›c› etki yapmas›n›n yan›
s›ra, kendilerine bar›nacak yerk
kalmayan orangutan gibi primat-
lar›n soylar›n›n tükenmesini
h›zland›raca¤› da çeflitli raporlarda
ortaya konuyor.2

Art› geri besleme mekanizmalar›n›n
tetiklenmesi sonucu, bu durumun
daha da kötüleflece¤i belirtiliyor.
Örne¤in, hem a¤açlar›n kendileri,
hem de üzerinde durduklar› turba
denen bitki örtüsünün karbondiok-
side dönüflmesi sözkonusu. Bir
Hollanda dan›flmanl›k firmas›n›nk
araflt›rmas›n›n sonuçlar›, her birr
tonluk palmiyek  ya¤›n›n, 33 ton kar-
bondioksit emisyonuna yol açt›¤›n›
gösteriyor; yani, palmiye ya¤›ndan
elde edilen biyodizel, iklim de¤i-
flikli¤i üzerinde normal dizelin 10
kat› daha fazla etkili oluyor ver  zara-
ra yol aç›yor. ((BBkkzz;; KKüürreesseell IIss››nnmmaa)a)a))

Biyoyak›t endüstrisi dünyan›n her
yerinde benzer etkilere sebep olu-
yor. Brezilya’da flekerkam›fl› üretici-
leri cerrado denen bodur bitkir  habi-
tat›na giriyor, soya üreticileri Ama-
zon ya¤mur ormanlar›n›r  tarumar
ediyor, Malezya’da palmiye ya¤›

DDoo¤¤aall  yyaa¤¤mmuurr  oorrmmaannllaarr››nn››nn
yyaakk››ll››pp  kkeessiilleerreekk yyeerriinnee  bbiiyyoo--
ddiizzeell  üürreetteecceekk  ppaallmmiiyyee,,  flflee--
kkeerrkkaamm››flfl››  vvbb..  üürrüünnlleerriinn  eekkiimmiinnee
ggiiddiillmmeessiinniinn,,  yyaa¤¤mmuurr  oorrmmaann--
llaarr››nn››nn  ççookk  kk››ssaa  ssüürreeddee  oorrttaaddaann
kkaallkkmmaass››nnaa  yyooll  aaççaaccaa¤¤››  rraappoorr--
llaarrllaa  oorrttaayyaa  kkoonnuuyyoorrdduu..

plantasyonlar› her y›lr  ya¤mur
ormanlar›n›n yüzde 0.7’sinin yok
olmas›na sebep oluyor.

‘Yersizlik’, açl›k vek  isyan
Önemli bir baflkar  sorun da, ‘yersiz-
lik’ meselesi. Yap›lan hesaplara gö-
re, tüm araçlarda biyoyak›t kullan›-
lacak birk  düzener  geçilebilmesi için
yaln›zca Birleflik Krall›k’tak  ekilebilir
topraklar›n tamam›ndan daha fazla-
s›n›n sadece biyoyak›t ürünlerine
(örne¤in kolza ya¤›) ayr›lmas›na ih-
tiyaç oluyor.

Bütün bunlara, yükselen tah›l fiyat-
lar› ve buna ba¤l› olarak ufuktak  be-
liren açl›k vek  isyan tehlikelerini de
eklemek gerekiyor. Örne¤in, 2007
bahar›nda Meksika’n›n birçok böl-k
gesinde tortilla (ekmek) fiyatlar›
yüzde 50’den fazla f›rlad› ve kitleler

de bunu protesto için sokaklara
döküldü. Meksika’da iflçiler ver  yok-
sul halk›n temel yiyecek maddesin-k
deki bu büyük fiyatk  art›fl›n› k›smen
‘etanol etkisi’ne ba¤lamak müm-k
kündü. Yani, ABD’de petrol ürünle-
rine alternatif olarakf  m›s›rk  bazl›r  eta-
nole tehacüm olmas› idi. ABD’de
de etanol etkisi, di¤er tah›llar›n,r  bü-
yük vek  küçükbafl hayvanlar›n, kü-
mes hayvanlar›n›n fiyatlar›nda da
s›çramalara neden oldu.

Sonuçta, sayg›n tar›m iktisatç›lar›-
n›n baz›lar›na göre, biyoyak›tlar›n
dünyan›n dört bir yan›ndar  ‘yoksul-
lar› açl›¤a mahkûm etmesi’ muhte-
mel. Çünkü, örne¤in Sahra-alt› Afri-
ka ülkelerinde manyok gibik  temel
besin maddeleri ekiminin yerini ay-
r›cal›kl›, zengin kesimlerin araba ih-
tiyaçlar› için etanol üretimine b›rak-
mas›, Güneydo¤u Asya’da ya¤mur
ormanlar›n›n kesilip yak›larak yer-k
lerini etanol üretecek palmiye gibi
bitkilerin ekimine b›rakmas›,
ABD’de enerji (mazot) yo¤un en-
düstriyle üretilen m›s›r bazl›r  etano-

lün de ilavesiyle bütün sürecin iklim
y›k›m›na yol açmas› sözkonusu.3

Ne var ki,r  bitkiler gibir  h›zla kendini
yenileyebilen herfleyden kolayca
elde edilebilen biyoyak›tlar herr  yer-r
de, özellikle otomotiv tafl›mac›l›¤›n-
da büyük ra¤bet görüyor; biyoyak›t
endüstrileri de, do¤abilecek zarar-k
lara iliflkin tüm rapor ver  yorumlara
ra¤men Avrupa, Asya, Kuzey ve
Güney Amerika k›talar›nda son de-
rece h›zl› bir büyümer  gösteriyor.
Bitkilerden elde edilecek ya¤,k  in-
sanlarla otomobiller aras›nda
amans›z bir yar›flar  yol açmakta.
Bu yar›fl› insanlar›n ve çevrenin
kaybedece¤i söylenebilir.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith, W.
Winiwarter; “N2O Release From Agro-biofuel

Production Negates Global Warming
Reduction by Replacing Fossil Fuels”
Atmospheric Chemistry and Physics, 2
Temmuz 2007.
www.atmos-chem-phys-discuss.net

2 George Monbiot;  “If We Want to Save the
Planet, We Need a Five-Year Freeze on
Biofuels,” The Guardian Online,  29 Mart
2007.
www.guardian.co.uk

3 Noam Chomsky; “Starving the Poor,”
Khaleej Times, 15 May›s 2007.
www.khaleejtimes.com

Blues
1903 y›l›nda bir ö¤ler  sonras›n›n iler-
leyen saatlerinde, öncü Amerikan
bestecisi ve müzisyen W.C. Handy,
siyah iflçilerin kuflaklar boyuncar  ça-
l›fl›p didindi¤i pamuk tarlalar›ylak
çevrili bir kasabar  olan Tutweiler,
Mississippi’de tren bekliyordu. H›r-
pani görünüfllü siyah bir adam›nr  tu-
haf birf  flekilder  gitar çald›¤›n›r  duydu.
Adam çak›s›n› teller üzerinder  gezdi-

rerek güçlü,k  h›fl›rt›l› bir sesr  ç›kar›yor
ve son derece duygusal bir sesler
flark› söylüyordu. Sonradan “etkisi
unutulmazd›” diye yazd› Handy. Bu
tan›mlama flimdi ‘blues’ ad›yla bili-
nen müzi¤e dair yaz›l›r  ilk at›fk  olarakf
kabul ediliyor.

Blues Amerika’n›n güneyinde gelifl-
ti. Kimi kökleri art›k farkl›,k  yeni bir
örgü içinde olsa da kölelerin Afri-
ka’dan tafl›d›¤› müzikal yap›lara
uzan›yor. Klasik 12k  ölçülük yap›s›y-k
la blues, say›s›z türü kapsayan caz-
dan müzikal anlamda daha s›n›rl›-
d›r. Bununla beraber Mississippi
deltas›nda ortaya ç›kan klasik blu-k
es, tabii ki blues’un yegâne türü
de¤ildir. Carolina tepelerinde geli-
flen tatl› ve k›vrak Piedmontk  blues’u
gibi di¤er türler,r  farkl› müzisyen
gruplar›n›n blues’u kendilerince na-
s›l yorumlad›klar›n› gösterir.

‹lk bluesk  y›ld›zlar› kad›nlard›, bilhas-
sa Bessie Smith ve Ma Rainey.
Gösteriflli bir hayatr  yaflar, ço¤un-
lukla usta gruplar eflli¤inde vahfli ve
dokunakl› flark›lar söylerlerdi.r  Blues
tarihinde bir sonrakir  evreye Robert
Johnson gibi gitar› tek bafl›nak  çal›p
söyleyen erkekler hâkimr  oldu. Son-
ralar›, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
güneyli müzisyenler Chicago’yar  ve
di¤er kuzeyr  flehirlerine göç ettiler.
Güneye özgü tarzlar› da yanlar›nda
getirdiler ver  bunlara elektrikli anfiler
ekleyerek gümbür gümbür, âcil ve
taptaze bir sadâr  yaratt›lar. Bu mü-
zisyenlerin aras›nda sonradan y›l-
d›zl›k mertebesinek  ilerleyen Muddy
Waters, John Lee Hooker ver
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Biyoyak›t üretimi küresel ›s›nma üzerinde büyük bir
h›zland›r›c› etki yapmas›n›n yan› s›ra, kendilerine bar›nacak
yer kalmayan orangutan gibi primatlar için de tehdit
oluflturuyor.

William Christopher
Handy,
1873-1958.



Howling Wolf gibi isimler vard›. 
Blues gücünü a¤›rl›kl› olarak söz-
lerindeki zenginlikten al›r. Blues
flark›c›lar›n›n ço¤u resmi anlamda
e¤itim görmemiflti, ama kuflaklar
boyunca Afrikal›-Amerikal›
yaflam›n›n temelinde yeralan
yaln›zl›k, ac› ve yoksunlu¤u ifade
eden, son derece dokunakl› fliirler
üretiyorlard›. Buna ra¤men blues
müzi¤i son tahlilde kederli de¤ildir.
Temel bir insani güdünün, tüm
engellere ra¤men ayakta kalma
kararl›l›¤›n›n bir bildirgesidir o.
Muddy Waters “Ben bur’day›m!
Herkes biliyor ya, ben bur’day›m!”
derken iflte bunu sembollefltirmifltir.

Blues müzi¤i aç›kça politik de¤ilse
de büyük bir k›sm› en az›ndan
sosyal adaletsizli¤e karfl› örtülü bir
isyand›r. Özellikle 20. yüzy›l›n
bafllar›nda, blues’un neredeyse
sadece güneyde çal›nd›¤› 
zamanlarda müzisyenler zaman
zaman, kar›lar›na ve sevgililerine
tacizde bulunmak ve onlar› dövmek
istediklerini anlatan flark›lar söyler-
lerdi. Bu flark›lar k›smen de olsa
flifreli olarak yaz›lm›fllard›. fiark›c›lar
asl›nda ac›mas›z çiftlik patronlar›na
ve onlar›n temsil etti¤i siyasal ve
toplumsal sisteme isyan etme 
hayallerini ifade ediyorlard›. Bu
fikirleri aç›k aç›k ifade edemeye-
ceklerinden dolay› da arkadafllar›na
ve sevgililerine fliddet uygulamay›
hayal ediyormufl gibi yap›yorlard›.  

Ço¤u blues parças›n›n sözleri
Robert Johnson’›n yazd›¤› bu
flark›da oldu¤u gibi  klasik A-A-B
formunda yaz›l›r:

I went down to the crossroads,
tried to flag me a ride,
I went down to the crossroads,
tried to flag me a ride,

But nobody seemed to know me,
everybody passed me by.

Dörtyol a¤z›na indim, bir arabaya el
ederim diye,
Dörtyol a¤z›na indim, bir arabaya el
ederim diye,
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Bessie Smith,
1894-1937.

Robert Leroy Johnson,
1911-1938.

Kimseler tan›m›yordu beni sanki,
önümden geçip gitti hepsi de.

Blues’un büyük toplumsal zaferi,
1960’lardan itibaren beyaz rock
müzisyenlerinin bu müzi¤i
benimsemesiyle geldi. Eric
Clapton ve Mick Jagger gibi
y›ld›zlar, blues müzi¤ine ve onu
yaratan müzisyenlere cömertçe
övgüler düzdüler, klasik blues
flark›lar›n› kendi repertuarlar›na
uyarlad›lar. Hatta Rolling Stones
ve Lovin’ Spoonful gibi rock
gruplar›n›n isimleri de blues
flark›lar›n›n sözlerinden esinlenerek
konmufltu. Muddy Waters’›n
m›sralar›n›n do¤rulu¤u da elbette
flüphe götürmez: “Blues had a
baby, and they called it rock’n’roll”
(Blues’un bir bebe¤i oldu, ad›n› da
rock’n’roll koydular).

SStteepphheenn KKiinnzzeerr

Bob Dylan
1941 y›l›nda Minnesota’n›n Duluth
flehrinde do¤mufl besteci, flark›c›,
flair, yazar, senarist, gitarist,
armonikac›, akordiyoncu, klavyeci,
davulcu, oyuncu, ressam ve radyo
programc›s›... As›l ad› Robert Allen
Zimmerman (Yahudi ad› Zushe ben
Avraham). Kendi biyografisinde
yazd›¤›na göre, büyükbabas›
Trabzonlu bir aileden; ‹stanbul
do¤umlu ama Kars’›n Ka¤›zman
yöresinde büyümüfl olan babaan-
nesinin k›zl›k ad› da K›rg›z. Anne
taraf›ndan dede ve nenesi olan
Benjamin ve Lybba Edelstein
yüzy›l bafl›nda Litvanya’dan
Amerika’ya göç etmifller.1

Bob Dylan, Galler’in büyük flairi
Dylan Thomas’›n fliirinden etkile-
nerek kendine ald›¤› Bob Dylan
ismi d›fl›nda Elston Gunnn, Blind
Boy Grunt, Lucky Wilbury, Boo
Wilbury, Elmer Johnson, Sergei
Petrov, Jack Frost ve Jack Fate
takma adlar›n› da farkl› müzikal ve
sanatsal faaliyetlerinde kullanmak-
tan geri durmad›.

Ad›n› ilk kez 18 yafl›nda duyuran
Bob Dylan, neredeyse yar›m

yüzy›ld›r kesintisiz icra etti¤i
sanat›yla Amerikan ve dünya
popüler müzi¤inin en temel figür-
lerinden biri oldu. Besteci ve icrac›
olarak içinde yer ald›¤› bafll›ca
müzik türleri folk, rock, blues ve
country’dir. Çeflitli boyutlarda
iflbirli¤i yapt›¤› ve bu iflbirli¤inden
genellikle çok verimli sonuçlar
ald›¤› önemli ça¤dafl müzisyen
ve gruplar aras›nda Johnny Cash,
Willie Nelson, The Band, Paul
Simon, Eric Clapton, Patti Smith,
Emmylou Harris, Paul Butterfield
Blues Band, Mark Knopfler, Roy
Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty,
George Harrison, Van Morrison,
Grateful Dead, Joan Baez, Al
Kooper, Rolling Thunder Revue,
Bruce Springsteen, U2, The Rolling
Stones, Joni Mitchell, Jack White,
Merle Haggard, Neil Young, Van
Morrison, Ringo Starr ve Stevie
Nicks say›labilir...

Daima Genç
Dünyan›n en çalkant›l› dönemle-
rinden biri olan 1960’larda Ame-
rikan toplumunda baflgösteren
huzursuzluk ve baflkald›r› ruhunun
gayri resmi ‘vakanüvisi’ ve kendi
istemese de onun göstergesi oldu.
Bu dönemde besteledi¤i, uyarlad›¤›
ve terennüm etti¤i flark›lardan
baz›lar›, örne¤in ‘Blowin’ in the

Wind’, ‘The Times They Are 
a-Changin’ ve ‘Masters of War’,
savafl karfl›t› hareketin ve sivil hak-
lar hareketinin marfllar› haline geldi
ve klasikleflti. ((BBkkzz;; AAllttmm››flflsseekkiizz
RRuuhhuu)) Sesini kitlelere ilk kez duyur-
du¤u 1959’dan 48 y›l sonra 2006
A¤ustos’unda ç›kartt›¤› stüdyo
albümü Modern Times (Asri
Zamanlar) ABD albüm listelerine
do¤rudan 1. s›radan girince, 65
yafl›ndaki Dylan da ‘Liste Bafl› Olan
En Yafll› Kifli’ unvan›n› elde etti.
Böylece, 1973’te besteledi¤i
‘Forever Young’ (Daima Genç)
flark›s›n› bir anlamda kendi müzik
hayat› ile de do¤rulam›fl oluyordu.

Bob Dylan’›n ilk dönemlerindeki
flark› sözleri siyaset, sosyal elefltiri
ve yorumlar, felsefenin yan› s›ra,
binbir türlü edebi esinlenmeyi içerir.
Bu sözlerde yerleflik müzik
anlay›fl›na bir meydan okuma ve
dönemin muhalif kültürüne birçok
gönderme bulundu¤u elefltirmence
s›kça dile getirilen hususlar. “Müzik
tarzlar›n› gelifltirip kendine mal
etmekle birlikte, Dylan’›n Amerikan
flark› gelene¤ine de azimle sadakat
gösterdi¤i, folk ve country/blues
flark›lar›ndan ilahilere (gospel),
rock and roll ve rockabilly’den
‹ngiliz, ‹skoç, ‹rlanda halk
flark›lar›na, hatta jazz ve swing

türlerine kadar tümünü kendi
müzi¤inde defaatle kulland›¤›” da
müzik elefltirmenlerince
vurgulan›yor.

Radyo Sevdas›
Ça¤dafl müzik ve edebiyat
simalar›n›n birço¤unda görüldü¤ü
gibi Bob Dylan’›n da gençlik
y›llar›nda radyo çok önemli yer
tutuyordu. Gençli¤inin bir
bölümünde önce güçlü blues ve
country çalan radyolar›, daha sonra
da rock and roll’un ilk örneklerini
sergileyen radyo istasyonlar›n› uzun
sürelerle dinledi¤i biliniyor. Dylan’›n
rock’n’roll üzerindeki odaklanmas›,
yerini daha sonra akustik gitar
eflli¤inde icra edilen Amerikan
folk müzi¤ine b›rakt›. 1961’de
New York’a geçip, büyük hayranl›k
duydu¤u efsanevi folk müzisyeni
Woody Guthrie’yi hastanedeki ölüm
döfle¤inde defalarca ziyaret etti¤i,
yüzlerce flark›s›n› ona ezbere
çald›¤›, onun da bu flafl›rt›c› per-
formanslardan derinlemesine etki-
lendi¤i de biliniyor. “Onun flark›-
lar›n› dinleyerek asl›nda nas›l
yaflayaca¤›n›z› ö¤renirdiniz,” diyor
Dylan. Büyük folklor araflt›rmac›s›
Alan Lomax, hiçbir Amerikan flair
ya da folk flark›c›s›n›n Amerikan
kültürüne Woody Guthrie’den
daha önemli katk›da bulunmam›fl
oldu¤unu söylüyor, ama Bob
Dylan’›n say›s›z besteler, perfor-
manslar, konserler, resmi ve gayri
resmi kay›tlar, sonu gelmeyen
memleket ve dünya turneleri,
gelenekle gelecek aras›nda sürekli
gidip gelen ve sonsuz bir aray›flla
geçen yar›m yüzy›ll›k müzik
hayat›na bak›nca, Lomax’in bu
tespitine bir istisna getirmek de
mümkün gibi görünüyor.2

‹nsanl›k tarihinin en önemli ve
tehlikeli dönüm noktalar›ndan biri
olan Küba füze krizi s›ras›nda çal›p
söyledi¤i ‘A Hard Rain’s a-Gonna
Fall’ adl› flark›n›n, nükleer felakete
yapt›¤› örtülü göndermenin yan›
s›ra, modern flark› yaz›m›na yeni bir
yön verdi¤i, “bir tür bilinç ak›fl›
tekni¤ine dayal› bir imaj taarruzu ile
geleneksel halk flark›s›n›n armonik
silsilesini birlefltirdi¤i” belirtilmifltir.
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60'larda ABD
toplumunda
baflgösteren
huzursuzluk ve
baflkald›r› ruhu-
nun gayri resmî
'vakanüvisi' ve 
-kendi istemese
de- onun
göstergesi oldu.

Bob Dylan.



The rich are getting richer and the
needy’s getting needier.

Ansiklopedi kar›flt›rd›m, yüce bil-
giye erifltim
Medyada hep haberle yar›flt›m
Bir bakt›m, Etiyopyal› çocuklar aç
biilaç
Bizim göz dersen onlardan da aç
Uzun sözün k›sas›
flifltikçe zenginin kesesi
Aç olan›n iyice kokar nefesi.

Et) flark›s›n› kaydederek buna
müzikal bir ‘cevap’ vermiflti.)
Bununla birlikte, Bob Dylan,
oldukça tipik say›lacak bir flekilde,
ikonoklastik tavr›n› daima sürdüre-
cek, hatta 1997’de verdi¤i bir
mülakatta, dine kendine özgü
bak›fl›n› flöyle dillendirecekti: “Ben
dindarl›¤› ve felsefeyi müzikte
buluyorum. Baflka bir yerde de
bulam›yorum... Hahamlara, vaizlere,
papazlara, evanjeliklere filan
ba¤lanamam. Bu gibi varl›klardan
çok daha fazlas›n› flark›lardan
ö¤rendim ben. fiark›lar benim
lûgatçem. Ben flark›lara
inan›yorum.”  Elvis Presley’in
müzikle kendisi arafl›ndaki iliflkiyi
tarif edifl tarz› ile flafl›lacak bir para-
lellik gösteren bu sözlerden sonra
Dylan, ayn› y›l New York Times’a
verdi¤i bir mülakatta da herhangi
bir örgütlü dine ba¤l› olmad›¤›n› net
bir ifade ile ortaya koyuyordu. ((BBkkzkkzz;;
EEllvviiss PPrreesslleeyy)y)y)y)yy

Hiç Bitmeyecek Turne
Gezgin ozan gelene¤inin ça¤dafl
temsilcilerinden biri say›labilecek
olan Dylan, elinde gitar›, a¤z›nda
m›z›kas› ve elinin alt›ndan eksik
olmayan klavyesi ile özellikle
1980’lerin sonlar›ndan itibaren
Never Ending Tour (Hiç Bitmeyecek
Turne) diye adland›r›lan konserler
dizisini dünyan›n dört bir yan›nda
sürdürüyor. Açl›k, ayr›mc›l›k, yok-
sulluk, çiftçilerin borç durumu gibi
dünya hallerine karfl› hem flark›-
lar›yla, hem de yard›m konserleriyle
protestocu sesini yükseltmeye
devam ediyor.

1986 y›l›nda, Bob Dylan, rap
dünyas›na bal›klama dal›fl yaparak
bir kez daha dünyay› flafl›rtt›.
‘Street Rock’ adl› parçan›n
vokallerine yapt›¤› katk›da aç›l›fl
cümleleri flöyle: 

I’ve indulged in higher knowledge
through scan of encyclopedia 
Keep in constant research of our
report and news media 
Kids starve in Ethiopia and we are
getting greedier 

Folk’tan Rock’a
1960’lar›n ortas›nda ‘yeni folk
flark›s›’n›n öncüsü konumundan
bolca elektrikli rock müzi¤ine
âniden s›çramas›, hayat› boyunca
daha sonra da pek s›k görülecek
olan radikal geçifllerden biriydi ve
bu ifl neredeyse bir gün içinde
oldu. 1966’da Londra’da, elektronik
sadaya geçiflini hazmedemeyip
kendisine sahnede “Judas” (hain)
diye ba¤›ran bir ‘hayran›na’ dönüp:
“Sana inanm›yorum, sen yalanc›n›n
tekisin!” diye ba¤›ran Dylan’›n,
ard›ndan orkestras›na dönmesi,
“fiu s......ci fleyi ba¤›rtal›m
bakal›m,” diye hayk›rmas› ve sonra
da grubuyla birlikte gecenin final
flark›s› olarak, devrin bütün
angst’›n› ve tt zeitgeist’›n› 6 dakikal›ktt
bir pop flark›s› içinde yans›tmay›
baflaran, o ola¤anüstü ‘Like a
Rolling Stone’u zarafet içinde pat-
latmas›, oldukça tipik bir Dylan tavr›
say›labilir.

Yine 1960’lar›n ortalar›nda ç›kard›¤›
üçleme, yani Bringing It All Back
Home, Highway 61 Revisited ve
Blonde on Blonde albümleri, müzik
elefltirmenleri nezdinde 20. yüzy›l›n
en önemli kültürel olaylar› aras›nda
say›l›yor. Elefltirmen Mike
Marqusee’nin sözleriyle, “O tarih-
lerde Dylan, bugün de benzersiz
olmaya devam eden bir çal›flma
bütünü yaratt›. Folk, blues, country,
R&B, rock’n’roll, gospel, Britanya
ritminden, sembolist, modernist ve
Beat fliirinden, gerçeküstücülük 
ve Dadac›l›ktan, reklamc›lar›n 
sloganlar›ndan, sosyal yaz›ndan,
Fellini sinemas›ndan ve Mad der-
gisinden esinlenerek tutarl› ve
özgün bir sanatç›n›n sesiyle vizyo-
nunu önümüze getirdi. Bu albüm-
lerin güzelli¤i bizi hem floke, hem
teselli etme gücünü koruyor.”3

“Ben fiark›lara ‹nan›yorum”
1970’lerde yeni inanç aray›fllar›
içine giren Dylan, yeniden do¤mufl
H›ristiyanl›¤a intisap etti ve ‘Gotta
Serve Somebody’ (Birine Hizmet
Etmeliyim) flark›s›yla bunu dile
getirdi. (John Lennon, 1980’de
öldürülmesinden k›sa bir süre önce
‘Serve Yourself’ (Kendine Hizmet
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Bob Dylan ve Hip-hop, 
U2’nun solisti Bono, Bob Dylan’a The Unforgettable
Fire ve The Joshua Tree albümlerinin prodüktörü
Daniel Lanois ile çal›flmas›n› önermiflti. K›sa bir süre
sonra Bob Dylan, Daniel Lanois ile 1989 ç›k›fl tarihli Oh
Mercy albümü üzerinde çal›flmaya bafllad›. Bob Dylan
an›lar›n› kaleme ald›¤› Chronicles, Vol. 1’da flöyle
anlat›yor:

Danny, ‘Masters of War’, ‘Hard Rain’, ‘Gates of Eden’
gibi flark›lar yapmam› istiyordu, ama o flark›lar farkl›
flartlarda yaz›lm›flt›; flartlar tekerrür etmez; ayn› flekilde
etmez! Ona ya da baflkalar›na o tür flark›lar veremez-
dim. Bunu yapabilmek için ruhlara hükmediyor olmak
gerekir. Bunu bir kez yapm›flt›m ve bir kez yeterliydi.
Baflka birisi gelecek ve o flark›lar› yapacakt›.

Danny son zamanlarda kimleri dinledi¤imi sordu. Ice-T
dinledi¤imi söyledi¤imde flafl›rd›, halbuki flafl›rmamas›
gerekiyordu. Birkaç y›l önce ‘Breaks’ adl› bir hit yapan 
Brooklyn’li rapçi Kurtis Blow, albümlerinden birinde
çal›p söylememi istemifl ve beni Ice-T, Public Enemy,
N.W.A., Run-D.M.C.’nin iflleriyle tan›flt›rm›flt›. Bu
adamlar haybeci de¤ildi. Hepsi flairdi ve hepsi olup
bitenlere vâk›ft›. Eninde sonunda o dünyay› bilen,
orada do¤up büyüyen biri ç›k›p gelecek. Evrene ge-
rilen ince ipin üzerinde tek ayak üzerinde dengesini
bulabilen birisi olacak bu. Ortaya ç›kt›¤›nda, aran›lan
insan›n o oldu¤u hemen anlafl›lacak - benzersiz biri
olacak çünkü. Danny’yle yapt›¤›m›z müzik arkaikti.
Ona bunu söylemedim, ama samimi olarak hissetti¤im
buydu. Ice-T ve Public Enemy’nin açt›¤› yoldan birinin
ç›k›p gelmesi kaç›n›lmaz ve bu sanatç› Presley gibi biri
olmayacak. Kalçalar›n› sallayarak de¤il, keskin kelime-
lerle ve günde 18 saat çal›flarak yapacak bunu.

Belki de Dylan’›n bahsetti¤i benzersiz kifli Tupac
Shakur’du... 

DDeerr;; CCüünneeyyttt BBoollaakk

‹nan›lmaz kariyerine esas olarak
radyo dinleyerek bafllayan flair-
flark›c›n›n, olgunluk ça¤›nda radyo
programc›l›¤›na bafllamas› da
flafl›rt›c› say›lmamal› herhalde. 2006
y›l›n›n May›s ay›nda Dylan, XM
Satellite Radio’da Theme Time
Radio Hour (Temal› Radyo Saati)
ad›n› tafl›yan, haftada bir saatlik
radyo program› ile Dj’lik kariyerine
de bafllad›. ‘Çiçekler’, ‘Gözyafllar›’,
‘Kitab-› Mukaddes’,
‘Zengin/Yoksul’ gibi temalar
etraf›nda gezinen Dylan 1930-1940
ve 1950’lerden klasik ve bilinmeyen
plaklar›n yan› s›ra Blur, Prince, Billy
Bragg & Wilco, L.L. Cool J ve The
Streets gibi müzisyenlerin de
parçalar›na yer veriyor. Çok baflar›l›
50 radyo program›ndan sonra, BBC

radyolar›ndan baz›lar›nda da naklen
verilmeye bafllanan Temal› Radyo
Saati, 2007’de ikinci ‘zafer y›l›’n›
idrak etti...

Bob Dylan, 50 y›l› aflan parlak
kariyeri boyunca, aralar›nda
Grammy, Golden Globe ve Oscar
da olmak üzere pek çok ödül ald›,
Rolling Stone dergisinin 2004’te
düzenledi¤i ankette ‘Gelmifl Geç-
mifl En Büyük Sanatç›lar’ listesinde
Beatles’›n ard›ndan ikinci s›raya
yerlefltirildi, birçok kez Nobel ede-
biyat ödülüne de aday gösterildi. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakk::
www.wikipedia.org

1 Bob Dylan; Chronicles, Volume One. New
York: Simon & Schuster, 2006.

2 Michael Gray; The Bob Dylan Encyclopedia.
New York: Continuum, 2006.

3 Mike Marqusee; Wicked Messenger: Bob
Dylan and the 1960s. New York: Seven
Stories Press.

4 Newsweek, 6 Ekim 1997.

Bob Marley 
Bir Üçüncü Dünya ülkesi olan
Jamaika’n›n bugüne kadar
yetifltirdi¤i en ünlü reggae sanatç›s›
olan Robert Nesta Marley, ya da
dünyaca bilinen ad›yla Bob Marley,
Jamaika’n›n St. Ann bölgesinde 6
fiubat 1945’de dünyaya geldi.
Cedella Booker adl› taflral› siyahî
bir anne ve o bölgede görevli bir
‹ngiliz askeri olan Norval Sinclair
Marley ad›nda beyaz bir baban›n
melez çocu¤u olarak do¤an Bob
Marley’in çocukluk y›llar› k›rsal
alanda geçti. 

Beton Orman
Küçük yaflta babas›n› kaybeden
Bob Marley 1957 y›l›nda annesi ile
birlikte baflkent Kingston’a göç etti.
Gençlik y›llar›n›n geçti¤i Kingston
12; ‘Beton Orman’ (Concrete
Jungle), Trench Town, Ghost Town)
veya Shanty Town denilen
Kingston’un gettolar› en fakirlerin,
ac› çekenlerin, kanunsuzlar›n,
mazlumlar›n, yafll›-genç-yar› ç›plak
ve korumas›zlar›n teneke barakalar-
da hayatta kalma mücadelesi
verdikleri yerdi. Geldikleri sakin
taflra yaflant›s›ndan sonra bu
tehlikeli, ancak insanlar›n uyum
içinde yaflad›klar› ortama ayak
uydurmaya çal›flan Bob ve annesi
için zor günler bafllam›flt›. Bob
müzi¤e bafllad›ktan sonra
yaflam›nda derin izler b›rakan bu
günleri anlatan Trench Town Rock
ve Concrete Jungle adl› parçalar›
yazd›...

Ska, Rock Steady ve Rudies
Bob 15 yafl›nda okulu b›rakt› ve
demircili¤e bafllad›. Ancak yapt›¤›
iflten memnun de¤ildi, çünkü akl›
fikri müzikteydi ve amac› hayat›n›
müzikten kazanmakt›. Tan›flt›¤›
kompozitör ve flark›c› Joe
Higgs’ten armonileri ve flark›lar›
nas›l düzenlemesi gerekti¤ini
ö¤renen Bob, ilk pla¤›n› 1962’de
ç›kard›. Bu plak ‘Judge Not’
(Yarg›layamazs›n) adl› bir ska
parças›yd›. 1964 Bob Marley için
bir dönüm y›l› oldu; çocukluk arka-
dafllar› olan Jr. Braithwaite, Beverly
Kelso, Cherry, Neville ‘Bunny’
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"Ansiklopedi
kar›flt›rd›m/
Yüce bilgiye
erifltim/
Medyada hep
haberle yar›flt›m/
Bir bakt›m ki,
Etiyopyal›
çocuklar aç/
Bizim göz 
dersen, onlar-
dan aç/ Sözün
k›sas›,
flifltikçe zenginin
kesesi/
Aç olan›n, iyice
kokar nefesi…"

Kurtis Blow.

Bob Dylan’›n Rolling Thunder Revue adl›
gezgin müzisyen grubuyla 1975 y›l›nda
verdi¤i konserlerin korsan kay›tlar› 2002
y›l›nda albüm olarak yay›nland›.



Evinin kap›s›
daima herkese
aç›kt›: Yard›m
isteyenler, 
açlar, Rastalar,
dreadlocklar,
baal-headler,
yerel medya,
yabanc› bas›n
mensuplar›,
sporcular,
müzisyenler,
yerli ve yabanc›
güzel kad›nlar,
sanatç›lar ve
politikac›lar
günün her
saatinde 
Bob'un
etraf›ndayd›.

kaz›k yediler, aldat›ld›lar,
plaklar›ndan gelir elde edemediler
ve yapt›klar› müzik radyolarda
yeterince çal›nmad›. Özellikle Lee
Perry ile çal›flmalar›n›n ürünü olan
‘Soul Rebel’, ‘Duppy Conqueror’,
‘Small Axe’, ‘Get Up Stand Up’,
‘400 Years’ gibi hit parçalar bile
grup elemanlar›n›n fakirlik s›n›r›
alt›nda yaflamaktan kurtulmalar›na
yetmedi.

Bu arada grup üyeleri ‘rude boy’
imaj›n› terk edip Rastafarian
inanc›n›n simgesi olan ‘dreadlock’
tarz›nda saçlar›n› uzatt›lar, tütün
içmeyi ve alkolü b›rakt›lar, ‘I-tal’1

beslenme d›fl›ndaki yiyecekleri terk
ettiler ve Etiyopya renklerinde giyin-
meye bafllad›lar. Bob; Rastafarian
inanc›na yavafl ancak emin bir
flekilde intisab etti ve inanc› gün-
den güne artt›. Art›k flark›lar›n›
I. Emperyal Majesteleri Kral Haile
Selassie’den, yani Jah’tan ald›¤›
ilhamla yazmaya bafllam›flt›. Jah ve
Kitab-› Mukaddes onun flark› söz-
lerinin ana kayna¤› olmufltu.
Mortimer Planno adl› Rastaman bu
konuda onun dan›flmanl›¤›n› üstlen-
di ve Bob’a Rasta inanc›n›n incelik-
lerini aktard›. Bob, Rasta inanc›n›n
bir parças› olan kutsal ot marihua-
na kullan›m›n› iyice artt›rd›. Öyle ki
günde 2 kiloya yak›n ot tüketmeye
bafllad›. Bob’a göre marijuana onun
müzi¤inin ilham kayna¤› idi. Bu yeni
hayat ve müzik tarz›, ghettoda ‘Tuff
Gong’ unvan› ile an›lan bu ufak
tefek, çelimsiz melez adam›n ulus-
lararas› bir y›ld›za dönüflmesini
sa¤layacakt›.

Rasta Reggae Patlamas›
1970’de gruba Jamaika’n›n o y›llar-
daki en iyi müzisyenlerinden Barrett
kardefller kat›ld›. Bu durum
Wailers’›n Jamaika ve Karayipler
çap›nda sayg›nl›¤›n› art›rd›; ancak,
uluslararas› alanda hâlâ tan›nm›yor-
lard›. Çünkü bask›c› rejimlere karfl›
yüreklilikle duran ve Rastafari
inanc›n› aç›kça dile getiren flark›
sözleri; ticari baflar›n›n önünde bir
engeldi. Wailers nihayet en baflar›l›
reggae firmas› olan Chris
Blackwell’e ait Island Plak ile
çal›flmaya bafllad›. Beyaz bir Anglo-

Livingston ve Peter McIntosh ile
‘The Wailing Wailers’ grubunu
kurdu. Grubun kenar mahallelerde,
sokak köflelerinde vakit geçiren ve
silahl› çeteler oluflturan ‘rudy’ ya da
‘rude boy’ denilen gençlerin
yaratt›¤› fliddeti yat›flt›rmaya yönelik
mesajlar içeren ‘Simmer Down’ adl›
parças› büyük sükse yapt›.

Amerikan soul gruplar›ndan etki-
lenerek yapt›klar› ‘Put It On’, ‘I’m
Still Waiting’ ve ‘It Hurts To Be
Alone’ ile ünlerini daha da perçin-
lediler. Wailers’›n yükselifli böyle
sürerken, Bob da hayat›n›n aflk›yla
tan›flt›. Küba do¤umlu bir hemflire
olan ve Soulettes grubunda müzik
yapan Rita Anderson’d› bu. Rita
asl›nda grubun elemanlar›ndan
Peter Tosh’a âfl›kt›. Ama Bob
Marley ile flörtten de geri kalmad›
ve iki sevgili 1966’da evlendi. Bu
arada Bob’un annesi ikinci evlili¤ini
yapt› ve ABD’ye yerleflti. Bob da
yeni bir f›rsatt›r diyerek annesinin
yan›na tafl›nd›. Chrysler fabrikas›n-
da, gece vardiyas›nda forklift ope-
ratörü olarak çal›flmaya bafllad›.
Ancak mutsuzdu ve kendini yaln›z
hissediyordu. Bir an evvel kar›s›na
ve müzi¤ine geri dönmek istiyordu.
1966’n›n Kas›m ay›nda Amerikan
Ordusu taraf›ndan askere al›naca-
¤›n› ö¤renince, kendi gettosuna
döndü. Döner dönmez de ‘This
Man Is Back’ adl› bir 45’lik
ç›kararak müzi¤e “ben döndüm”
mesaj›n› verdi ve ard›ndan her biri
hit olan parçalar› geldi. 

Asi Müzik
1968 sonlar›nda Bunny, ganja (ma-
rihuana) bulundurmaktan 14 ay
hapse mahkûm oldu. Peter,
Rodezya’daki ›rkç› beyaz rejim
karfl›t› bir gösteride tutukland›. Bob
ise trafik cezas›ndan iki gün hapse
at›ld›. Sonraki y›llarda piyasaya
ç›karaca¤› Burnin albümünde yer
alan ‘Burnin and Lootin’ adl› parça-
da bu olay› anlatacakt›. Grup, ilk 10
y›ll›k kariyerinde Amerikal› pop
flark›c›s› Johnny Nash, Studio One
plak flirketi sahibi Sir Coxsone
Dodd ve ünlü yap›mc› Lee
‘Scratch’ Perry ile çal›flt›. Ancak bu
10 y›l zarf›nda yap›mc›lardan sürekli
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The Wailing Wailers, 1965.

Rita Marley, The Soulettes adl› grubuyla
kay›t çal›flmalar›n› yürüttü¤ü s›ralarda Bob
Marley ile tan›flm›flt›. Yay›nlanm›fl birçok
solo albümü olan Rita Marley’in 1980 tarihli
Who Feels It Knows It adl› albümde yeralan
‘One Draw’ adl› flark›s› BBC taraf›ndan,
marijuana propagandas› yapt›¤› gerekçe-
siyle yasakland› ve ayn› zamanda Billboard
dergisinde ‘ilk on’a giren ilk reggae
flark›s› oldu.

Peter Tosh ve Bunny Wailer.

Jamaika’l› olan Chris Blackwell,
Wailers’›n kariyeri için do¤ru za-
manda, do¤ru yerde bulunan do¤ru
adamd›. Wailers’a 8 bin pound ver-
di ve onlar› istedikleri sürede, iste-
dikleri türde bir albüm haz›rlamalar›
için serbest b›rakt›.

1972 y›l› Bob Marley and The
Wailers’›n ilk albümlerinin haz›rl›kla-
r› ile geçti. Parçalar›n orijinal kay›t-
lar› Kingston’da; Harry J’s ve
Dynamic stüdyolar›nda yap›ld›
ise de Chris Blackwell, parçalar›
Island’›n Londra’daki stüdyolar›nda
yeniden düzenledi. Bunu yapmak-
taki amac› müzi¤in beyaz rock din-
leyicisine de hitap etmesini sa¤la-
makt› ve bu amac›na ulaflt›.
Wailers’›n 1973’te ç›kard›¤› ilk iki
Island albümü Catch A Fire ve
Burnin’in ard›ndan Bunny ve Peter
gruptan ayr›lmaya karar verdiler.
Bunny albümlerin Jamaika d›fl›n-
daki tan›t›m turnelerine kat›lmak
istemiyordu ve bunu bahane
ederek gruptan ayr›ld›. Peter Tosh
da kariyerine solo olarak devam
etmek istiyordu. Dostça bir ayr›l›fl
gibi görünse de as›l neden  Bob
Marley’in grubun lideri olarak ön
plana ç›kmas› ve geri vokallerde
Bunny ve Peter’in onun gölgesinde
kalmak istemeyiflleri idi. Bob
Marley da¤›lan vokal seslerin yerine
I-Threes’i, yani Rita Marley, Marcia
Griffiths ve Judi Mowatt’› getirerek
bu bofllu¤u doldurdu. Marley’in bu
geçifl döneminden sonra 1974 y›l›
boyunca kaydetti¤i Natty Dread
1975’te yay›nland›¤›nda; Bob
Marley and the Wailers’› zirveye
tafl›d›. Art›k Wailers’›n Bob
Marley’in grubu oldu¤u herkes
taraf›ndan tescil edilmiflti. Barrett
kardefllerin flark› ritmlerinin kom-
pozisyonlar›ndaki tart›fl›lmaz
katk›lar›, gitarist Al Anderson ve
Junior Marvin ile klavyeci Earl
‘Wire’ Lindo ve Bernard ‘Touter’
Harvey’in mükemmel perfor-
manslar›, bu ve bundan sonra
ç›kacak 7 albümün üst seviyelere
ulaflmas›ndaki en önemli etkenler
oldu. 

Rastaman Vibration albümü Bob’u
uluslararas› bir y›ld›z yapt› (1976).

Bob’un baflkald›r› müzi¤i art›k ev-
renseldi. Bob Marley uluslararas›
turnelerde ola¤and›fl› dreadlock
saçl› görüntüsü, seyirci üzerindeki
etkisi, sahne hâkimiyeti ile elde et-
ti¤i baflar›lar›n yan› s›ra flark›lar›nda
vurgulad›¤› Jah mesajlar›yla özellik-
le üçüncü dünya ülkelerinde bir
ikon oldu. Natty Dread ve
Rastaman Vibration albümlerinin
her biri güçlü, kendine özgü bir
baflyap›t olarak reggae tarihinde
yerini ald›. Albümlerin müzikal
baflar›s›n›n yan›nda flark› sözlerinin
içerdi¤i derin manalar, sloganlar,
devrimci baflkald›r› mesajlar› Bob
Marley’in baflka hiçbir flark›c›ya
nasip olmayan bir baflar› yakala-
mas›n› sa¤lad›. 

1970’li y›llarda Jamaika politik bir
kargafla içindeydi. Sa¤-Sol çat›fl-
malar›, sokak çeteleri Kingston get-
tolar›n› cehenneme çevirmiflti. Bu
dönemde Bob art›k Ghetto’dan
ç›kt› ve Chris Blackwell’in zengin
mahallesinde Hope soka¤›ndaki
evini sat›n ald›. Ancak Uptown’a
tafl›nmak Bob’un yaflam tarz›n› de-
¤ifltirmedi. Evinin kap›s› daima her-
kese aç›kt›. Yard›m isteyenler, aç-
lar, Rastalar, dreadlocklar, baal-
head’ler, medya, sporcular, müzis-
yenler, yabanc› bas›n mensuplar›,
yerli ve yabanc› güzel kad›nlar, sa-
natç›lar ve politikac›lar günün her

saatinde Bob’un etraf›ndayd›. Bob
art›k iyi para kazan›yor, ancak 
paray› etraf›ndakilere ve tüm
yard›m isteyenlere da¤›t›yordu.
Kingston ghettolar›n›n yar› nüfusu
olan yaklafl›k 4 bin kifliye bak›-
yordu. Bir ara Bob Marley and the
Wailers’in bafl harflerini tafl›d›¤› için
bir BMW ald› ancak k›sa zaman
sonra, gelen tepkiler üzerine sat-
mak zorunda kald›. 

Bob Marley art›k Jamaika’n›n bir
numaral› vatandafl› olmufltu ve bu
durum baz›lar›n› rahats›z ediyordu.
Sonunda Bob ünlü ‘Smile Jamaica’
konseri öncesi evinde silahl› sal-
d›r›ya u¤rad› ve yaraland›, ama mu-
cizevi bir flekilde kurtuldu. Tüm 
bu yaflananlara ra¤men unutulmaz
konserini gerçeklefltirdikten sonra
can güvenli¤i olmad›¤› için
Jamaika’y› terk etti ve yaklafl›k
2 y›l Londra’da gönüllü sürgün
olarak yaflamak zorunda kald›.

Babylon’da Bir Dreadlock
Rastaman
Bu sürgün döneminde en popüler
albümlerinden Exodus (1977) ve
Kaya’y› (1978) ç›kard›. aa Exodus
uzunçalar› Bob Marley’in kariye-
rindeki en baflar›l› parçalar›n
baz›lar›n› içeriyordu. Bu militan
albümdeki ‘Exodus’ 45’li¤i ‹ngiltere
listelerinde bir numaraya yükseldi, 
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Rastaman vibration...



Savaflaca¤›z, savaflmam›z gerek”
sözleriyle ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na
destek verdi. Zimbabwe halk› bu
parçaya ulusal marfl gibi gönülden
ba¤land›. Tüm bunlar Bob’u çok
mutlu etmiflti; ileride bir Afrika tur-
nesi planl›yordu, ancak buna
zaman› yetmedi…

Rastaman Ölmez!
Marley futbol’u çok severdi ve çok
da iyi oynard›. Vücudunu zinde tut-
mak için vakit buldu¤u her gün fut-
bol oynard› ve onun futbola olan
sevgisini herkes biliyordu. Bir
defas›nda “Müzisyen olmasam fut-
bolcu olmak isterdim” demiflti.
1977’de Paris’te futbol oynarken
ayak baflparma¤› t›rna¤›ndan
ayr›lm›fl ve yaras› uzun zaman
iyileflmemiflti. Doktorlar deri kanseri
teflhisi koydu. Parma¤›n›n kesilmesi
gerekiyordu ama Bob ilâç tedavisini
tercih etti. Daha sonra baflparma¤›
kesildi, ancak geç kal›nm›flt› ve
kanser metastaz yapm›flt›. Bob
hastal›¤›n› bir s›r olarak saklad›.
Yak›n çevresi d›fl›nda kimse duru-
mu bilmiyordu. 1980 y›l›nda New
York Madison Square Garden kon-
serinin sonras›nda gerçek ortaya
ç›kt›. 

Beklenmedik bir flekilde yakaland›¤›
kanserden ötürü 1981’de bu
dünyadaki hayat› sona eren Bob
Marley; baflar›s›n›n doru¤u olarak
kabul edilen son albümü Uprising’i
kaydetmiflti (1980). Bu albüm de bir
önceki albümü Survival gibi ‘siyah
adam›n kurtuluflu’ temas›n› iflliyor-
du. Survival kadar savaflç› bir
karakter tafl›masa da, müzik tekni¤i
ve flark› sözleri ile bu albüm de reg-
gae klasikleri aras›nda yerini ald›. 

Miras: Kötü Sonuç
Bob, k›sa hayat› boyunca düzine-
lerce mükemmel flark› besteledi,
ç›kt›¤› dünya turnelerinde Reggae –
Rasta mesaj› ile dünyay› fethetti ve
bunu yaparken de kültürel ve ide-
olojik ideallerinden hiç taviz verme-
di. fiark›lar›nda o s›rad›fl› sesiyle
kimi zaman ‘Babylon’u alafla¤› etti,
kimi zaman “rasta adam›n ganja
içerek, k›yamet gününde Jah
taraf›ndan gönderilecek kükürt

albüm 56 hafta listelerde kalmay›
baflard›. Kaya albümü ise aksine
elefltirmenlerce fazla ticari olmas›,
militan karakterden uzaklaflmas› ve
Bob Marley’in stilindeki
yumuflamadan ötürü elefltirildi.

We know where we’re going we
know where we’re from,
We’re leaving Babylon, we are
going to our Fatherland

Nereden gelip nereye gitti¤imizi
biliyoruz biz,
Babylon’u b›rak›p, ata topraklar›na
gidiyoruz

Bob 1978’deki ‘One Love Peace
Concert’ için Jamaika’ya döndü.
Bütün ünlü reggae sanatç›lar›n›n
kat›ld›¤› bu konser; Jamaika’daki
çete savafllar›na son vermek,
muhalefet ve iktidar parti liderlerini
bir araya getirerek bar›flt›rmak için
düzenlenmiflti ve Bob Marley bunu
baflard›. Konserin hemen ard›ndan
Bob ilk defa Afrika’ya gitti; önce
Kenya’y› ve daha sonra Rastalar›n
kutsal topraklar› olan Etiyopya’y›
ziyaret etti. Bu ziyaretin verdi¤i
ilhamla, en çok satan albümlerin-
den Survival’› ç›kard› (1979). ll Kaya
albümünün antitezi say›lan bu
albüm k›sa sürede piyasay› etkisi
alt›na ald›. Albümdeki parçalarda;
devrim, ayaklanma, Rastafari
erdemlerinin üstün gelmesi,
gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›,
kararl›l›k ve nihai kurtulufl gibi
baflkald›r› temalar› iflleniyordu. 

1979 y›l›nda Bob Marley ve arka-
dafllar› en uzun dünya turnelerine
ç›kt›lar ve mesaj› Kuzey
Amerika’dan Avrupa’ya, Japonya
ve Avusturalya’dan Hawaii’ye kadar
yüzbinlere ulaflt›rd›lar. Ancak Bob
için bu turnenin en önemli yan›
Rodezya’dan ald›¤› davetti.
Baflbakan Robert Mugabe’nin özel
davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Bob,
Rhodesia’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazan›p
Zimbabwe ad›n› ald›¤› dönemde bu
ülkedeki özgürlük kutlamalar›nda
unutulmaz bir konser verdi. Survival
albümündeki Zimbabwe flark›s›nda
Bob Marley, “Savaflal›m ve
Zimbabwe’yi yeni bafltan kural›m…

Müthifl
baflar›s›n›n 
en önemli 
sebeplerinden
biri, flark› 
sözlerinde
sömürge 
düzenine
baflkald›r›
temalar›
ifllemesinin
yan›nda,
müzi¤inin son
derece melodik
olmas›yd›.
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Robert ‘Bob’ Nesta Marley, 
1945-1981.

""NNeerreeddeenn  ggeelliipp
nneerreeyyee  ggiittttii¤¤iimmiizzii  bbiilliiyyoorruuzz  bbiizz,,
BBaabbyylloonn''uu  bb››rraakk››pp
aattaa  ttoopprraakkllaarr››nnaa  ggiiddiiyyoorruuzz……""

tafllar› ve alevlerle Babylon’un
yan›p kül olaca¤› an› bekledi¤ini”
hayk›rd›; kimi zaman da “Bat›’da
yani Babylon’da yaflayan köle
çocuklar›n, siyahlar›n baba yurdu
olan Zion’a, yani Afrika’ya geri
dönüfl göçünün zorunlulu¤unu”
anlatt›.

Bob Marley’in müthifl baflar›s›n›n en
önemli sebeplerinden biri, flark›
sözlerinde sömürge düzenine
baflkald›r› temalar›n› ifllemesinin
yan›nda, müzi¤inin son derece
melodik olmas›yd›. Bu müzi¤in bir
di¤er özelli¤ir  de, bu dünyada ac›
çeken halklar içinr  çok önemlik  bir
yeri olmas› ve ayn› zamanda
seslendi¤i kiflilere aç›k kalpliliklek  ve
anlafl›l›r flekilder  hitap etmesiydi.
Bazen Bob Marley’in Trench Town
Patois’s›n›2 anlamasalar dar
müzi¤inin kalp at›fl› her zamanr
insanlar› etkisi alt›na ald›. Marley’in

söyledi¤i gibi; “bu müzik senik  vur-
du¤u zaman ac› hissetmezsin.”

Bob Marley, ard›nda kar›s› ve
Jamaika dünya güzeli de dahil
de¤iflik kad›nlardank  11 çocuk,
yay›nlanmam›fl ve 25 y›ld›r hâlâr
yay›nlanmakta olan yüzlerce flark›,
bir plakr  flirketi,k  çeflitli mülkler ver
milyar dolarl›kr  birk  servetr  b›rakt›.

MMeehhmmeett SSaaiitt BBeennhhiissaavvii aa..kk..aa

RRaass MMeemmoo.. EEdd;; EEssiinn DDaallaayy YYüükksseekk..

1 Yiyeceklerin saf, do¤al ve topraktan gelmesi
gerekti¤ine inan›lan Rastafari beslenme
anlay›fl›. Bitki, tah›l ve meyvelerin do¤al flart-
larda, toprak ve tahta kaplarda haz›rlanmas›
esas›na dayanan I-tal beslenme anlay›fl›nda
k›rm›z› et, katk› maddesi, boya, koruyucu vb
kullan›lm›fl, konserve ve kurutulmufl g›dalara
yer yoktur.

2 Jamaika Lehçesi

Boktan Bir Madde
Aç›k Radyo’dak  çeflitli vesilelerle,
çeflitli programlarda, çeflitli prog-
ramc› ve konuklar taraf›ndanr  telaf-
fuz edilmek üzerek  ayda ortalama
2-3 defa “yay›nda bok diyebilirk
miyiz?” ve benzeri talepler, yahut
“program konu¤u bok dedi,k  ne
yapaca¤›z” gibi sorular gündeme
gelmektedir. Bugüne kadar Aç›kr
Radyo’da 954 kiflinin, 845 program
yapt›¤› ve 14.000’i aflk›n say›da
konu¤un a¤›rland›¤› gözönüne
al›n›rsa bu sözcü¤ün kullan›la-
bilece¤i ba¤lamlar›n miktar› ve
çeflitlili¤i kolayl›kla tahmin edilebilir.
Bu kitap vesilesiyle belirtmek isterizk
ki; cümle içinde kullanan konu¤un
yafl ve tecrübesi ne kadar ilerir  olsa
da, kelimenin içinde geçti¤i fliir çokr
güzel olsa da, konuflman›n ak›c›l›¤›
içinde do¤al dursa, hatta fark
edilmese de, edebi eserlerin içinde
çokça geçse de, durumu ifade
etmek içink  en uygun kelime o gibi
görünse de, konuya dair teknikr  te-k
rimler içinder  yer alsar  da (bebek
bak›m›, tar›m, flehir planlamar  vs.),
pek çokk  flark›k  sözünün en vurucu
k›sm›n› olufltursa da, yeri
geldi¤inde çok komikk  gelsek  de,
gazete ve dergi manfletlerinde,
haber ajanslar›n›nr  bültenlerinde ve
televizyonlarda yer alsar  da, devlet
erkân› ve ifladamlar› taraf›ndan s›k
s›k kullan›lsak  da, her ner  kadar his-r
lerimize tercüman olsa da radyo
yay›n›nda bu sözcü¤ü telaffuz
etmek uygunk  de¤ildir. Hepinizden
ricam›z, iflin bokunu ç›karmay›n
arkadafllar.

AAçç››kk RRaaddyyoo YYaayy››nn KKuurruulluu ((2(2000088))

Bomba De¤il Yemek
ABD’nin anayasas›n› imzalayanlar-
dan James McHenry, benim büyük,
büyük, büyük dedem.k  Yeni dünya-
ya t›p okumak üzerek  gitmifl. George
Washington ile birlikte Amerikan
devrimini örgütlemeye giriflmifl,
kongrede etkili olmufl, ABD ana-
yasas›na imza koyan kiflilerden biri.
Daha sonra üçüncü savafl bakan›
olmufl. ABD ordusunun kurulma-
s›ndan sorumlu kongrede lobicilik
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“Müzisyen olmasam futbolcu olmak isterdim.”
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korkaklar” diye adland›r›yor
Howard’lar›, ki bu da çok ünlü bir
Amerikan halk flark›s›d›r. 

Evet, gerçekten Amerikan tarihinde
bu kadar tayin edici bir rol oynam›fl
baflka bir aile bilmiyorum. Bu da
asl›nda benim gibi s›radan insanla-
r›n esas›nda toplumda de¤ifliklikler
yapabilece¤i fikrini veriyor insana.
Henry David Thoreau’nun Sivil ‹ta-
atsizlik (Civil Disobedience) adl› ki-
tab›n› okumaya bafllad›¤›m zaman
bir eylemci olmaya karar verdim.
Thoreau gibi ben de bütün hayat›m

boyunca savafla karfl› oldum,
Amerikan hükümetine para vermeyi
reddettim. Thoreau’nun kitab›n› ilk
okudu¤umda zaten Vietnam Savafl›
vard›, ondan sonra Salvador, Gua-
temala, fiili’deki darbe... Ondan
sonra bu ülkenin ne kadar kötücül
oldu¤unu fark ettim, vergi vermenin
böyle bir kötülü¤e hizmet etmek
olaca¤›na karar verdim. Onun üze-
rine de ‘Food, Not Bombs’ (Bomba
De¤il Yemek) fliar›n› ortaya att›m. 

t›. B21 bomba uçaklar›n›n Tokyo’yu
nas›l yok etti¤ini gösteren foto¤raf-
lar› evinde as›l› dururdu ve çok gu-
rur duyard› bunlarla.

Jesse James Çetesinden Atalar
Asl›nda, iki büyük amcam›n Jesse
James Çetesi’nden olmas›ndan
ben çok gurur duyuyordum, ama
anneannem bundan hiç bahsetmek
istemezdi. 2000 y›l›nda bana Jesse
James hakk›nda bir kitap verdiler,
ve orada da flunu keflfettim: benim
büyük amcalar›m Bob Ford ve
onun kardefli, Jesse James’i öldü-

ren kiflilermifl me¤er! 10 bin dolar
karfl›l›¤›nda öldürmüfller. Annean-
nemin bahsetti¤i tek fley, onlar›n
nas›l bir H›ristiyan Radyo fanati¤i
hâline geldikleriydi. Houston, Tek-
sas’ta evlerinde oturup -10 bin do-
lar› ald›ktan sonra alkolik olmufllar-
Evanjelik H›ristiyan radyolar›n› din-
leyip, bira içerlermifl. Bunlar ayn›
zamanda ayyafl... Sonuç olarak
böyle oldu¤unu bu kitab› okuyunca
ö¤rendim. Kitap ‘afla¤›l›k küçük

yapm›fl ve daimî bir ordu kurulmas›
için taraftar toplamaya çal›flm›fl.
Amerikal›lar asl›nda bunu pek iste-
miyorlarm›fl, ‹ngiltere’de askeriye-
nin ne kadar önemli bir rol oynad›¤›
görerek buna pek yanaflm›yorlarm›fl
ama tabii sonra kurulmufl ve ondan
sonra dünyada pek çok felakete yol
açm›fl bildi¤iniz gibi.

Bizim milli marfl›m›z Amerika’da
Francis Scott Key taraf›ndan tasar-
lanm›flt›. Key bu marfl› Baltimore’a
bombalar düflerken ak›l etmifl ve
yazm›fl, Smithsonian Institute’da da
bunu görebilirsiniz. Bu anlamda en
‘Amerikal›’ Amerikal› ben say›labili-
rim ve zaten hayat›m› bu korkunç
e¤ilime karfl› mücadele etmeye
adad›m. Askeri tarihte, bir köyde
kad›n, çocuk, erkek, herkesi
öldürme fikrini icat eden ve
Vietnam’da uygulanan her fleyi yak
ve y›k politikas›n›n yarat›c›s› olan
kifli de benim bir akrabam. Yani
‘tek tek askerlerle savaflmak yerine,
git bir köyü imha et’ fikrini ortaya
atan kifli... Nitekim Amerika’n›n
esas yerlileri olan yerli Amerikal›
dedi¤imiz ve K›z›lderili tabir edilen
insanlar› öldürmek için de bu yön-
tem kullan›lm›fl.

Ben bir çocuk olarak atom bomba-
s›n›n nas›l tasarland›¤›n› gördüm.
Hafta sonu giderdim ve dedem te-
lefonda generallerle tart›fl›r, “Ha-
noi’ye b›rak›n flu bombay› art›k”
derdi, atom bombas›ndan bahsedi-
yordu. Atom bombas›ndan önce de
Tokyo’daki atefl bombas›n› yapm›fl-

Keith McHenry’nin çizdi¤i kampanya afifllerinden biri.

Keith McHenry 
Aç›k Radyo’da.
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Kapitalizmin Yenilgisinin ‹fadesi:
Evsizler
Herfley A¤ustos 98’de San Fran-
cisco’da bafllad›. Orada siyasetçiler
evsiz-barks›zlar› (homeless) belli bir
yerden uzaklaflt›rmaya çal›fl›yorlar-
d›. Evsiz-barks›z olmak onlara göre
kapitalizmin yenilgisinin çok bariz
bir ifadesi. Belki de bu durumda
2 milyon kifli var, e¤er dünyan›n en
zengin ülkesi biz isek bu bizim için
gerçekten saklanmas› gereken bir-
fley diye düflünüyorlard› ve onlar›
bulunduklar› yerden uzaklaflt›rmak
istediler. Biz de halk›n içine kar›fl›p
bildiri da¤›tt›k, ‘evsiz-barks›z insan-
lar›n böyle olmas›n›n sebebi kiflisel
bir baflar›s›zl›k de¤il, ya da günah-
kâr olduklar› için de¤il, toplum ve
ekonomi bundan sorumlu’ mesaj›n›
vermeye çal›flt›k. Tabii bu, politika-
c›lar› çok s›kt›, bize izin gerekti¤ini
söylediler böyle bir bildiri da¤›tmak
için. Hiç de böyle olmad›¤› ortaya
ç›kt› sonradan, birkaç gösteriden
sonra böyle bir fleyi icat etmek zo-
runda kald›lar s›rf bizi yasaklamak
için. Ondan sonra da bu izin süreci-
ni ortadan kald›rd›lar ve tabii bizi
tutuklama imkân› buldular. 900 kez
tutuklad›lar, sonunda hâkimden bir
mahkeme karar› ald›lar ve bunu bir
komplo olarak tan›mlamay› baflar-
d›lar. Her tutuklan›fl›n›zda birkaç
gün geçirmek zorundayd›n›z hapis-
hanede ve çok a¤›r ithamlar ve bir
y›la kadar hapiste kalmak ihtimali
vard›. Sonuç olarak ömür boyu ha-
pis tehlikesi ile karfl› karfl›ya kald›m,
250 bin dolar tutar›nda kefalet üc-
reti gerekti, Born On the Fourth of
July (Do¤umgünü Dört Temmuz)
kitab›n›n yazar› Ron Kovic ve pek
çok insan benim yard›m›ma kofltu-
lar, serbest b›rak›lmam gerekti¤ini
söylediler. Amnesty International
(Uluslararas› AF Örgütü) bizi fikir
suçlusu saymak için bir kampanya
bafllatt›, ‘Bomba De¤il Yemek’ ey-
lemcileri tutukland›¤›nda serbest
b›rak›lmalar› için çal›flt›lar, o zaman-
ki ABD baflkan› Bill Clinton’a bir
mektup yazd›lar, o da kendilerine
“Defolun!” dedi. Bill Clinton’un bü-
rosu bize karfl› son derece haflin bir
elefltiri yazd›. Onlar› yard›m kuru-
lufllar›ndan ald›¤›m›z, bizi dövdük-
lerini gösteren videolarla teflhir

ettik; ev telefonlar›m›z› dinliyorlard›,
bunlar› da teflhir ettik. 80’li ve 90’l›
y›llarda Yurttafll›k Yasas›’ndan önce
iflkenceye maruz kalabiliyorduk.
Sürekli bizim kanunlar› çi¤nedi¤imi-
zi öne sürüyorlard›. Yoksullar›n sivil
haklar› için örgütlendi¤imizi söylü-
yorduk biz de. Polis medyaya s›k
s›k bir aç›klama yaparak sorunun
besin ve yiyecek olmad›¤›n›, bunun
bir politik eylem oldu¤unu ve buna
izin verilmeyece¤ini söylüyordu. 

Zamanla ABD’nin her taraf›ndan in-
sanlar bize kat›l›p kendi gruplar›n›
kurmak istediler, çünkü bunun iyi
bir direnme flekli oldu¤unu düflünü-
yorlard›. Amerika’n›n pek çok fleh-
rinde böyle birimler olufltu, sonra
Kanada’ya da yay›ld›. Ben hapiste
iken belki 200-300 grup kuruldu.
Her grup paras›z vejetaryen yemek
da¤›t›yordu ve hiçbir s›n›rlama yok-
tu. Genellikle bu tür yemekleri al-
mak için birtak›m s›n›rlamalar var-
d›r, mesela ay›k olman›z gerekir,
içki içmemifl olman›z gerekir vb...
Bu ifli yapan hiç kimse para alm›yor
ve bunu gönüllü yap›yor herkes.
Birilerinin para almas›n›n demokra-
tik olmayaca¤›na inan›yoruz. Biz
fliddet karfl›t›y›z, ABD hükümeti yurt
içindeki belli bafll› terörist gruplar-
dan biri oldu¤umuzu iddia etse de
fliddete karfl›y›z. Bu kuruluflun bafl-
kan› da yok, ben kurucular›ndan
biriyim ama resmi bir lideri yok bu
kuruluflun.

Sokaktaki S›radan ‹nsanlar 
Mesela bir pazar yerine gidiyoruz,
gün sonunda satamad›klar› mallar
için “zaten atacaks›n›z, bize verin,
yoksullara da¤›tal›m” diyoruz. S›r-
bistan’da bile bu konuda baflar›
sa¤lad›k. Ondan sonra bunlarla
s›cak vejetaryen yemekler yap›yo-
ruz, sokakta bunlar› da¤›t›yoruz. O
s›rada pankartlar›m›z oluyor, me-
sela hangi savafl varsa ona karfl›
pankart olabiliyor, birtak›m broflür-
ler da¤›tabiliyoruz. Yoksul insanla-
r›n, aç insanlar›n oldu¤u yerlere gi-
diyoruz ve oradan geçen iflçilere
hitap ediyoruz, bu insanlar aras›nda
ba¤ kurmaya çal›fl›yoruz. O s›rada
güncel olaylar ne ise, onlarla ilgili
konufluyoruz ve sokaktaki s›radan
insanlarla iliflki kurmaya çal›fl›yoruz.
Genellikle eylemciler hep baflka ey-
lemcilerle konuflurlar ama biz bura-
da s›radan insanlarla konufluyoruz
ve onlara asl›nda neyin ne oldu¤u-
nu anlatt›¤›n›z zaman, paralar›n›n
yar›s›n›n askeriyeye gitti¤ini duyun-
ca dehflete kap›l›yorlar ve çok kay-
g›lan›yorlar. Ayr›ca baflka ülkelerin
insanlar›, kendi hükümetlerinin
ABD’yi destekledi¤ini ö¤renince

Bunu gönüllü
yap›yor herkes...

Birilerinin para
almas›
demokratik
olmaz bizce.

Bomba De¤il Yemek!

Gönüllüler iflbafl›nda. 



bizim ne yapt›¤›m›z› göremiyorlar,
ben de vergi ödemedi¤im için
hapiste de¤ilsem herhalde bu yüz-
dendir. Çünkü bir bak›ma kör bun-
lar, birfleyler yapt›¤›m›z› görüyorlar
ama tam ne yapt›¤›m›z› anlam›yor-
lar, bunu durdurmaya de¤er mi
anlam›yorlar.
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Pr, Aç›k Gazete
Yt, 25 May›s 2004. 

KKaayynnaakk::
www. foodnotbombs.com

1 Keith Mc Henry; Food Not Bombs, Tucson:
Sharp Press, 2002.

Humus (100 kiflilik)
Gerekli Araçlar: 45 litrelik, kocaman kar›flt›rma kab›
Piflme Süresi: 2 Saat
Haz›rlama Süresi: 2 Saat

9 kilo hafllanm›fl nohut
3 yemek kafl›¤› tuz
20 bardak tahin
50 limonun suyu
2 bafl sar›msak (do¤ranm›fl)
27 litre su

Tercihe Göre:

10 bardak do¤ranm›fl maydanoz
4 bardak küp fleklinde do¤ranm›fl domates
1-2 bardak susam ya¤›

Nohutlar› akflamdan ›slat›n. (Not: Suda fliflecekleri için
kab›n sadece yar›s›n› dolduracak kadar nohutun üzerine
ald›¤› kadar su koymak gerekiyor) Suyunu süzdükten
sonra nohutlar› 45 litrelik bir tencereye al›n, 6 litre su ve 3
yemek kafl›¤› tuz ekleyin. Kaynayana kadar yüksek ateflte
piflirin. En az bir saat (nohutlar elde kolayca ezilecek hale
gelene kadar) k›s›k ateflte piflirmeye devam edin. Büyük
bir kar›flt›rma kab›nda tüm malzemeleri kar›flt›rarak iyice
ezin.  Alternatif olarak tüm malzemeleri bir mutfak robo-
tunda pürüzsüz hale gelene kadar çevirebilirsiniz. Arzu
edilen krema k›vam›na ulaflmak için gerekti¤i kadar su
eklemeyi unutmay›n. Güzeeel... Pita ekme¤i aras›nda;
soya filizi, do¤ranm›fl salatal›k ve marulla sandviç yapa-
bilir ya da do¤ranm›fl taze sebzeler için ‘dip’ olarak servis
edebilirsiniz. E¤er ‘dip’ olarak kullanacaksan›z servis yap-
madan önce üzerinde bir parça zeytinya¤› gezdirip k›rm›z›
pul biber serpin.1

giderek önem kazan›yor. Ameri-
ka’daki flirketler grubuna karfl›
ciddi bir meydan okumaya giri-
yorlar. Seattle’deki olaylardan bu
yana olanlara bakacak olursan›z
ABD hükümetinin bu protestolara
son vermesi pek de kolay görün-
müyor. Bunun olmas› için ekono-
minin gerçekten çok iyiye dönüfl-
mesi laz›m, Vietnam’daki gibi bir
durumun olmamas› laz›m. fiimdi
kapitalizm ile insan haklar› aras›nda
bir mücadele var ve kapitalizm bu
flekilde var olmaya devam ettikçe
insanlar buna gerçekten karfl› koya-
caklar. Bunun siyasi, ekonomik ve
bir de çevresel yan› var. fiiddete
karfl› pek çok grup t›pk› ‘Bomba
De¤il Yemek’ gibi, s›radan Ameri-
kal›lar aras›nda da çok taraftar
kazan›yor, çünkü art›k her fleyin
fliddetle çözülmesinden b›kt›
usand› insanlar. 

Ne Yapt›¤›m›z› Anlam›yorlar
Bu toplumsal hareketler gerçekten
çok büyük hareketler. ‹nternet’in
kullan›lmas›, web sitelerinin kulla-
n›lmas› bizi çok daha yaklaflt›r›yor
birbirimize, bunun sonucunda da
taktikler ve fikirler yayg›nlafl›yor. Bir
flekilde web sitelerinin tek ortak dili
‹ngilizce hâline geldi, eylemci toplu-
luk aç›s›ndan da bu bir avantaj ol-
du, çünkü insanlar birbirleri ile
al›flverifle girebiliyorlar, birbirlerinin
medyas›nda ne oldu¤unu görüyor-
lar, anlayabiliyorlar ve yeni fikirler
al›yorlar. Kapitalizme direnme ko-
nusunda çok yeni ve yarat›c›
fleyler gelifliyor. Mesela, ‘Bomba
De¤il Yemek’ hareketi ile Irak’›n
istilas›ndan önce, yüzlerce flehirde
protestolar yap›ld› dünyan›n her
taraf›nda ve 15 milyon kifli bir se-
ferde soka¤a dökülebildi. Zanne-
derim böyle birkaç ay içerisinde
bir seferberlik daha önce hiç
mümkün olmam›flt›. ‹nternet’i
kullanmadan önce böyle
olam›yordu. Genç insanlar›n da
gözü korkmuyor bu tarz medyadan,
nas›l kullanacaklar›n› gayet iyi
biliyorlar. Amerika’da iktidar›
elinde bulunduranlar bence
ç›plak imparatorlar gibiler;
ülkelerinde, dünyada ne olup
bitti¤inin fark›nda de¤iller. Hiçbiri

çok flafl›r›yorlar ve tepki gösteriyor-
lar. Mesela Malezya’da böyle bir
grup var ve onlar her türlü Asya si-
yaseti üzerinde çal›fl›yorlar.
Burma’da, Avustralya’da gruplar›-
m›z var, sokakta insanlarla mülteci
adaylar› konusunda konufluyorlar,
do¤rudan do¤ruya göçmenlerin ha-
pishanelerden b›rak›lmas› için ey-
lemler yürütüyorlar. Dolay›s›yla
dünyan›n her taraf›nda, her yerde
insanlarla konufluyoruz. Ben de
Bomba De¤il Yemek adl› bir kitap
yay›nlad›m, bu kitapta grubun tarih-
çesi veriliyor ve kendi grubunuzu
bafllatmak istiyorsan›z nas›l baflla-
taca¤›n›z› anlat›yor. Eh ben de iyi
bir aflç›y›m. Bu kitaptaki yemek ta-
riflerini de ben yazd›m zaten. Bu
vejetaryen tarifler 100 kifli için, do-
lay›s›yla evde yapmaya kalkarsan›z
tabii bunu 2 ya da 4 kifliye indirge-
menin bir yolunu bulman›z laz›m.

Korsan Mikro Radyolar 
‘Bomba De¤il Yemek’ gibi toplu-
mun içerisinden gelen gruplar ger-
çekten çok önemli bir etkiye sahip.
Çünkü bunlar halk›n içinden geli-
yorlar. Çok ak›ll› insanlar çal›fl›yor,
yarat›c›l›k gösteriyorlar ve pek çok
genç de içinde yer al›yor. Protesto
etmek üzere milyonlarca insan› so-
kaklara dökmeyi baflar›yoruz.
San›r›m bu nihai olarak Demokrat-
lar› da, Cumhuriyetçileri de geride
b›rakacak bir hareket olacak. Tabii
Irak’ta bir nükleer savafla yol açma-
d›¤›m›z takdirde, demokratik bir ül-
keye, gerçekten demokratik bir ül-
keye dönüflece¤imize inan›yorum.
Korsan radyolar›m›z var, çok az ve-
rici gücü olan, kanun d›fl› yüzlerce
radyo var ve insanlar bunlar› çok
dinliyorlar. 100 Watt’›n alt›nda tu-
tuyorduk, flimdi bir kanun var, ne
olursa olsun kanun d›fl› say›labili-
yorsunuz, bu bak›mdan bu tarz di-
renifl çok pozitif Amerika’da.
Bakanl›klar›n ve medyan›n size
söyledi¤inin aksine ekonomi de
çöküyor, dolay›s›yla insanlar›n
kaybedecekleri çok az fley var ve
pek çok Amerikal› için umars›z bir
durum. Pek çok genç insan için ifl
olana¤› yok, dolay›s›yla onlar›n risk
alma yetene¤i art›yor, onlar›n cid-
diyeti ve ba¤lanmalar›, taahhütleri
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Bomba De¤il Yemek

Sokakta
dolafl›rken
yan›na yaklaflan
gazeteci
sorar:"Siz
Borges
misiniz?"
Yan›t verir:
"Bazen..."

Borges, Jorge Luis 
Çok say›da yazar›n üslûbunu,
tekni¤ini ve edebiyat hakk›ndaki
düflüncelerini neredeyse tek bafl›na
de¤ifltirmifl Arjantinli flair, öykü ve
deneme yazar›. Do¤um: 24 A¤us-
tos 1899, Buenos Aires, Arjantin.
Ölüm: 14 Haziran 1986, Cenevre,
‹sviçre.

11889999 Do¤um y›l›. Birkaç ay önce
Lolita’n›n yazar› Vladimir Nabokov
da, St.Petersburg´da do¤du. ‹kisi-
nin de hayat›nda ‹sviçre önemli yer
tutar.

BBuueennooss AAiirreess Do¤du¤u,
1. Dünya Savafl› nedeniyle terk
etti¤i, 1921’de yeniden döndü¤ü,
1938’de dokuz y›l boyunca
kütüphane memurlu¤u yapt›¤›,
1946’da Juan Peron’un iktidara
gelifliyle kütüphanedeki iflinden
at›ld›¤›, Peron 1955’te devrilince
Arjantin Ulusal Kütüphanesi’nin
müdürlü¤üne getirildi¤i flehir.

JJoorrggee GGuuiilllleerrmmoo BBoorrggeess Babas›.
Avukat ve psikoloji ö¤retmeni.
Borges’e ‘Zenon’un Paradoks-
lar›‘n›1 bir satranç tahtas›nda 

anlatarak ilk felsefe dersini veren
kifli. 

LLeeoonnoorraa AAcceevveeddoo ddee BBoorrggeess
Annesi. Arjantin’in ‘özgürlük’ tari-
hinde önemli yeri olan bir aileden
geliyordu. 99 yafl›na kadar yaflad›
ve Borges ile dünyay› dolaflt›.

PPaalleerrmmoo Çocuklu¤unun geçti¤i
Buenos Aires’in kuzey banliyösü.
Vahfli adamlarla ‘diri’ kad›nlar›n
tango yapt›¤› kabareleri; intikam,
b›çak dövüflleri ve ‘gaucho’lar2

ile ‘kavrulmufl’ ateflli hikâyelerin
anlat›ld›¤› renkli sokaklar› ve
genelevleriyle, Borges’in ilk
ürünlerinin ço¤unun ilham
kayna¤›.

1923 ‹lk fliir kitab› Fervor de
Buenos Aires’in (Buenos Aires
Hummas›) yay›nland›¤› y›l.

1933 – 1934 En ünlü eserlerinden
biri olan Historia Universal de la
Infamia’n›n aa (Alçakl›¤›n Evrensel
Tarihi) yay›nland›¤› y›l. 

11996611 Samuel Beckett’le birlikte
Formenter Ödülü’nü kazand›¤› y›l.
Bu ayn› zamanda ödülün ilk kez
verildi¤i y›ld›r ve Borges ödülü
kazanan ilk yazard›r.

HH.. BBuussttooss DDoommeeccqq Adolfo Bioy
Casares’le birlikte yazd›¤› dedektif
hikâyelerinde kulland›¤› takma isim.
Seis Problemas Para Don Isidro,
(Don ‹sidro ‹çin Alt› Problem), 1942.)

AAlleeff ‹braniceye ve Kabala’ya duy-
du¤u ilgiden dolay› bu ismi verdi¤i
kitap. 1949’da yay›nland›.

YYeeddii GGeeccee Düfllerin, düflünce-
lerin, söylencelerin atlas›nda
Büyük ‹skender’den Harun Reflid’e,
Vergilius’tan Shakespeare’e,
Dante’den Freud’a, Cervantes’ten
Marco Polo’ya uzanan bir anlat›
yolculu¤u... (Kitab›n arka
kapa¤›ndan) 

BBaabbiill KKiittaappll››¤¤›› Franco Maria
Ricci’nin editörlü¤ünde Borges
taraf›ndan haz›rlanan fantastik ede-
biyat dizisi. Dizinin ad› Borges’in

ayn› isimli hikâyesinden al›nd›.
1975-1985 y›llar› aras›nda yay›nlan-
d› ve flimdiden bir edebiyat klasi¤i
say›l›yor. Tamam› Dost Kitabevi
Yay›nlar› taraf›ndan Türkçe’ye
çevrildi. Bu diziden seçilmifl 19
öykü Aç›k Radyo’nun 14. yay›n
döneminde “Amma Hikâye!” prog-
ram›nda seslendirildi. 

KKuumm KKiittaabb›› 1975’te yazd›¤› son
öykü kitab›. Bu kitab›n yaz›ld›¤›
y›llarda neredeyse tümüyle kör olan
Borges, tüm öyküleri kafas›nda
oluflturup sekreteri Maria
Kodama’ya dikte ettirerek yazd›.

OObbuurr OOkkuurr Babil Kitapl›¤› dizisinin
editörü Franco Maria Ricci’nin
Borges için yapt›¤› tan›mlama.

MMaarriiaa KKooddaammaa Sekreteri. Sonradan
efli. Evlendikten k›sa bir süre sonra
Borges karaci¤er kanserine yenik
düfltü.

CCeenneevvrree I. Dünya Savafl›’n›n hemen
öncesinde (1914) ailesiyle göç
etti¤i, çeflitli flehirlerde yaflad›ktan
sonra döndü¤ü ve 14 Haziran
1986’da, 86 yafl›nda öldü¤ü flehir.

SSoonn KKeellaamm Borges Buenos Aires
sokaklar›nda dolafl›rken yan›na
yaklaflan bir gazeteci sorar; “Siz
Borges misiniz?” Borges’in yan›t›
çok k›sad›r: “Bazen...”. 

GGöökksseenniinn GGöökksseell

1 Zenon’un paradokslar›: Parmenides’in
felsefi doktrinini, ço¤ulluk ve de¤iflimin
alg›lar›m›z›n tersine, var olmad›¤›n› ve
özellikle de hareketin sadece bir illüzyondan
ibaret oldu¤unu desteklemek amac›yla Eleal›
Zenon taraf›ndan ortaya at›lm›fl paradoks-
lard›r.

2 Güney Amerika’da ‘kovboy’ anlam›nda
kullan›l›r.
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Jorge Luis Borges,
1899-1986.



tasar›ml› oturma yerleri vard› ve
floför yan›nda yan yana yer alan
dört koltuk en keyifli yerlerdi.
Motorlar son derece sessiz ve
güçlü idi; Dolmabahçe’den
Gümüflsuyu’na veya fiiflhane’den
Tünel’e ç›karken -bu yönde trafik
vard› o zamanlar- tüm di¤er oto-
büsleri sollayabilirlerdi ve bu floför-
leri için özel bir keyif olurdu. Ancak
bu araçlar›n, ‹stanbul gibi çok iniflli
yokufllu dönüfllü bir kent için son
derece uygunsuz bir arfle sistemi
vard›. Bu ak›m aktar›m sistemi, her-
halde ç›kartt›¤› sürekli sorunlara
dayanarak ‘boynuz’ lakab›n› alm›fl,
halk aras›nda troleybüsler ‘boynuz-
lu’ olarak adland›r›l›r olmufltu. Ger-
çekten de tramvaylardan ve baflka
troleybüs sistemlerinden farkl›
olarak iki arfle, uçlar›ndaki oluklu
rulmanlar arac›l›¤› ile ayr› tellere
de¤erdi. Ve âni manevralarda,

dönüfllerde, frenlerde, hat
kavflaklar›nda, hatta bazen neden-
sizce boynuzlardan biri, oldukça da
gürültü ç›kararak telinden ç›kard›...

O zaman floför arac› durdurur,
uzun uzun özel el frenini kurar,
kap›lar aç›l›r, arac›n arkas›na geçilir,
ç›kan boynuzun esnek ipi çekilip
arfle maharetle yeniden tele oturtu-
lur, yeniden araca binilir ve yola
ç›k›l›rd›. Bu ifli çok ender olarak da
merakl›, boynuz uzman› olmufl
biletçiler yapard› ama belki de
resmi olarak buna yetkili de¤ildiler.
Bu ifllem bazen yolcular› e¤len-
diriyor olsa da, karda k›flta
ya¤murda herhalde floförün hiç
hofluna gitmez, hele arac›n

hem sistemin kurulmas› hem de
araçlar›n sa¤lanmas› için siparifl
verildi. Tesislerin kurulmas› ve ilk
araçlar›n gelmesi ile 27 May›s
1961’de Topkap›–Eminönü
aras›nda ilk hat hizmete girdi.
Sadece Avrupa yakas›nda olmak
üzere 45 km hat, 6 kuvvet merkezi
ve 100 araç, 70 milyon liraya mal
oldu. Garajlar› Topkap› ve fiiflli idi.
‹talya’dan al›nan araçlardan baflka,
bizim mühendis ve iflçilerimiz de bir
troleybüs imal ettiler. ‘Tosun’ ad›
verilen bu araç da 1968’den sonra
hizmete girdi.

Araçlar, asl›nda otobüs flasi ve
karoseri ile imal edilmifllerdi, ancak
elektrik motoru ile ve 400 volt üzeri
düz ak›mla çal›fl›yorlard›. Elektrik
havai hattan, 2 arfle arac›l›¤› ile
sa¤lan›yordu. Araçlar›n çeflitli
bölümleri çeflitli ‹talyan firmalar›
taraf›ndan imal edilmiflti ve karoser
Alfa Romeo yap›m› idi. Ahflap –par-
lak formika– oldukça ergonomik

Bosna Günlü¤ü 
“27 Kas›m Pazartesi. Uyumaya ha-
z›rlan›rken oldukça üflüyorum. Elek-
trik yok. Ayn› savafl içinde geçen
son iki senede oldu¤u gibi. Su da
yok, gaz da... Ama bunlar yüzün-
den moral bozmaya gerek yok. Dün
olan bir olay› günlü¤üme yazmal›y-
d›m. Çok anlaml› ve sembolik bir
olay. Dün akflam ellerinde çantalar›
iflten dönen iki ortayafll› adam
Alipafla Napolyen’in C Blokunun
yan›nda Gette caddesinin yan›ndaki
büyük otoparktan geçiyorlard›.
Devasa apartman bloklar›n›n cam-
lar›ndaki görüntü onlara umut veri-
yordu. Ama otopark›n görüntüsü
ac›kl›, trajik Saraybosna gerçe¤ine
t›pat›p uyuyordu. Çöp da¤lar›,
yanm›fl arabalar, savafl›n y›k›m›,
üzücü görünümü ve küçük
düflürücü yaflam koflullar›. 4 y›l
böyle geçmiflti.”

PPrr;; BBoossnnaa GGüünnllüü¤¤üü

Yt; 1995.

Boynuzlu

1950’den sonra, tramvaylar›n yet-
mezli¤i çerçevesinde aranan yeni
çözümlerden biri olarak ‘Troleybüs’
gündeme geldi. Özellikle enerji
kayna¤› aç›s›ndan d›flar›ya fazla
ba¤›ml›l›¤› olmayaca¤› için, elektrik-
le çal›flan, ray sistemi kullanma-
yarak daha esnek hareket olana¤›
tafl›yan bu çözüm oldukça çekici
görünüyordu. 1957 y›l›nda ‹talyan
‘Ansaldo San Giorgio’ firmas›na 
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Eminönü Meydan›,
1960’lar.

“Boynuzlu.”

Galata Köprüsü’nde
troleybüs, 1930.

arkas›nda mahsur kalan otomobil
sürücülerini çileden ç›kart›rd›.

Akülerine Para Yetmemiflti
Troleybüsler son derece özgün
‘makinelerdi’; debriyaj ve gaz
pedallar› bulunmuyordu. Gaz pedal›
yerine bir ‘reosta’ –ak›m geçiflini
ayarlayan ve h›z› art›ran– pedal›
vard›. Ayak fren pedal›n›n yan› s›ra,
ileri geri hareketlerle kurulan ve
özel bir ses ç›kartan ilginç bir el
freni de bulunuyordu. Ön paneldeki
kullan›ld›¤›na hiç tan›k olunmayan
iki tuhaf koldan biri ‘geri vites’,
di¤eri ise ak›m› ters veren çok
özel bir kaz›klay›c› frendi.

Tellerin kavflaklar›nda, arac›n nas›l
floförün istedi¤i yöne gidece¤i de
ayr› bir merak konusuydu. Kavflak
öncesinde, telde as›l›, yar›s› k›rm›z›
yar›s› beyaz bir üçgene göre, ‘gaz
verilerek’ gidilirse belli bir yöne,
yoksa di¤er yöne gidiliyordu. Bu
gibi ilginç bilgileri floförden ö¤ren-
mek mümkündü. Gerçi ‘fioförle
konuflmak yasak’t› ama o trafikte,
bir boynuzlunun floförünün gerçek-
ten arkadafll›¤a gereksinimi oluyor-
du…

1980 civar›nda ülkedeki enerji dar
bo¤az› nedeni ile her gün elektrik
k›s›nt›lar› ortaya ç›k›nca troleybüsler
zaten düflük olan verimlerini daha
da yitirdiler. Hele beklenmedik
elektrik ar›zalar› ile yollarda kal›p
yolcular› sefil etmeye bafllay›nca,
daha da kötüsü uzun ve hareketsiz
katarlar oluflturarak zaten yetersiz
olan yollar› t›kamaya bafllay›nca,
sonlar› geldi. 

Asl›nda troleybüslerin en az bir saat
yetebilen ve kilometrelerce yol yap-
malar›n› sa¤layan aküleri de
bulunuyordu ama ekonomik neden-
lerle al›namam›fl veya tak›lamam›fl
veya bak›lamam›flt›. Art›k oldukça
yaflland›klar› gerçe¤i de göz önüne
al›n›nca önce seferler azalt›ld›, 16
Temmuz 1984 tarihinde ise tama-
men kald›r›ld›.

‹lginçtir ki troleybüslerin pek ço¤u
‹zmir Belediyesine (ESHOT) sat›ld›
ve orada daha uzun y›llar, hem de

‹stanbul’a göre çok daha verimli
olarak hizmet gördüler. ((BBkkzkkzz;;
OOttoobbüüss,, CChhiiccaaggoo GGeerrççeekküüssttüüccüülleerrii))

MMuussttaaffaa fifi.. fifieennooccaakk

www.acikradyo.com.tr
12 Haziran 2002.

Bozlak

Bir feryatt›r efendim. Bozlak bir
ba¤›rt›d›r, yüre¤ini d›flar›ya atmakt›r.
Bozla¤›n anlam› budur. ‹çinden
geldi¤i gibi ba¤›r›r, söyler.
Ölçüsüzdür. ‹çinden geldi¤i gibi
söylenen bir havad›r bozlak. Ölçüsü
yoktur. Aflk dokunsa da y›pratmaz,
incitmez. Aflk uyar›c›d›r. ‹nsan›n
yüre¤i uyand›¤›nda, insan kendine
gelir. Ben bu çerçevede söylemeyi

daha uygun buluyorum. Ac› da
söylense, aflkla söylendi¤inde
dokunmaz, hissettirir. “Söyleyecek
söz çok ama sarfedecek yer yok”
derdi bana rahmetli babam.
Duygusuz söz, aflks›z söz, tuzsuz
afla benzer, içe sinmez. Aflk ile
duygu ile insanlar›m›z› e¤letmeye
çal›fl›yorum, sayg›m çerçevesi
içinde. 

NNeeflfleett EErrttttrttaaflfl iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 07 A¤ustos 2006.

Bu fiimdi Caz m›?
Ragtime 
“Amerika acaba ‘Ragtime’ denilen
müzi¤in etkisi alt›nda kalarak zenci
ruhuna yenik mi düflüyor? E¤er
böyle bir millî felakete do¤ru bir
temayül varsa, herkesin dikkati bu
yanl›fla çekilmeli, giderek artan
tehlikeyi önleyici ciddi tedbirler
al›nmal›d›r… tabii e¤er çoktan geç
kal›nmad›ysa! Amerikan ‘Ragtime’
müzi¤i, zenci türünün ilkel ahlak› 
ve fazilet anlay›fl›n›n ne kadar k›s›tl›
oldu¤unun bir simgesidir.” 
New York Herald, 1913

“Ragtime caz müzi¤inin direkt
öncüsüydü.” 
Ken Burns, Jazz, A History of
America’s Music

Swing 
“(Caz dinlerken) bir efle¤in an›rmas›
veya dev bir kurba¤an›n ciyakla-
mas› gibi gürültüler, feryatlar, 
iniltiler duyulmakta. Delili¤in bu
hakaretâmiz karmaflas›, ayn›
zamanda zonklayan bir ritme ayak
uydurmakta. ‹nsan bu inlemelere
sadece birkaç dakika bile kulak
verse, ister istemez, elinde koca bir
cinsellik organ› olan dam›zl›k bir
adam›n, akl› fikri oynaflta bir dolu
deliden oluflan bir orkestray› 
yönetti¤ini hayal edebilir. Devasa
bir bas ‹ngilizce sözcükler ge¤irir-
ken, yabani bir boru kulaklar› de-
lercesine inletir ortal›¤›; ç›ld›rm›fl bir
devenin ç›¤l›¤› gibi âdeta; öte
yandan bir davul tekdüze dövülüp
durur. (…) Soysuzlar›n müzi¤i
nihayet sa¤›r eden bir gümbürtüyle
sona erer… sanki gökyüzünden
dünyaya koskoca bir çömlek
f›rlat›lm›fl gibi…” 
Maxim Gorki, Zevksizlerin Müzi¤i,
Pravda, 1928

“Illinois Gözetim Kurulu’na göre,
caz orkestralar›n›n hastal›kl›, sinir
bozucu, flehvet duygular›n› kabar-
tan müzi¤i yüzünden yüzlerce
Amerikal› genç k›z ahlaki bir çöküfl
yaflamak üzere. Kurulun temsil-
cileri, son iki y›lda, sadece
Chicago’da 1000 genç k›z›n 
caz müzi¤inin pençesine
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Neflet Ertafl.



Hiçbir anlam›
olmayan garip

akorlar…
Bebop'ta ne

ak›lda kalan bir
melodi, ne de
dans edilecek

bir ritm var!"
- Satchmo 
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“Coleman’›n (Ornette) yapt›¤› kötü
bir fley… Caz, öncelikle herkesin
anlayaca¤› bir hikâye anlatmal›d›r.”
Thelonious Monk, piyanist, besteci

“Free Jazz, bebop’›n kat› kal›plar›n›
k›rd›… Hiçbir zaman popüler
olmad› ama (sayesinde) ça¤dafl
caz›n ufku geniflledi.”
John Fordham; Jazz 

Fusion
“Bence caz heyecanland›rmal›,
coflturmal›d›r ama bu (Bitches
Brew) kesinlikle böyle bir albüm
de¤il.”
Clark Terry, trompetçi

“Belli ki Columbia’daki patronlar›,
Davis’i (Miles), ‘ya çok satanlar lis-
tesine girecek bir plak yapars›n ya
da ………….” diye tehdit etmifller:
Miles’›n cevab› Bitches Brew oldu.”
(John Litweiler , caz yazar›) 
Brian Harker, Jazz an American
Journey

“(Bitches Brew) gelmifl geçmifl en
devrimci caz albümü!”
Downbeat Dergisi, 1999

“Miles Davis’in Bitches Brew
albümü fusion’› bafllatan tarihî bir
albümdü.”
Ken Burns, Jazz, A History of
America’s Music

“Jazz-rock fusion 1970’lerde en
etkin caz ak›m› oldu ve 80’ler ve
90’larda müzik piyasas›n›n büyük
bir bölümünde ana-ak›m popüler
müzik olarak tan›mlanan pek çok
stili üretti.”
Mark C. Gridley, Jazz Styles,
History & Analysis, 9 th edition

DDeerr;; SSeeddaa BBiinnbbaaflflggiill

düflmesine tan›k olmufllard›r.” 
(New York American, Chicago,
1923) 
Ken Burns, Jazz, A History of
America’s Music 

“Caz plaklar›n› tersten çal›yorum,
böylesi kula¤a daha hofl geliyor.” 
Thomas Edison, gramofonun muci-
di

“(…) Swing tarz› caz milyonlarca
dansç›y› cezbetmifltir. Swing
Dönemi, ayn› zamanda, pek çok
mükemmel ‘big band’ üretmifltir ve
bu gruplarda çalan kimi solistler de
modern caz›n gelifliminde etkin rol
oynam›fllard›r.” 
Mark C. Gridley, Jazz Styles,
History & Analysis, 9 th edition

Bebop 
“Hiçbir anlam› olmayan garip akor-
lar….(Bebop’ta) ne ak›lda kalan bir
melodi, ne de dans edilebilecek bir
ritm var!”
Louis Armstrong, trompetçi

“Bebop, müzi¤i 20 y›l geriletti.”
Tommy Dorsey, tromboncu

“Çin müzi¤i.”
Cab Calloway, flark›c›

“Bebop, kendinden sonraki 40 y›l
boyunca caz müzi¤inin en esasl›
sistemi oldu. 1990’larda bile
müzisyenler, gençleri bebop çala-
bilme yeteneklerine göre
de¤erlendirdiler. Bu stile hâkim
olmak, caz do¤açlamac›s› olma
yeterlili¤i için bir temel kabul edil-
di.”
Mark C. Gridley, Jazz Styles,
History & Analysis, 9 th edition

Free jazz
“Bir fley kula¤a kötü geliyorsa,
kendine sayg›s› olan biri bunu
aynen böyle söyleyebilmeli. (Free
Jazz) benim kula¤›ma kötü geliyor
ve ben bu müzi¤i dinlemeyece¤im!”
Miles Davis, trompetçi, besteci

“Coleman’› (Ornette) sarhofl da din-
ledim, ay›k da. Her iki durumda da
anlayamad›m.”
Roy Eldridge, trompetçi

“Çin müzi¤i.” Cab Calloway, 
1907-1994.

“Caz dinlerken bir efle¤in an›rmas› veya
dev bir kurba¤an›n ciyaklamas› gibi gürül-
tüler, feryatlar, iniltiler duyulmakta.”
Maksim Gorki, 
1868-1936.

“Caz plaklar›n› tersten çal›yorum, böylesi
kula¤a daha hofl geliyor.” Thomas Alva
Edison, 
1847-1931.

Buz Gibi…
“E¤er birkaçr  y›l önce sorsayd›n›z,
Arktik’te tüm buzun 2100’de, hadi
bilemediniz 2070'de bitece¤ini
söylerdim size. Ancak, art›k 2030k
tarihinin gayet gerçekçi oldu¤unu
düflünüyorum. Buras› bizim ömrü-
müz içinde muhtemelen, çocukla-
r›m›z›n ömür süresir  içindeyse kesin-
likle bambaflka bir yerr  olacak…r
Gerçekten flafl›rt›c›: Uçurumdan
yuvarlan›p gitti ve hâlâ buz
kaybediyoruz.”
Dr. Mark Serrezek

ABD Kar ver  Buz Veri Merkezi’nde
buz ve buzul uzman›. Sadece bir
hafta içinde Kuzey Kutup Bölgesin-
de ‹ngiltere’nin iki kat› kadar buzunr
eriyip gitmifl olmas›n› yorumluyor.1

GGüünnüünn SSöözzüü

www.acikradyo.com.tr
04 Eylül 2007

1 David Adam; “Loss of Arctic Ice Leaves
Experts Stunned” The Guardian Online,
04 Eylül 2007
www.guardian.co.uk

Bülent Arel
Türkiye’nin ilk elektronikk  müzikk
bestecisi ve elektronik müzikk
ak›m›n›n dünyadaki öncülerinden
Bülent Arel 1918’de do¤du.
Röntgen mütehass›s› olan babas›
Dr. S›rr› Reflit, Arabistan çöllerinde,
Cemal Pafla’n›n ordusunda görev-
liyken deve s›rt›nda tafl›nabilen bir
portatif röntgenf  cihaz› icat etmifl.
Milli Mücadele s›ras›nda Dr. S›rr›
Reflit’in, Kütahya, Eskiflehir, Afyon
seyyar hastanelerinder  cerrah iken,
a¤›r yaral›r  askerlere mecburen
‘reconstructive cerrahi’ uygulad›¤›
biliniyor. Biraz asabi biriymifl.
Hatta k›z›nca duvardaki sine¤i bile
silah›n› çekip vururmufl.

Annesi Müzdan, Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Âlisi’nin 1 numaral›
ö¤rencisi. Feyhaman Duran
atölyesindendi. Ekspresyonizmi
tercih etti¤ini söylüyordu bir gazeter
röportaj›nda. Paflazade, evdeki
matmazelden Frans›zca ö¤renmiflti.
Aile yaz›n Büyükada’da, k›fl›n
fiiflli’de yafl›yordu.

Bülent, ‹zmir yang›n›n›,r  Rumlar›n
r›ht›mdan denize dökülüfllerini
hat›rl›yordu. Ama annesiyle
babas›n›n birlikte yaflad›klar›n›
hat›rlam›yordu, o çok küçükkenk
ayr›lm›fllard›. Evde bir sürür  kad›n
vard›. Anne, anneanne, teyze,
kuzenler. Kimi keman, kimi piyano
çal›yordu; evde hep müzik vard›.k
En çok annesinik  de¤il, onu büyüten
dad›s›n› seviyordu. Üvey babas›
Sâfi Arel’i baba biliyor, onun
soyad›n› tafl›yordu.

En büyük tutkusuk  uçaklard›.

Küçükken de büyüdü¤ünde de
model uçaklar yap›yor,r  onlar›
uçuruyordu. Hayat›n›n sonuna
do¤ru ise çocukluk düflük
gerçekleflecek vek  pilot ehliyeti
al›p New York-Long Island
semalar›nda uçacakt›.

Chopin’in Hayat›
fiiflli’deki evin çat› kat›nda
radyolar› bozup yapmakla
u¤rafl›rd›. Kitaplara bakarak pillek
iflleyen bir pikapr  bile yapm›flt›.
Chopin’in Hayat› filmini
seyrettikten sonra ciddi olarak
piyanist-besteci olmaya karar
verdi. Önce Galatasaray, sonra
babas›n›n ifli dolay›s›yla Ankara
Tafl Mektep, ard›ndan Bursa Lisesi.
Uçak mühendisli¤i,k  felsefe ya da
hukuk aras›ndak  bocalarken
sonunda 1940’ta Ankara Devlet
Konservatuar›... Necil Kaz›m
Akses kompozisyon, Ferhunde
Erkin piyano, Ernst Praetorius

orkestra flefli¤i ö¤retmeni,
Eduard Zuckmayer iser  ak›l
hocas›yd›.

1947 y›l›nda parlak birk  mezuniyetr
yafland›. Ancak, Paris’e gönderilen
Bülent de¤il, Nevit Kodall› oldu.

1948’de evlendi. 1949’da baba
oldu. Ankara’dan ‹stanbul’a
sürgündü. Yeflilköy Pansiyonlu
‹lkokulu’nda Dame Ninette de
Valois’n›n kurdu¤u bale okulunda
müzik ö¤retmenli¤ik  ve bale
piyanistli¤i yapt›. Sonra Ankara’ya
döndü, ikinci defa evlendi ve arka
arkaya iki çocu¤u daha oldu.

1952 y›l›nda Bülent ve Rahflan
Ecevit, Rasin ve Zerrin Arsebük ilek
Bülent ve Selma Arel, Helikon
Derne¤ini kurdular. 1953’te Helikon
Yayl› Sazlar Orkestras› kuruldu.
fief, Bülent Arel’di. Orkestra hem
barok hemk  de ça¤dafl yap›tlar
yorumlamas›yla tan›nd›.

1957’de Ankara Radyosu Müzik
Yay›nlar› fiefli¤ine atand›. ‹lhan
Mimaro¤lu’na göre Türkiye
Radyolar›, Arel’in yönetiminde
müzik yay›nc›l›¤›n›nk  alt›n ça¤›n›
yaflam›flt›.

Ç›¤›r Açan Bir Yap›t
19 Ocak 1958k  akflam› Ankara
Müzik Festivalik  kapsam›nda Milli
Kütüphane’de Helikon Kuarteti
konseri gerçeklefltirildi. Konserin
sürprizi Arel’in ‘Kuartet ve
Elektronik Frekansmetresi için
Müzik’ adl› ç›¤›r açanr  yap›t›yd›.

Gerisi çorap sökü¤ü gibi geldi.
Rockefeller bursur  ile New York’ta
yeni kurulan Columbia-Princeton
Electronic Music Center’da

137

Bülent Arel

"Kuzey Kutup Bölgesi, ömrümüz içinde muhtemelen,
çocuklar›m›z›n ömrü içindeyse kesinlikle bambaflka bir yer
olacak…Gerçekten flafl›rt›c›: Uçurumdan yuvarlan›p gitti ve
hâlâ buz yitiriyoruz."

Bülent Arel,
1919-1990.



ö¤rencilerinde, okurlar›nda silinmez
izler b›rakm›fl bir bilim adam›yd›.
Y›ld›r›m Türker’in, 5 Ocak 2004
tarihli Radikal gazetesindeki
köflesinde yay›nlanm›fl yaz›s›nda
ifade etmifl oldu¤u gibi, “Fikirlerini
paylaflmayan nice insan›n da derin
sayg›s›n› kazanmas›n›n nedeni,
kendi olarak, kendi kalarak, inatla,
son nefesine kadar hukuka olan
inanc›n› sürdürmesiydi. Dürüstlü¤ü,
araflt›rmac›l›¤› ve etik bütünselli-
¤iyle etraf›na göz kamaflt›r›c› bir
›fl›k yay›yordu. Çok de¤erli, çok
çal›flkan bir hukukçuydu. Ama en
önemlisi, bilimsel dile katabildi¤i
‘heves’ti. O büyülü kelime. Frost’un
fliirinde dedi¤i gibi “dünyayla bir
âfl›k dalafl›na girmiflti”. Yak›n dostu
Yücel Sayman, henüz yay›nlan-
mam›fl bir yaz›s›nda bu yan›n›
flöyle anlat›yor: 

“‘Keyif’, Bülent’in bilimsellikte,
araflt›r›rken, okurken, anlat›rken,
yazarken, mavi yolculukta yine
okurken, yazarken, yar›flmalar ve
ödüller düzenlerken, an›lar› kendi-
siyle de dalga geçerek aktar›rken;
dostlar›n› bir araya getiren yemek-
leri, gezileri yaflarken, bulundu¤u
her yeri ve her an› ‘ifle yarar’ k›lmak
için çaba harcarken duymak iste-
di¤i ve duydu¤unda mutlu oldu¤u,
sonra bunu baflkalar›yla paylafl›rken
bir kere daha duydu¤u ve yine
mutlu oldu¤u bir duygudur. Ger-
çekten de Bülent Tanör, ard›nda
kalanlara tevazu, zarafet ve adalet
duygusuyla örülmüfl p›r›l p›r›l bir
‘heves’ b›rakt›. Kendisine hiç iltimas
geçmeyen mizah duygusu, ege-
menlik alanlar› ve postlar› için ç›r-
p›nanlara kâbus olacak güçteydi.”

do¤ru dürüst üstlenememek ve 
vicdan azab› bir aradayd›.

1971’den 24 Kas›m 1990’daki
ölümüne kadar geçen zaman dilimi
içinde dört eser daha yaratt›:

‘Out of Into’, 1972
‘Mimiana III’, 1973
‘Fantasy and Dance for Five Viols
and Tape’ (Judith Davidoff ve Viol
Toplulu¤u için), 1974 ‘Rounding’,
1985

FFiilliizz AAllii

Bülent Tanör
Anayasa ve ‹nsan Haklar› Hukuku
uzman› olarak Paris X, Dijon,
Cenevre ve ‹stanbul Hukuk
Fakültelerinde ö¤retim üyeli¤i,
‹stanbul Hukuk Fakültesi’nin
Anayasa Hukuku Anabilim Dal›nda
profesörlük görevlerinde bulunan
Bülent Tanör, 3 Eylül 1940’ta
‹stanbul’da do¤du, 28 Kas›m 2002
tarihinde kansere yenik düflerek
aram›zdan ayr›ld›. Ortaö¤renimini
1959’da Galatasaray Lisesi’nde ve
yüksek ö¤renimini 1963’te ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
tamamlad›. Ayn› y›l Anayasa
Kürsüsünde asistan olarak
akademik kariyere bafllad›. 1969
y›l›nda doktor olan Tanör, 12 Mart
1971’de üniversiteden uzaklaflt›r›ld›.
Bu uzaklaflt›rma karar›na karfl›
Dan›fltay’a açt›¤› davay› kazand›,
lâkin ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ndeki görevine dönmesi
y›llar›n› ald›. 1975 y›l›nda Dan›fltay
karar›yla geri döndü. 1977’de
doçent oldu. 1983 y›l›nda bu sefer
de 1402 say›l› yasa gere¤ince
üniversiteden uzaklaflt›r›ld›. Bu
sefer, davas›n›n sonuçlanmas› tam
yedi y›l ald›. 1983 ile 1990 y›llar›
aras›nda Paris X, Dijon ve Cenevre
Üniversitelerinde ‘Üçüncü Dünya
Ülkelerinde Siyasal Sistemler’
dersleri verdi. 1990’da yine Dan›fl-
tay karar›yla ‹stanbul Üniversite-
si’ne döndü.

Tanör, bir akademisyen, entelektüel
ve yazar olarak Türkiye’nin önüne
genifl ufuklar açm›fl, dostlar›nda,

Vladimir Ussachevsky, Otto
Luehning, Milton Babbitt gibi öncü-
lerle iflbirli¤i içinde çal›flt›. Bir yan-
dan Edgar Varèse’in ‘Déserts’ adl›
eserinin elektronik k›sm›n› yeniden
yaparken, kendi çal›flmalar› da tam
gaz sürmekteydi.

9 May›s 1961 günü McMillin 
Tiyatrosu’nda, Columbia-Princeton
Electronic Music Center’›n ilk ürün-
lerinin sergilendi¤i tarihî konseri
verdi. Jonathan Cott, daha sonra
bu konser hakk›ndaki yaz›s›nda
“Türk bestecisi Bülent Arel’in
Stereo Electronic Music No.1 adl›
eseri bir bafleser görünümündedir”
diyecekti.. 

Gece gündüz çal›flarak birbiri
ard›na ‘Fragment’ (1960), ‘Music
for a Sacred Service: Prelude and
Postlude’ (1961), ‘Wall Street
Impressions’ (1961) gibi eserleri ve
daha birço¤unu yaratt›.

Mecburi Dönüfl
Bir süre sonra, vizesi uzat›lamad›-
¤›ndan Türkiye’ye mecburi dönüfl
yapt›. Üç y›l Ankara’da elektronik
müzikten ayr› kald›, bir bocalama
dönemi yaflad›. 1965’te tekrar
Amerika’ya döndü ve bu kez Yale
Üniversitesi’nde bir elektronik
müzik stüdyosu kurdu. Mimi
Garrard Dans Tiyatrosu için
besteledi¤i 1968-1969 ve 1973
tarihli ‘Mimiana I - Flux’, ‘Mimiana 
II - Frieze’, ‘Mimiana III - Six &
Seven’ ile yepyeni bir ortama ad›m
att›. Columbia-Princeton Electronic
Music Center’›n 10. y›l kutlamalar›
için ›smarlanan ‘Stereo Electronic
Music No.2’ (1970) ile yine müzikte
yeni bir ç›¤›r açt›. 

1971 y›l›nda Yale’den, New York
Eyalet Üniversitesi Stony Brook
kampüsünde yeni kurulan Müzik
Bölümü’ne Elektronik Müzik
Stüdyosu kurmak üzere davet
ald›. Bu dönemde hayat›nda 
ö¤retmenli¤e ayr›lan zaman, 
gitgide artan sa¤l›k sorunlar›, 
dört evlili¤in yorgunlu¤u, say›s›z
aflk›n heyecanlar›, nefret ve aflk
gelgitleri aras›nda yaflanan vatan
hasreti, üç çocu¤un sorumlu¤unu

Frost'un,
fliirinde
dedi¤i gibi,
"dünyayla bir
aflk dalafl›na
girmifl"ti.
Gerçekten de,
ard›nda kalan-
lara tevazu,
zarafet ve
adalet duygu-
suyla örülmüfl
p›r›l p›r›l bir
'heves' b›rakt›. 
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Bülent Tanör,
1940-2002.

‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’yle girdi¤i son kavga,
1995 y›l›n›n Mart ay›nda
Azerbaycan’da bir darbe giriflimine
ad› kar›flm›fl bulunan Ferman
Demirkol’un Anayasa Hukuku
kürsüsüne tepeden inme tayini
üstüne koptu. Demirkol’un tayini
iflleminin iptali için Bülent Tanör’ün
açt›¤› davada mahkemenin
oluflturdu¤u bilirkifli heyeti, bu
kiflinin bilimsel yönden, yaln›z
‹stanbul Hukuk Fakültesi gibi köklü
bir kurumda de¤il, Türkiye’nin
hiçbir üniversitesinde ö¤retim
üyeli¤i yapamayaca¤› yönünde
görüfl bildirdi. Bunun üzerine
Tanör’e, ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü taraf›ndan, müdürü
oldu¤u ‹Ü ‹nsan Haklar› Hukuku
Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’ndeki yönetim görevinden
al›nma cezas› verildi. Tanör, bu
karar aleyhine dava açt›; karar
mahkeme taraf›ndan iptal edildi.
Bu s›rada kendisine Rektörlük
taraf›ndan ‘olumsuz sicil’ verildi.
Tanör, yine dava açt› ve bu karar
da mahkeme taraf›ndan iptal edildi.
Son olarak da TÜS‹AD’a haz›rlad›¤›
bir rapordan telif ücreti ald›¤›
gerekçesi ileri sürülerek, Tanör’ün
aleyhine üniversite ö¤retim üye-
li¤inden ç›kar›lmas› cezas› istemiyle
disiplin ifllemi bafllat›lm›flt›. O,
y›lmad›, rapor almad›, bütün
soruflturma kurullar›na ç›k›p
ifadesini verdi. Demirkol davas›n›n
sonuçland›¤›n› göremedi. Miras-
ç›lar› mahkemeye dilekçe vererek
davan›n devam etmesini sa¤lad›lar.
Ölümünden yedi ay sonra son
hukuk mücadelesini kazand›.
‹dare Mahkemesi, Demirkol’un
tayinini iptal etti. 

1973 y›l›nda Öget Öktem ile evle-
nen Tanör, ‹ngilizce ve Frans›zca
biliyordu. Bafll›ca yay›nlar› aras›nda
Siyasi Düflünce Hürriyeti ve 1961
Türk Anayasas›; Anayasa
Hukukunda Sosyal Haklar; TCK
142. Madde, Düflünce Özgürlü¤ü
ve Uygulama; ‹ki Anayasa (1961-
1982); Türkiye’nin ‹nsan Haklar›
Sorunu; Türkiye’de Yerel Kongre
‹ktidarlar› (1918-1920); Türkiye’de
Demokratikleflme Perspektifleri

(TÜS‹AD 1997); Kurtulufl-Kurulufl;
Türkiye’de Demokratik Standart-
lar›n Yükseltilmesi (TÜS‹AD 1999)
ve Necmi Yüzbafl›o¤lu ile kaleme
alm›fl oldu¤u Osmanl›-Türk
Anayasal Geliflmeleri say›labilir. 

‹‹flflttaarr GGöözzaayaydd››nn
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veriliyor olmas›, onun buldu¤u
sonuçlar›n ne kadar kal›c›
oldu¤unun kan›t›d›r. 

Türkiye Bilimler Akademisi onur
üyesi ve Mainz Akademisi üyesi
olan Cahit Arf, KTÜ, ODTÜ ve
‹TÜ’den onur doktoras› ald›.
Elastisite Teorisi’ne yapt›¤›
katk›larla ‹nönü Ödülü’ne ve
matematik araflt›rmalar›yla da
TÜB‹TAK Bilim Ödülü’ne lay›k
görüldü. 

Genellikle dekanl›k, rektörlük gibi
idari görevler almaktan kaç›nan
Cahit Arf, 1960’larda Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu’nun kurulmas› için ciddi
çaba harcad› ve bu kurumun ilk
Bilim Kurulu Baflkan› oldu. Özellikle
1966-71 y›llar› aras›nda TÜB‹TAK’›n
geliflmesi için özveriyle çal›flt›.
Cahit Arf 1985-89 y›llar› aras›nda
Türk Matematik Derne¤i
baflkanl›¤›n› yapt›. 

TToossuunn TTeerrzziioo¤¤lluu

Canteen
1971’in Temmuz ay›nda ‹ngiltere’de
gerçekleflmifl, biri Fairfields Hall,
Croydon ve skandallar›yla ünlü
‘underground’ dergisi OZ yarar›na
Londra’da olmak üzere; iki konserin
kay›tlar›ndan derlenen, ve ayn› y›l›n
Eylül ay›nda alelacele piyasaya
sürülen Welcome to the Canteen
gerçek anlamda bir Traffic albümü
say›labilir mi?

Her ne kadar CD ça¤›na geçildi¤in-
de raflarda ‘Traffic’ bafll›¤› alt›nda
yer almaya bafllad›ysa da, orijinal
pla¤›n kapa¤›nda grubun ad› yerine
sadece yedi münferit müzisyen ad›
s›ralanm›flt›. Ayr›ca ‘kantin’ temas›
ve foto¤raf›na uygun olarak, grubun
klasik logosu, Heinz ketçap fliflesi-
nin üzerine yerlefltirilmifl flekilde
yeral›yordu.

Peki bu yedili kimdi? Kurucu dörtlü
Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris
Wood, Dave Mason’›n yan› s›ra, ye-
ni elemanlar Rick Grech (Family’nin
eski basç›s›, ki Winwood’la 1969
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Bilim insan›n›n
ifli anlamakt›r,
ama büyük
harflerle 
ANLAMAK...

Cahit Arf 
1910 y›l›nda Selanik’te do¤du.
Balkan Savafl›’n›n bafllamas›yla aile
‹stanbul’a göç etti. Kurtulufl Savafl›
içinde Cahit Arf’›n babas› Ankara’ya
ça¤›r›ld› ve aile de onu takip etti.
Çukurova ve yöresi Frans›zlardan
geri al›nd›ktan sonra babas›
Adana’da Posta ‹daresi’ni yeniden
kurmak için Ankara hükümetince
görevlendirildi. Aile Adana’dan
sonra gene Ankara’ya döndü ve
Kurtulufl Savafl›’n›n sonunda
‹zmir’e yerleflti. 

Cahit Arf’›n matemati¤e olan ilgisi
ve ola¤anüstü yetene¤i ilkin
‹zmir’deki ortaokul ö¤retmeni
taraf›ndan farkedildi. ‹zmir PTT
Müdürü olan babas› daha sonra
özel sektöre geçti. Frans›z frang›,
lira karfl›s›nda de¤er kaybetmeye
bafllay›nca babas› frank sat›n ald›
ve böylece Cahit Arf’›n liseyi
Paris’te bitirmesi flans› do¤du.
Lycée St. Louis’yi bitirdikten sonra
École Normale Superieure’de
matematik e¤itimi alan Cahit Arf iki
y›lda bu önemli okuldan mezun
oldu ve Türkiye’ye döndü. Kendisi
Kastamonu’da ö¤retmenlik yapmak
istiyordu ama Milli E¤itim Bakanl›¤›
onu Galatasaray Lisesi’ne tayin etti.
Daha sonra ‹stanbul Üniversitesi’ne
tayin olan Cahit Arf, 1937 y›l›nda
doktora yapmak üzere Almanya’ya,
Göttingen Üniversitesi’ne gönderil-
di. 1938’de doktoras›n› tamamlad›
ve 1962’ye kadar çal›flaca¤›

‹stanbul Üniversitesi Matematik
Bölümü’ne kat›ld›. 1943 y›l›nda
profesörlü¤e, 1955 y›l›nda da
ordinaryüs profesörlü¤e yükseldi. 

‹stanbul Üniversitesi’nden erken
emeklilikle ayr›lan Cahit Arf, 1962
y›l›nda Robert Kolej yüksek
k›sm›nda ders vermeye bafllad›. ‹ki
y›l süreyle Princeton Advanced
Study Institute’ta araflt›rmalar yapt›
ve bir y›l da Kaliforniya Üniversitesi,
Berkeley’de misafir profesör olarak
bulundu. 1967’de ODTÜ Matematik
Bölümü’ne kat›ld› ve 1980’e kadar
ODTÜ’de çal›flt›. 26 Aral›k 1997’de
‹stanbul’da vefat etti. 

Matematikte as›l alan› cebir ve
cebirsel say›lar teorisi olan Cahit
Arf ayr›ca uygulamal› matematik,
elastisite teorisi ve analiz gibi farkl›
alanlarda da 20. yüzy›l
matemati¤ine özgün ve kal›c›
katk›larda bulundu. “Bilim insan›n›n
ifli anlamakt›r, ama büyük harflerle
ANLAMAK” diyen Cahit Arf,
matemati¤e ve fen bilimlerine olan
tutkusunun yan› s›ra, özellikle
ODTÜ y›llar›nda sosyal konularla da
yak›ndan ilgilendi. Doktora hocas›
olan Hasse’nin bafllatt›¤› bir konu-
da ispat etti¤i teorem, matematikte
‘Hasse-Arf teoremi’ diye an›l›r.
Ayr›ca ‘Arf envaryant›’, ‘Arf hal-
kalar›’, ‘Arf kapan›fl›’ gibi matematik
terimlerinin kayna¤› da Cahit Arf’›n
araflt›rmalar›d›r. 1940’larda yazm›fl
oldu¤u makalelerine, içinde bulun-
du¤umuz y›llarda bile referans

Cahit Arf, 
1910-1997.



genifllemeye devam etti. Rick
Grech ve Jim Gordon, yerlerini k›sa
bir süre sonra Alabamal› ünlü
Muscle Shoals stüdyo ustalar›
David Hood (bas) ve Roger
Hawkins’e (davul) b›rakt›lar. Bu
ikiliye sonra da piyanist Barry
Beckett eklendi. Winwood, ken-
disinin ister istemez her zaman
daha çok ön plana ç›kt›¤› bu ilginç
grubun 1971-1974 dönemine
imzas›n› atan, trio’dan yediliye
geçiflini Welcome to the Canteen
ile bafllatm›fl olduysa da bu dene-
yime Traffic ad›n› vermekten flekil-
ce de olsa bir süre için kaç›nd›. 
O s›ralarda Dave Mason’›n bu kez
kal›c› olabilece¤i ihtimalini
düflünmüfl olsa gerek... 

SSeeddaatt NNeemmllii

Caravan Stage Company
Paul Curby ve Adriana Kelder
taraf›ndan 1970 y›l›nda yarat›lan
Caravan (Kervan), Vancouver ada-
s›nda yolculuk yapan tek arabal› bir
kukla gösterisi olarak bafllad›. Daha
sonra büyüyerek, 25 kiflilik bir
oyuncu, müzisyen, sanatç› ve tek-
nisyen kumpanyas›n›n, her biri bir
çift at taraf›ndan çekilen 6 büyük at
arabas›yla turneler yapt›¤›, önemli
bir tiyatro organizasyonu haline
geldi. Caravan’›n amac› gösteri
sanatlar›n› deneyimleme olana¤›na
pek s›k sahip olmayan insanlar›n
yaflamlar›na, özgün tiyatro prodük-
siyonlar›n› do¤rudan getirmekti.
Caravan’›n gösterilerinin temelinde,
iflbirli¤i ve kat›l›m gibi de¤erler ön
planda olup, amac›, tiyatro arac›-
l›¤›yla insanlara kendi de¤erleri ve
güçlerini hissettirmekti. Caravan
ekibi bir umut ve kutlama tiyatrosu
yaratmak peflindeydi. Kuzey
Amerika’da British Columbia’n›n
hayalet kasabalar›ndan, San
Francisco’nun kent parklar›na,
Oregon’un k›y› kasabalar›ndan,
do¤u Washington’un çöl yerle-
flimlerine, Toronto ve Detroit cad-
delerinden güney Florida’n›n
al›flverifl merkezlerine, Alberta’n›n
hastanelerinden kuzey New
York’un okul bahçelerine uzanan
30 bin kilometreden fazla yol katet-

Island Plak fiirketi’ne kalan bir
albüm borcunun telâfisiydi. 1971
bafllar›nda Traffic’in Live in
November 1970  bafll›kl› bir
albümü, Island seri numaras› da
tespitli olarak müzik dergilerinde
ilan edilmeye bafllad›ysa da bu
kay›t neden gösterilmeden ölü
do¤acakt›.

Welcome to the Canteen, ilk kez
Last Exit albümüyle tan›nan
‘Medicated Goo’ adl› parçan›n
h›zl›ca bir yorumuyla bafllar. Bunu
Dave Mason’un ilk solo albümü
Alone Together’da yer alan akustikrr
balad› ‘Sad and Deep As You’
takip eder. Ayn› albümden

‘Shouldn’t Have Took More Than
You Gave’, plakta Mason’un
seslendirdi¤i ikinci parçad›r.
Traffic’le en çok ba¤daflt›r›lan
‘40.000 Headmen’ ile ‘Dear Mr.
Fantasy’ ve Steve Winwood’un
daha 16 yafl›ndayken mensubu
oldu¤u Spencer Davis Group 
döneminde kardefli Muff ile
besteledi¤i ‘Gimme Some Lovin’
bu alt› flark›l›k albümün di¤er
parçalar›d›r.

Yukar›da sözü geçen Low Spark
albümünü takip eden iki y›lda da
Traffic, Dave Mason’s›z

y›l›nda k›sa ömürlü Blind Faith’de
de birlikte çalm›flt›), Jim Gordon
(Hal Blaine ve John Guerin gibi
gelmifl geçmifl en iyi ‘session’
davulcular› aras›nda yer al›r;
yüzlerce kayd›n›n yan› s›ra Eric
Clapton ile birlikte Derek and The
Dominoes toplulu¤undayken rock
klasi¤i ‘Layla’y› besteleyerek tarihe
geçmifltir. 1983 y›l›nda annesini
hunharca katletmekten 16 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›lm›flt›), ve vurmal›
çalg›larda Nijerya as›ll› Reebop
Kwaku Baah. Bu de¤iflimler net-
icesinde davulcu Jim Capaldi ön
saflara ç›kacak, vokallerde yer
almak ve tef çalmakla yetinecekti.

Ad›na uygun flekilde sürekli
‘hareket halinde’ olan Traffic’in 
bu üçüncü versiyonuydu. 1968-69
aras›nda gitarist/flark›c› Dave
Mason gruba iki kez girip ç›km›fl,
Canteen kay›tlar› s›ras›nda ise
Traffic ile toplam alt› kez sahnede
yer alm›flt›. Hatta Winwood ile
esas›nda z›t olan tarzlar›na iflaret
eden bir müzik yazar› onlar için
flöyle diyordu: “Winwood müzik
besteler, Mason ise flark›.”

Ölü Do¤an Bir Albüm
Traffic’in belki de en çok sevilen
stüdyo albümü John Barleycorn
Must Die asl›nda Winwood’un 
Blind Faith’i takip eden aylarda
kaydetti¤i Mad Shadows adl› bir
solo çal›flma olacakken Traffic’in
ikinci oluflumuna denk geldi. Bu
albüm ile Low Spark of High
Heeled Boys aras›na s›k›flt›r›lan ve
her ikisinden de hiçbir parça 
içermeyen Canteen, ayn› zamanda
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Welcome to the Canteen, 1971.

The Traffic.
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ti¤i bilinen bu kervan›n son dura¤›,
Toronto’daki Dünya Tiyatro
Festivali oldu. Orada sergiledikleri
7 saatlik The Coming (Gelifl) adl›
oyunun konusu ise dünyan›n içinde
bulundu¤u durumdu. Caravan
ekibinin 1993 y›l›nda sona eren
23 y›ll›k turnesi,k  dört y›ll›k yo¤unk  bir
çal›flmayla kendi yapt›klar› 30 metre
boyundaki bir tekneyler  son 10 y›ld›r
nehir ver  deniz k›y›lar›nda seyrettik-
leri yeni bir yolculuklar  sürüyor.1

“Kaçacak Birk  Sirk bulamad›k,k
Biz de Bir Sirk Açmayak
Karar Verdik”
PPaauull CCuurrbbyy:: Hikâye asl›nda çok
y›llar öncer  Adriana ve benim
Kanada’da biraraya gelmemiz,
birbirimize ç›lg›nca âfl›k olmam›zk
ve bir sirkler  kaçmaya karar
vermemizle bafllad›. Kaçacak birk
sirk bulamad›k,k  biz de bir sirkr
açmaya karar verdik.r  Böylece,
Kuzey Amerika’da kendi yapa-
ca¤›m›z, rengârenk boyanm›fl dev
çingene arabalar›yla yolculuk yap-k
maya niyetlendik. Clydesdale cinsi
birkaç yük at›k  sat›n alarak Kanadak
ve Amerika Birleflik Devletleri’ndek
yolculu¤a bafllad›k. Kendi çad›r›m›z›
da kendimiz ürettik; gösterilerimizi
1993’e kadar bur  çad›rda yapt›k.

O zamanlar, kendi tasarlad›¤›m›z
gergili bir çad›r›m›zr  vard›. Kuzey
Amerika’da ‘Big Top’ diye bilinen
çad›rlara benzeyen ama kendimize
uyarlad›¤›m›z bir çad›rr  ürettik.r
700-800 kiflinin oturabilece¤i bir
çad›rd› bu. Çad›r› kurduktan sonra,
arabalar› da içine alabiliyorduk vek
onlar çad›r›nr  iç çeperinde dizilerek
sahne olarak kullan›l›yordu.
Böylece gösteri, onu izleyenleri
çevreliyordu.

Tabii, herfleyi bizim yapm›fl
olmam›z bu zanaatlar›n ustas›
oldu¤umuz anlam›na gelmiyor.
Bütün bu becerileri, düflünebilece-
¤imiz, hayal edebilece¤imiz en

heyecan verici ve teatral çevreyi
yaratmak içink  gelifltirdik, ö¤rendik
ve herfleyi kendi bafl›m›za
tasarlad›k. Yani, biz ç›lg›n bir
düflgücünü hayata geçiren insan-
lar›z asl›nda.

Hiçbir biçimder  büyük sponsorlarak
sahip bir tiyatror  grubu de¤iliz.
Herhangi bir flirketr  ya da hükümetin
deste¤iyle çal›flm›yoruz. Çok
ba¤›ms›z kalmaya çal›fl›yoruz ve
bunu seviyoruz ama ne yaz›k kik  bu
da her zamanr  fazla para getirmiyor.
Masam›za daha fazla yemek vek
kahve koyabilece¤imiz anlam›na
gelece¤i için, her türlür  katk›y› mem-
nuniyetle kabul ediyoruz.

Amara Zee
Teknemizin ad› Amara Zee, asl›nda
‘deniz tanr›ças›n›n kalbi’ anlam›na
geliyor. Hangi deniz tanr›ças›, diye
merak edebilirsiniz,k  bu bizim kendi
deniz tanr›çam›z. Amara Zee, bizim
taraf›m›zdan yap›l›p, 1996’da
denize indirildi; 1997’de ise tiyatro
ile yola ç›kt›. Amara Zee’nin
yap›lma amac›, tiyatro grubumuzu,
bütün Kuzey Amerika’ya, sonra da
e¤er baflarabilirsek,r  Avrupa ile Asya
ve Kuzey Afrika’n›n baz› bölümle-
rine götürmesiydi. 2005’te New

Orleans’dan geldik vek  okyanusu bir
baflka geminin yard›m›yla geçtik.
Hamburg’da büyük birk  gemicilikr
flirketinden sponsorluk ald›k.k  Onlar
30 metre boyundaki Amara Zee’yi
okyanus geçen 250 metrelik birk
geminin üzerine kald›r›p koydular.
2005 y›l› Temmuz ay›nda bizi
Rotterdam’a getirdiler. Sonra, 2005
yaz›nda Hollanda ve Belçika’da
turne yapt›k. K›fl› Rotterdam’da
geçirdik. 2006’da bu kez
Hollanda’da bir baflkar  turne yapt›k.
Ekim ay›nda Rotterdam’dan ayr›ld›k
ve Ren nehrinde yolculuk yaparak
Tuna nehri üzerinden Viyana’ya
geldik. Geçen k›fl› Viyana’da
geçirdik. Viyana’da yeni bir gösterir

haz›rlad›k vek  Haziran bafl›nda
sahnelemeye bafllad›k.  Sonra da
Tuna nehrinde güneye do¤ru yola
ç›karak Viyana’dank  ayr›ld›k.
Macaristan, S›rbistan, Romanya,
Bulgaristan’da gösteriler yapt›kr  vek
A¤ustos sonunda Karadeniz’e
ç›kt›k. Birkaç hafta Karadeniz’de
seyrettikten sonra sonunda
‹stanbul’a geldik.

Dans, Ifl›k, Atefl ve Müzik...
Yapt›¤›m›z fley, gemide yolculuk vek
gösteri yapmak. Amara Zee, seyyar
bir tiyatror  mekân› olarak yap›ld›...k
Genelde politik vek  çevreci bir
temaya sahip, özgün, ça¤dafl
tiyatro yap›yoruz. Kendi tiyatro

tarz›m›z› yaratt›k diyebilirim.
Yapt›¤›m›z tiyatro; tipleme, metin,
fliir ver  havada yap›lan danslar, özel
›fl›klar, atefl gibi özel efektler içeri-r
yor. Ana bileflenlerden biri de
müzik. Müzikler herr  gösterir  için
özgün olarak yarat›l›yor.k  Bu y›l 4
müzisyenimiz var: biri Kanada’n›n
Montreal kentinden, di¤eri ise
Vancouver’dan.  Vancouver’dan
olan müzisyenimiz burada, ‹stan-
bul’da 3 y›l ney çal›flm›fl.
Bestecimiz ve piyanistimiz
Paris’ten, o da ‹stanbul’da çal›flm›fl
ve çalm›fl. Bir der  ‹ngiltere’den
gelen basç›m›z var. Oyunda müzik
grubunun ad› Fiction Landers,
oyunumuzun ad› ise Utopian Floes.

Utopian Floes
Oyun, asl›nda tümüyle küresel
›s›nma ve iklim de¤iflikli¤iyle ilgili.
Hikâye flöyle: gösterideki karakter-
ler, enkaza çevrilmifl Dünya geze-

Yapt›¤›m›z fley, gemide yolculuk ve gösteri yapmak...
Genelde politik ve çevreci temaya sahip, özgün, ça¤dafl 
tiyatro yap›yoruz.

Caravan Stage
Company.



ten de oldukça iyi iflliyor. Yani
teknede otoriter birr  hiyerarflikr  yap›k
yok, otoriter birr  anarflir  var diyebili-r
riz.

PPaauull KKuurrbbyy iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; ‹lkel
Yt; 28 Eylül 2007

1“Caravan Stage History” (Der; Melda
Keskin)
www.caravanstage.org

Caterina Cornaro
Gaetano Donizetti, 19. yüzy›l›n en
tan›nm›fl dört ‹talyan opera beste-
cisinden biri. Di¤erleri ise Rossini,
Bellini ve Verdi. Donizetti’nin dünya
opera repertuar› çerçevesindeki en
tan›nm›fl iki operas›ndan biri Lucia
di Lammermoor ve di¤eri de Don
Pasquale. Biri trajedi, di¤eri komedi
türünde olan bu iki opera
Donizetti’nin di¤er operalar›n›r  uzun
y›llar gölgeder  b›rakt›. Oysa besteci,
kad›n sesi için opera repertuar›n›n
en görkemli kad›n kahramanlar›n›
yaratm›flt› birbiri ard›na ve bu kah-
ramanlar› 20. yüzy›lda yeniden can-
land›rmak dak  bir Türkr  sopranosunak
yani Leyla Gencer’e nasip oldu.
Donizetti’nin kraliçeleri aras›nda
Anna Bolena, Maria Stuarda,
Caterina Cornaro, Elisabetta,
Lucrezia Borgia vard›. Bir der
Roberto Devereux operas›nda
‹ngiltere kraliçesi Elisabeth yine
karfl›m›za ç›k›yordu.

Anayolun d›fl›nda kalm›fl olan
Caterina Cornaro operas› 1844
y›l›nda Napoli San Carlo opera
binas›nda bir kezr  sahnelenmifl,
baflar›s›z bulunmufl ve 130 y›l bir
daha gün yüzü görmemiflti. Leyla
Gencer, 28 May›s 1972 akflam›
yine Napoli San Carlo opera bina-
s›nda Caterina Cornaro’yu yeniden
hayata döndürdü. O gece temsil
s›ras›nda ses band›na amatörce
kaydedilen opera, y›llar sonrar
1992’de MYTO Records diye kim-
senin tan›mad›¤› bir CDr  firmas› ta-
raf›ndan piyasaya sürüldü. Leyla
Gencer’in kaderinde, sahnelerden
çekildikten sonra efsaneleflmek vek
ün kazanmak vard›.k  Oysa o, ‹talya

halindeyken, vardiyalar›n herbiri 4
saat ve kalan 8 saatte çal›fl›lm›yor.
Bu vardiyadayken her kiflir  bir saatr
navigasyon yap›yor, dümen tutuyor
ya da pruvada nöbet bekliyor.

Limana vard›¤›m›zda gösteri modu-
na geçiyoruz ve birbuçuk günük
gemiyi gösteriye haz›r etmek,r  yani
seyir yapanr  bir gemiden,r  bir tiyatror
gemisine dönüfltürmek içink
kullan›yoruz.

Bu da kendi ›fl›klar›m›z› tafl›mam›z,
setlerimizi infla etmemiz, donan›-
m›m›z› ve ses düzenimizi ayarla-
mam›z anlam›na geliyor. Bütün
bunlar gemininr  güvertesinin alt›n-
dan, bafltaki ambardan ç›kart›l›p
geminin her taraf›nar  as›lmak duru-k
munda. Setleri güverte üzerinde ve
k›y›da infla ediyoruz. Gece boyunca
bütün ›fl›klar› odakl›yoruz. Sonraki
gün ise ilk gösterimizik  yap›yoruz.
Büyüklü¤üne ba¤l› olarak herk  yer-r
leflimde 3-4 gösteri gerçeklefltiri-
yoruz..

Otoriter Bir Anarfli
Ekibimiz o s›rada devam eden gös-
teriye ve önceki gösteriden ne ka-
dar farkl›r  oldu¤una ba¤l› olarak za-k
man zaman de¤ifliyor. Baz›lar›
5-6 y›ld›r bizimler  beraber, baz›lar›
ise yaln›zca bu sezon için kat›ld›lar.
Ama genellikle insanlar 2-3r  y›l kal›p
sonra sabit yaflamlar›na geri
dönüyorlar.

Kumpanya içinde yaflanan eflitlikçi
düzeni oluflturmak bizimk  y›llar için-r
de gelifltirdi¤imiz bir anlay›fl›nr  ürü-
nü. Mali temelde kimse di¤erinden
daha fazla para kazanm›yor. Göste-
riden ne gelirimiz olursa önce, yiye-
cek, yak›t gibi giderleri düflüyoruz.
Sonra da geriye ne kald›ysa, bütün
kumpanya aras›nda eflit olarak
bölünüyor.

Her haftar  kumpanya toplant›s›
dedi¤imiz bir toplant›m›zr  var. Bu
toplant›larda herkes s›k›nt›lar›n›,
önerilerini ortaya koyuyor, olan
biten ve neler planlad›¤›m›zar  iliflkin
bilgi al›flveriflinde bulunuyoruz. Bu
herkesi ve herkesin kayg›lar›n›
uyumland›rmaya yar›yor ver  gerçek-

geninin hayatta kalan son insanlar›.
Bunlar, tam ölürlerken, ölüm
anlar›nda, Ay Tritonu taraf›ndan
gizemli bir biçimder  ele geçirilip
tutsak edilmifller.k  Tanr›ça onlar› ay
gemisine koymufl ve bir yandanr
uzayda yolculuk yaparken “bu kez
do¤rusunu yapabilir miyiz?”r
düflüncesiyle yeni ve zarars›z bir
varl›k yarat›p,k  onlar› yeni bir
gezegene yerlefltirmeye çal›fl›yor.

fien Gemiciler
Caravan’›n ve gösterilerinin ilginç
yanlar›ndan biri, onu izledi¤inizde,
deneyimledi¤inizde, oyuncular›n
her günr  o tiyatroda yaflad›¤›n›, onu
soludu¤unu, onu yedi¤ini farket-
menize yol açan cinsten bir tiyatror
olmas›.

Teknede gündelik rutin,k  yolculuk
ve gösteri zamanlar›na bölünüyor.
Böylece haftada 2-3 belki de
4 günü yolda geçiriyoruz. Asl›nda
kumpanyam›z› ekiplere ay›r›yoruz
–ki denizcilik dilinde buna vardiya
diyoruz– 3–  vardiyam›z var. Seyir

Amara Zee adl›
teknenin her santimetresi
sahnenin bir parças›.
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Caz nedir?

opera sahnelerinin en genifl reper-
tuarl› sanatç›s›yd›; ça¤dafl eserler
de dahil olmak üzere yetmifl iki
opera vard› da¤ar›nda. K›br›s Krali-
çesi Caterina Cornaro da bunlar-
dan biriydi.

K›br›s-Venedik ‹liflkileri
Operan›n konusu gerçek bir tarihi
olaya dayanmakta. Asl›nda burada
K›br›s’›n tarihi söz konusu... K›br›s,
Haçl› seferleri s›ras›nda Kudüs’e
ulafl›m aç›s›ndan çok önemli bir
toprak parças›yd›. 12. yüzy›lda tarih
sahnesine ç›kan Guy de Lusignan
adl› Frans›z flövalye K›br›s’ta bir
krall›k kurmufltu. Hikâye olunur ki
1366’da Lusignan’lardan biri K›br›s
Krall›¤›n› Osmanl› iflgaline karfl›
koruyabilmek için Kuzey Avrupa’da
maddi ve manevi destek aramaya
ç›kar ama kimseden pek yüz bula-
maz. Tam umudunu kesip geri
dönecekken Venedik’e u¤rar,
derdini Venedik Dukas› Marco
Cornaro’ya anlat›r. Cornaro ailesi
çok zengindir, hem Lusignan’›

a¤›rlarlar hem de K›br›s’›n güney
sahillerindeki verimli topraklar› sat›n
alarak kral› eli bofl göndermezler.
K›br›s ve Venedik iliflkisi böylece
mühürlenmifltir. Yüz y›l sonra
1460’l› y›llarda Lusignan ailesi yine
Cornaro ailesinden yard›m ister. Bu
kez iki üvey kardefl aras›ndaki ikti-
dar kavgas› dolay›s›yla iç savafl
patlam›flt›r adada. Marco ve
kardefli Andrea Cornaro, evlilik d›fl›
olan kardefl Jean Lusignan’›n
taraf›n› tutarlar ve onu tahta geçirir-
ler. Karfl›l›¤›nda da Marco’nun 14
yafl›ndaki k›z› Caterina ile evlen-
mesini flart koflarlar. 

Buraya kadar tarihî gerçekler
konufluyordu. Ama flimdi, hayal
dünyas›na giriyoruz. Perde
aç›ld›¤›nda Venedik’teki Cornaro
Saray›’n›n balo salonunda bulu-
yoruz kendimizi. Caterina, genç
Frans›z soylusu Gerardo ile evlen-
mek üzere; birbirlerini seviyorlar.
Birdenbire salona maskeli bir
yabanc› giriyor ve dü¤ünün ertelen-
mesini istiyor. Venedik Dukas›
Mocenigo’dur bu maskeli yabanc›,
ve Caterina’n›n politik nedenlerle
K›br›s Kral› Jean Lusignan ile evlen-
mesi gerekti¤ini, k›z e¤er zorluk
ç›karmaya kalkarsa niflanl›s›
Gerardo’nun öldürülece¤ini söyler
Andrea Cornaro’ya.

Entrikalar
‹ki sevgili, Caterina ile Gerardo
kaçmaya karar verirler... Ama tam
o s›rada Venedik Dukas› ile amcas›
Andrea, Caterina’n›n odas›na girer
ve verilen karardan dönülmeye-
ce¤ini, en iyisinin sevgilisine onu
art›k sevmedi¤ini söylemek
oldu¤unu, böylece Gerardo’yu da
ölümden kurtaraca¤›n› söyleyip
odadan ç›karlar. Geri gelen
Gerardo, Caterina’n›n birden karar
de¤ifltirmesi üzerine y›k›l›r. ‹ki sev-
gili aras›ndaki sahne iç paralay›c›-
d›r. Sonunda Gerardo, Caterina’y›
lanetler ve odadan ç›k›p gider. Bu
arada Gencer, aryas›ndan sonra
seyirciden dinmeyen ‘brava’lar ve
alk›fl al›r.

Buraya kadar olanlar operan›n pro-
logu, yani konuya girifl sadece. As›l

opera birinci perdede ve K›br›s’ta
bafll›yor. Perde aç›ld›¤›nda
Lefkofla’da bir meydanday›z.
Caterina, K›br›s kral› Lusignan ile
evlenmifl ama Venedik’lilerin dala-
veralar›, entrikalar› sona ermemifl.
K›br›s’› tümüyle ele geçirme planlar›
yap›yorlar. Lusignan’› azar azar
zehirliyor ve kral›n ölümü ile
Caterina’n›n kraliçe olarak tahta
sahip ç›kmas›n› planl›yorlar.
Lusignan, arkas›ndan çevrilen
dolaplar›n ve kar›s›n›n kendisini
sevmedi¤inin fark›nda. Bu arada
Gerardo da gizlice K›br›s’a geliyor
ve Venedik komplosuna karfl›
Lusignan ile iflbirli¤i yap›yor. Eski
iki sevgili art›k birbirlerini kardefl
gibi sevmektedirler ve kaderin
örece¤i a¤lar› gö¤üslemeye
haz›rd›rlar...

Gaetano Donizetti’nin K›br›s
Kraliçesi Caterina Cornaro operas›;
Caterina Cornaro’yu soprano Leyla
Gencer canland›r›yordu. K›br›s kral›
Lusignan’› ünlü bariton Renato
Bruson’un yorumlad›¤› bu kay›t
28 May›s 1972 tarihinde Napoli
San Carlo Tiyatrosu’nda eserin ilk
oynan›fl›ndan 130 y›l sonra gerçek-
leflmiflti. (Andrea Cornaro: bariton
Luigi Risani, Gerardo: tenor
Giacomo Aragall, Mocenigo: bas
Plinio Plabassi. Napoli San Carlo
Tiyatrosu Orkestra ve Korosu, flef:
Carlo Felice Cillario) 

FFiilliizz AAllii
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Caz nedir?

50’lerde caz ne? Ben müzi¤i
bilmiyorum; fokstrotlar, rumbalar,
vs. çal›yoruz o zamanlar. Ankara
Palas’ta balolar oluyor. Fakat
caz›n ne oldu¤unu bilmiyoruz,
o zaman davul zilleri görüyorum,
onlar caz gibi geliyordu bana. Bir
gün, bir abimiz vard› Kaya Ertan,
çellocu, klasik, Ankara Senfoni
Orkestras›’nda. Evi de 200
metre Konservatuar’a. O zaman
Cebeci’deydi Konservatuar, evi de
oradayd›. Çok konuflurduk. Bir gün
“Muvaffak yar›n sen bana üçte gelir

Leyla Gencer.



açt›. ‹lk zamanlark  isminer  uygun bir
flekilde country, blues veya
etkileflimli gruplar› sahneye ç›kard›.
Hemen bir y›lr  sonra, Kristal’›n
öngörüsü ve rock müzi¤ink  içinde
bulundu¤u hâlet-i ruhiyeye de
uygun olarak, özellikle de Velvet
Underground’un açt›¤› yol ile,
CBGB 70’lerin ikinci yar›s›ndan
itibaren h›z alan pro-punk, semi-
punk vek  art-rock’un New York’taki
ve hatta tüm müzik dünyas›ndakik
kalesi oldu. Bu kulüp olmasayd›;
Richard Hell, Television, Ramones,
Blondie, The Shirts, Patti Smith,
Talking Heads, Suicide ve
–CBGB’nin maskotu, Kristal’›n
arap taz›s›, gerçek rock-star–k
Jonathan gibi isimleri belki de
hiç duyamayacakt›k. Warner
Records’un kanatlar› alt›na
girmeden önce Sire Records’un
kurucu/sahibi Seymour Steinr  ile
CBGB aras›ndaki ittifak vek  Arista
Records ile Electra Records’un
katk›s› da burada sahne alan
gruplar›n müzi¤ini plak
dükkânlar›na tafl›d›.  ‘New York
sound’ CBGB ile paralel an›lageldi.
Sadece ABD menfleli de¤il,
Britanya rock müzi¤inink  de
k›tadaki yegâne u¤ra¤› oldu.
Kay›t  endüstrisine kan ve
milyonlara müzik sevdas›k  zerk etti.k
‹yi bir dinleyicir  ve zaman zaman
kat›l›mc› olan Allen Ginsberg,
Andy Warhol, Roy Lichtenstein,
Jim Carroll gibi  sanatç›lar dar
CBGB müdavimleriydi.

böyle çal›yor.” Eski cazlar dar  var
‘dixieland’lar. Herkes bir fleyr
çal›yor, bu Charlie Parker geldi,r
hepsini toparlay›p bir mühendis,r
mimar gibir  bu caz› yapt›, çald›.
Bütün millet öbürlerini b›rak›p, ‘bu
nas›l olur?’ derken o caz› toparlad›,
icat etti, bir fleyr  yapt›. Sanat,
muazzam, dâhi geldi... Charlie
Parker ver  caz!

‘‘MMaaffffffyfy’’ MMuuvvaaffffffaakk FFaallaayy iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 13 Haziran 2005

CBGB & OMFUG

Popüler yar  da de¤il, müzik endüst-k
risinde müzi¤in kendisi ve plak flir-k
ketinin yan› s›ra bir üçüncür  ve onlar
kadar önemlir  bir di¤err  öger  de ku-
lüpler. Bu kulüplerden rock, punk,
popüler ver  alternatif müzi¤ef  kanal
açan, yayan, ana-ak›m müzi¤in
ak›fl›n› de¤ifltiren nadir müzikr
mekânlar›n›n içerisinde CBGB özel
bir yerr  teflkilr  ediyor. CBGB’nin
aç›l›m› ‘Country Bluegrass Blues’.
Daha az bilinen bir di¤err  ismir  ise
OMFUG: ‘Other Musicr  For Upliftingr
Gormandizers’. CBGB, New
York’un güneyinde Bowery 315’de
idi. Hikâyenin, flimdilik, büyük k›sm›k
da bu adrese ait.

Kurucusu Hilly Kristal, kulübün
kap›lar›n› 1973’ün Aral›k ay›ndak

misin?” dedi. “Ne var abi?”r  “Sen
gel, sana caz dinletece¤im” dedi.
Allah! “Peki yar›n gelirim” dedim.
Caz nedir? Hemen kafama ziller
geliyor, eyvah, anlam›yorum, daha
çocu¤uz, 17 yafl›nda ‹zmir’de
yetiflmifl; ‹stanbul’da olsam daha
çakal olurdum. ‹zmir dahar  geriydi
sanki. Ertesi gün gittim, kap›y›
çald›m, girdim içeri, masan›n üze-
rine bir fleyr  koydu, eski gramofon,
hani aç›l›r böyle..r  Açt› kapa¤›n›,
bafllad› kurmaya. Kurdu, bir taflr
plak koydu.k  Çalmaya bafllad›,
duyam›yorum, c›z›rt›, orada bir
delik var,k  ses oradan geliyor.
Kulaklar›m› verdim oraya, o zaman
duyuyorum, çok güzel.k  Bir dinledimr
ki kardeflim, hayat›m, ne h›zl›
çal›yorlar diyorum.r  Bir altor
saksafon, bir trompet,r  uçuyorlar!
Müzikte bir serbestlikr  var,k  klasik
gibi de¤il, tak-tak-tak. Öldüm yahu,
ç›ld›raca¤›m. Ama ben görüyorum
notalar› neler çal›yorlar...r  Ne h›zl›
parça! Parça bitti, “Abi bunlar kimr
yahu?” “Bu Charlie Parker iler  Dizzy
Gillespie” demez mi! Bilmiyorum o
isimleri, sonradan anl›yorum kim
olduklar›n›. Gelmifl geçmifl, caz› caz
yapan iki adam, esas Charlie
Parker tabiir  alto saksofon. Dizzy
Gillespie’ye sormufltum benim çok
arkadafl›md›r ya,r  “Aman bana anlat
Charlie Parker’›” diyordum. “Charlie
Parker geldir  buraya. Herkes caz
çal›yordu güya, o öyle çal›yor, bu

146

Caz nedir?

Maffy, Babylon-‹stanbul,
07 Temmuz 2005.

CBGB & OMFUG,
315 – Bowery,–  New York.

Hilly Kristal, CBGB’nin bulundu¤u
muhitin, kendisinin karfl›layamaya-
ca¤› ölçüde de¤er kazanmas› ve
NY müzik sahnesinin eskisi gibi
olmad›¤›na inanmas› nedeniyle,
2006 y›l›nda kulübünü Las
Vegas/Nevada’ya tafl›maya karar
verdi. Aç›ld›ktan 33 y›l sonra, 13
Ekim 2006’da kulüp kapand›. 15
Ekim 2006’da ise kadim yerindeki
son konser/performans› Patti Smith
yapt›. Talihsiz süreç yaklafl›k bir y›l
sonra noktaland›; Kristal, kulübü
kapatmas›ndan bir ay önce, hasta-
land›¤›n› ö¤renmiflti. Hilly Kristal 
28 A¤ustos 2007’de akci¤er
kanserinin neden oldu¤u komp-
likasyon nedeniyle 76 yafl›nda bu
dünyadan göçtü. 

CCeemm SSoorrgguuçç

Chanson
Gotik Ça¤ tüm Ortaça¤ 
Avrupa’s›nda sanat ve düflüncenin 
incelik ve zarafetle buluflmas›n›
sa¤larken, o güne kadar sadece
dövüflmek ve avlanmak anlam›na
gelen flövalyelik anlay›fl›n›n da 
tamamen de¤iflmesine neden 
oldu. Yeni flövalyelik anlay›fl›
neredeyse sadece tanr›ya, Bakire
Meryem’e, do¤aya ve kad›nlara
duyulan aflk üstüne kurulmufltu. 
Bu yeni anlay›fl Avrupa’da müzi¤e
ve fliire verilen de¤eri de belirgin
bir biçimde art›rd›. Fransa’da ilk
defa müzik ve fliiri buluflturan
‘troubadour’ ve ‘trouvère’lerin 
ç›k›fl› da tam bu döneme denk
gelir.

Troubadour’lar ve Trouvère’ler...
Troubadour’lar ve trouvère’ler 11.
yüzy›l›n sonundan 14. yüzy›l›n bafl›-
na kadar tüm Fransa’da etkili ol-
mufl gezgin ozan-flark›c›lard›. Bun-
lar›n ço¤u soylu olmakla beraber
aralar›nda alt tabakadan gelenlerine
rastlamak da mümkündü. Dolay›-
s›yla troubadour’lar aras›nda prens-
ler, kontlar, dükler oldu¤u gibi
uflaklar da yer alabilirdi. Trouba-
dour’lar daha çok flark›lar›n› bölge-
sel halk diliyle söylerlerdi. Güney
Fransa’da yaflayan troubadour’lar›n
fliirlerini yazarken kulland›¤› dil ‘Oc’
diliydi. Troubadour’lardan yaklafl›k
bir yüzy›l sonra Fransa’n›n kuzeyin-
de ortaya ç›kan trouvèreler ise, 
troubadour’lara göre daha geliflmifl
bir müzik anlay›fl›n› benimserken,
eserlerini de ‘Oil’ dilinde veriyor-
lard›.

fiiirlerini daha çok ‘Alba’, ‘Canso’,
‘Chanson de Croisade’, ‘Estampie’,
‘Partimen’, ‘Pastourelle’, ‘Planh’,
‘Sirventes’ ve ‘Tenso’ gibi formlar-
da yazan bu ozan-flark›c›lar müzikal
olarak ço¤unlukla kolay ak›lda kala-
cak, birkaç notadan meydana ge-
len melodik yap›lardan yararlan›yor-
lard›. fiark›lar›n› bestelerken ve söy-
lerken kulland›klar› enstrüman ise
bugün keman›n atas› kabul edilen
‘vielle’di. Yeterli müzik bilgisine sa-’
hip olmayan, flark› söyleyemeyen
ve vielle çalamayan flairlerse eser-
lerinin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak,
ün elde etmek için, kasaba kasaba,
flato flato gezen ‘jongleur’lerle anla-rr
fl›rlard›. Jongleur’ler flenlik yerlerin-
de, festivallerde baflka flairlerin flar-
k›lar›n› yorumlarken, kimi zaman
‘menestrel’ denilen ikinci derecede

önemli müzisyenlerden de yard›m
al›rlard›. Menestrel’lerin tek ifli vielle
çalarak jongleur’lere efllik etmekti.

Aralar›nda Guillaume IX, Comte de
Poitiers, Duc d’Aquitaine, Marcabru,
Arnaud de Mareuil, Rimbaut de
Vaqueiras, Folquet de Marseille,
Jaufré Rudel ve Dante’nin dönemi-
nin en büyük ozan-flark›c›s› olarak
niteledi¤i Arnaut Daniel gibi ünlü
isimlerin bulundu¤u troubadour’lar-
dan geriye 2500’ü aflk›n eser kald›.
Bu eserlerin tamam› 1080-1120,
1120-1150, 1150-1180, 1180-1220
ve 1220-1300 olmak üzere befl ayr›
dönemde yaz›lm›flt›. En bilinenleri
Adam de la Halle olan trouvère’ler
ise arkalar›nda 2000’in üzerinde fliir
ve ezgi b›rakt›lar. Bu fliir ve ezgiler
de 1150-1200, 1200-1250 ve 1250-
1300 olmak üzere üç ayr› dönemde
yaz›lm›flt›. Bugün bunlar›n birço¤u-
na ulaflmak mümkün de¤ilse de, bu
eserlerin Fransa’da geliflen din d›fl›
flark› formlar›n›n, fliiri ve ritmik hare-
keti öne ç›karan müzik anlay›fl›n›n
ilk örnekleri oldu¤unu ve bunlar
arac›l›¤›yla troubadour’lar›n tüm
Avrupa’da yayg›nlaflan saz flairli¤i
gelene¤inin öncülü¤ünü
üstlendi¤ini biliyoruz.

fiiir-Müzik ‹liflkisi
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren
fliir ve müzik iliflkisi Fransa’da
önceki yüzy›llardakinden hayli farkl›
bir görüntüye büründü. De¤iflimin
bafll›ca sebebi 1567’ye do¤ru flair
Jean-Antoine de Baif ve müzisyen
Thibault de Courville taraf›ndan
kurulan ‘L’Académie de poésie et
de musique’ isimli kurumdu. Bu
müzik ve fliir akademisinin bafll›ca
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Yeni flövalyelik
anlay›fl›
neredeyse
sadece 
tanr›ya, 
Bakire
Meryem'e,
do¤aya ve
kad›nlara
duyulan aflk
üstüne 
kurulmufltu.

Arnaut Daniel. Troubadour lar, 12. yy.Troubadour’lar, 12. yy.



oldu. Ayn› sahnede birkaç ay sonra
boy gösteren Serge Reggiani ise
hemen hemen tamam› Boris Vian,
Apollinaire ve Arthur Rimbaud’nun
fliirlerinden oluflmufl bir programla
ç›k›yordu izleyicinin karfl›s›na.

Tüm bunlardan da anlafl›laca¤› gibi
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda geliflen
flair ve flark› sözü yazar› ayr›m›
gerçek amac›na ulaflamad›. Fakat
bu tip bir ayr›m fikrinin do¤mas›,
her biri birer flair kabul edilebilecek
nitelikte ozan-flark›c›lar ve flark›
sözü yazarlar›n›n tüm 20. yüzy›l
boyunca Frans›z flansonuna
damgalar›n› vurmas›n› sa¤lad›.

Artistide Bruant Köprüsü
‹lk büyük, popüler ozan-flark›c›
olarak Anatole France’›n
‘Sokaklar›n Efendisi’ dedi¤i, 1851-
1925 y›llar› aras›nda yaflam›fl
Aristide Bruant’› gösterebiliriz. Bir-
çok kayna¤a göre F. Villon’la F.
Cargo aras›nda tuhaf bir yerde
duran Bruant, elinden düflürmedi¤i
bastonu, koca paltosu, genifl
flapkas› ve peflinden ayr›lmayan
köpekleriyle 19. yüzy›l Fransa’s›n›n
en önemli figürlerinden biriydi.
Görüntüsü Toulouse-Lautrec’in
çizdi¤i k›rm›z› atk›l› afiflle ölüm-
süzleflen flark›c›n›n fliiri, dönemin
fliir anlay›fl›n›n kimi inceliklerinden
yoksundu. Ancak bilinçli bir bi-
çimde benimsenmifl bu tav›r,
Bruant’›n tamamen kendine has bir
fliir dili gelifltirmesini sa¤lad›. O,
Montmartre’›n, Belleville’in,
Ménilmontant’›n ve tüm Paris
sokaklar›n›n flark›s›n› tam da
soka¤›n diliyle söylüyordu. K›sa
zamanda fliirsel söylem ve günlük
dil Bruant’›n flark›lar›yla kusursuz
bir bütünlü¤e kavuflacakt›. Tüm
Paris hayat›, sokakta yaflanan
dramlar, küçük insanlar›n hikâyeleri
ilk defa Aristide Bruant’›n
flark›lar›yla büyük konser
salonlar›na tafl›n›yordu.

Ayr›ca, Le Chat Noir ve Mirliton gibi
müzikli kafeleri, kabareleri antikon-
formist tav›rla, yergi müzi¤iyle
tan›flt›ran da Aristide Bruant’dan
baflkas› de¤ildi. Gerçi bu mekânlar-
da daha önce de köylü, hayat

do¤rudan bestelenmesi için yaz›lan
sözlerin flark›da daha iyi sonuç
verece¤i kesindi.

Bu düflüncelere ra¤men büyük
flairlerin fliirleri,  XX. yüzy›l›n ilk
yar›s›nda da özellikle kad›n
flark›c›lar arac›l›¤›yla müzikhollerde
ve kabarelerde hayat bulmaya
devam etti. fiark›c›l›k kariyerine
1911 y›l›nda bafllayan ve ünü h›zla
Fransa ve tüm Avrupa’ya yay›lan
Damia, hemen hemen tüm konser-
lerinde Verlaine flark›lar›na yer
veriyordu. Edith Piaf’› derinden et-
kiledi¤ini bildi¤imiz Marie Dubas ise
repertuar›ndan Francis Cargo’nun
fliirlerini eksik etmiyordu. ‹ki büyük
Dünya Savafl› aras›nda da durum
pek de¤iflmedi. Bu y›llarda
Marianne Oswald ve Agnes Capri
gibi flark›c›lar tüm kariyerlerini
Apollinaire, Aragon, Jean Cocteau,
Max Jacob ve Jacques Prévert gibi
flairlerin fliirleri üstüne kurdular.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndansa
özellikle isimleri ‘Saint-Germain-
des-Prés’yle, ‘Sol K›y›’yla bütün-
leflen bir tak›m yorumcular büyük
flairleri yorumlamaya devam ettiler.
K›sa zamanda varoluflçulu¤un

flansondaki temsilcisi haline gelen
Juliette Gréco, ilk büyük ç›k›fl›n›
Sartre’›n onun için flark› sözü
yazmas›yla yapm›flt›. Gréco her
albümünde Desnos’un, Brecht’in,
Prévert’in fliirlerine yer veriyordu.
Léo Ferré ise ününü Baudelaire,
Rimbaud, Verlaine, Apollinaire,
Aragon gibi flairleri soka¤a indir-
mesine borçluydu. 1968’e
gelindi¤inde, olayl› y›l›n en sars›c›
konseri Yves Montand’›n Nâz›m
Hikmet, Paul Eluard, Robert
Desnos, Aragon ve Prévert fliir-
lerinden oluflan Olympia konseri

amac›, yayg›nlaflan popüler ve
folklorik flansona karfl› ‘edebî
flanson’ anlay›fl›n› gelifltirmekti.
Baif ve Courville’e göre edebî
flanson, bir fliirin kendi iç ritmine
ve sesine sad›k kal›narak bir
müzisyen taraf›ndan bestelenmesi
anlam›na geliyordu. Bu flark›lar
ço¤unlukla sadece bir ‘luth’
eflli¤inde seslendirilirdi. Ancak,
buna ra¤men söz konusu flark›lar
Frans›z flansonunun XV. yüzy›lda
yaflad›¤› ‘Alt›n Ça¤’ dolay›s›yla
troubadour ve trouvère’lerinkilerle
karfl›laflt›r›lamayacak kadar geliflmifl
bir forma sahipti. 

Edebî flansonun ilk örnekleri Pierre
de Ronsard, Clément Marot, Mellin
de Saint-Gelais, Jean Bertaut ve
Maurice Scève gibi flairlerin yazd›¤›
fliirlerin; Janequin, Lassus,
Crécquillon ve Mallet gibi müzis-
yenler taraf›ndan bestelenmesiyle
verildi. Kazan›lan zafer o kadar
büyüktü ki, edebî flanson 17.
yüzy›l›n sonuna do¤ru bir dönem
opera ve büyük motetler dolay›s›yla
geçerlili¤ini yitirse de hemen kendi-
ni toparlad› ve etkisi Fransa’da
yüzy›llar boyunca sürdü.

De¤iflim Rüzgârlar› ve Ozan-
fiark›c›lar
Fakat 19. yüzy›lla beraber
Fransa’da fliddetli de¤iflim rüzgar-
lar› esmeye bafllad›. Bu yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda, Gérard de Nerval
ve Paul Verlaine gibi flairlerin eser-
leri popüler flark› formlar›na
uyarlanmaya devam ettiyse de art›k
yavafl yavafl flair ve flark› sözü
yazar› aras›nda ciddi bir ayr›m
belirmeye bafll›yordu. fiairlerin fliir-
leri sadece kitaplarda bas›lmal›yd›
ya da bestelenecekse Fauré,
Debussy ve Ravel gibi büyük
besteciler taraf›ndan bestelenme-
liydi. Modern fliirin, küçük müzik
formlar›na uyarlanamayacak kadar
özel bir yap›s› vard›. E¤er söz
konusu olan popüler müzikse de
sözler flark› sözü yazarlar›
taraf›ndan yaz›lmal›yd›. Bir flark›
sözü yazar› sadece müzi¤e hizmet
etmesi amac›yla fliirsel kayg›lar›n›
bir tarafa b›rak›p daha kolay
anlafl›l›r sözler yazabilirdi. Ayr›ca
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Léo Ferré, 
1916-1993.

Her biri birer
flair kabul
edilebilecek
ozan-flark›c›lar
ve söz
yazarlar› 
XX. yüzy›l
boyunca
flansona
damga 
vurdu.

kad›n› ya da sokak serserisik
görüntüsündeki yorumcular›n,
flark›lar›yla, tav›rlar›yla dinleyicileri
k›flk›rtmaya çal›flt›klar›na s›k s›kk
flahit olunmufltu. Ancak, Aristide
Bruant, kabaresinde müflterilerine
fliirleri arac›l›¤›yla kaba ve aç›k birk
biçimde sald›ran ilk flark›c›yd›.k  Tüm
bu özellikleriyle Aristide Bruant’›
Frans›z flansonunu yeni yüzy›la
tafl›yan isim olarak kabulk  edebiliriz.

Charles Trenet Devrimi
20. yüzy›l Frans›z flansonunda en
etkili devrim Charles Trenet’nin
1936 y›l›nda solo kariyerine
bafllamas›yla gerçekleflti. Katalan
as›ll› bu genç adam sahneye ç›kt›¤›
ilk gündenk  itibaren flansonun
müzikal ve fliirsel olarak yerleflmiflk
tüm kal›plar›n› yerle bir etmeyir
amaçlam›flt› sanki. Birçoklar›na
göre onun varl›¤› Verlaine ve Duke
Ellington’›n kusursuz bir biçimder
buluflmas›yd›. Charles Trenet’nin
öncelikli amac›, güzel sanatlar
e¤itimi almak üzerek  gitti¤i Berlin’de
tan›flt›¤› ‘swing’ müzi¤ine ait ö¤eleri
Frans›z flansonuna uygulayarak
yeni bir müzikr  anlay›fl›k  gelifltirmekti.
Bu nedenle olsa gerek, o güne
kadar ‘melisma’ tekni¤iyle yaz›lm›fl
flark›lar›n hüküm sürdü¤ü Fransa
topraklar›nda, Charles Trenet,

flark›lar›n› belirgin biçimde her
heceye bir notar  düflecek flekilde
yazmaya bafllad›. Bu da müzi¤e
daha keskin bir ritmikr  yap›k
kazand›r›rken, fliirin iç ritminin de
flark› dünyas›nda daha önce
görülmemifl bir flekilder  ön plana
ç›kmas›n› sa¤lad›.

Trenet’nin fliirinde kelimelerden öte
her hecer  kendine has t›n›s›yla özel
bir önemer  sahipti. Kelime oyunlar›,
hayvan, rüzgâr, ya¤mur sesir  taklit-
leri onun fliirinin köfleli ritmik
yap›s›n› destekleyen bafll›ca etken-
lerdi. Ancak Trenet’nin fliirinin
tamamen yeni olan yan› içeri¤iydi.
O her fleydenr  önce, gerçeküstücü
fliir anlay›fl›n›r  benimsemifl ilk ozan-k
flark›c›yd›. Birçok gerçeküstücü flair
için flark› dünyas›ndaki tek gerçekk
flairdi. Frans›z flanson tarihinde ilk
defa bir flark›c›,r  ya¤mur alt›ndar
gezinen hortlaklardan, ola¤anüstü
bahçelerden, bir andar  canlanan
heykellerden, tuhaf meleklerden,f  bir
cevizin içinde olup bitenlerden, o
cevizin içinde parlayan binlerce
güneflin alt›nda bisiklet süren
rahiplerden bahsediyordu. Bu
kadarla da bitmiyordu, Trenet
karfl›s›ndakine aynalardaki haya-
letlerden, tanr›ya mektup götüren
postac›lardan, denizin üstündeki
gümüfl yans›malardan, flairlerin
ruhlar›n›n koflufltu¤u sokaklardan
oluflan ola¤anüstü imgelerle kurulu
bir dünyar  sunarken, büyülü bir
biçimde hüzün ve nefleyi, fantezi ve
melankoliyi, düfl ve gerçe¤i de bir
araya getiriyordu.

Charles Trenet gerçek birk  flairdi.r
Çünkü onun derdi öncelikli olarak
dilleydi. Trenet’yi zaman içinde
Frans›z flansonunda patronluk,
azizlik mertebesinek  yükselten de
bu yan›yd›. Ona göre yeni bir evrenr
ancak yenik  kelimelerle kurulabilirdi.
Fakat, Trenet yeni kelimeler yarat-r
man›n yan› s›ra, kelimelere yeni
anlamlar yüklemeyir  de bildi.
Dolay›s›yla hem fliirsel olarak hemk
de müzikal olarak Frans›z flanso-
nunun Charles Trenet öncesi ve
Charles Trenet sonras› diye ikiye
ayr›lmas› hiç de rastlant› de¤il.

Jean Cocteau’nun Trenet üstüne
söyledikleri de hayli aç›klay›c› nite-
likte: “Charles Trenet, hafif nesne-f
lerden tüm bir evrenr  yaratt›. Bir
esintideki nesnelerden, üzerine
üflenen nesnelerden, ellere dönü-
flen nesnelerden, nesnelere dönü-
flen ellerden, pencereden uçan
âfl›klardan, nefleli hayaletlere dö-
nüflmüfl boynu ipte sallanan nefleli
adamlardan, telgraftan daha h›zl›
yolculuk edenk  mavi postac›lardan.
Trenet kufltüyü bir örtüyür  deldi ve
da¤›tt›. Apollinaire’in çingenelerinin
bir kalpr  gibi tafl›d›¤› o örtüyü...”

19 fiubat 2001’deki mülakatlar›n-
dan k›sa bir sürer  önce verdi¤i
röportajlardan birinde “size bir flairr
oldu¤unuzu söylesem...” diyen
gazeteciye “bundan flüphe
duyar›m” diye cevap veren Charles
Trenet, kendinden sonra gelecekler
için, Georges Brassens, Jacques
Brel, Léo Ferré, Barbara ve Serge
Gainsbourg ((BBkkzz;; JJaaccqquueess BBrreell,,
SSeerrggee GGaaiinnssbboouurrgg)) gibi ozan-
flark›c›lar içinr  Frans›z flansonunun
büyülü yolunu açm›fl ilk vek
kuflkusuz en önemli isimdi.

George Brassens’in ‘Kötü
fiöhret’li Anarflizmi
Georges Brassens, Charles
Trenet’den bahsederken “Iss›z bir
adaya giderken onun tüm flark›lar›n›
yan›m›zda götürmemiz gerekir,
hepsini ezbere bildi¤imize inansak
da tekrar tekrarr  yenir  fleyler keflfet-r
menin sonu gelmez” diyordu.
Kuflkusuz bugün ayn› fley ard›l›
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Charles Trenet,
1913-2001.

Georges Brassens,
1921-1981.



L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde se rue sur moi,r
Sauf lesf  culs-de-jatte, ça va de soi.

Pas besoin d'être Jérémie,
Pour d'vinerr  l'sortr  qui m'est
promis,
S'ils trouv'nt une corde à leur goût,r
Ils me la passeront au cou,
Je ne fait pourtant de tort à per-
sonne,
En suivant les ch'mins qui n'mè-
nent pas à Rome,
Mais les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout l'mond' viendra me voir
pendu,
Sauf lesf  aveugles, bien entendu.

KKööttüü fifiööhhrreett

Kendi halinde bir köyder
Ad›m ç›km›fl kötüye
Ç›rp›n›p didinsem de
Yaranamam kimseye
Oysa onlara bir zararr  vermemr
Bildi¤im yolda ilerlerken
Ama sevmez beni iyi insanlar
Onlar›n izledikleri baflka yollar
Konuflur herkesr  arkamdan
Dilsizler hariç,r  onlar›nki de
do¤ufltan

Bayram da olsa
Kal›r›m yumuflac›k yata¤›mda
Uzaktan duyulan müzik
Bir fleyr  ifade etmez bana
Oysa kimseye bir zararr  vermemr
Çalan çanlara kula¤›m› t›karken

En suivant mon chemin de petit
bonhomme.
Mais les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde médit de moi,
Sauf lesf  muets, ça va de soi.

Le jour dur  Quatorze Juillet
Je reste dans mon lit douillet.
La musique qui marche au pas,
Cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à per-
sonne,
En n'écoutant pas le clairon qui
sonne.
Mais les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde me montre du doigt
Sauf lesf  manchots, ça va de soi.

Quand j'croise un voleur
malchanceux,
Poursuivi par unr  cul-terreux;
J'lance la patte et pourquoi le taire,
Le cul-terreux s'retrouv' par terrer
Je ne fait pourtant de tort à per-
sonne,
En laissant courir lesr  voleurs de
pommes.
Mais les brav's gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les brav's gens n'aiment pas
que

flark›c›lar taraf›ndanr  Georges
Brassens için de söylenebilir.
Çünkü gerçekten Charles
Trenet’den sonra tüm yap›t› ve
kiflili¤iyle Frans›z flansonunu
derinden etkilemifl, rotas›n› de¤ifl-
tirmifl en önemli isim Georges
Brassens’di. Brassens, 1921 y›l›nda
Fransa’n›n güneyinde küçük birk
kasaba olan Sete’de do¤du. Paris’e
gelifli Trenet’nin tüm Fransa’y› et-
kisi alt›na ald›¤› 30’lu y›llar›n ikinci
yar›s›na denk geldi.k  Bu y›llarda ge-
çimini sa¤lamak içink  Renault araba
fabrikas›nda çal›fl›rken bir yandanr
da anti-faflist tavr›yla dikkat çeken
Le Libertaire isimli gazetede yaz›lar›
bas›lmaya bafllad›. ‹lk fliirk  kitab›n›r A
La Venvole ad› alt›nda 1942 y›l›nda
yay›nlad›. fiiirlerinin en belirgin
özelli¤i, köklerini ortaça¤ Frans›z
yaz›n›nda buluyor olmas›yd›. Amac›
Villon’un, Rabelais’nin, Du Bellay’in
sesini kendi ça¤›na tafl›makt›.

Georges Brassens ad› Paris’in
çeflitli kabarelerinde duyulmaya
bafllad›¤›nda takvimler 1952r  y›l›n›
gösteriyordu. Tavr› troubadour’lara,
tek birk  gitarr  eflli¤inder  söyledi¤i
flark›lar›ysa ‘edebî flanson’unî  16.
yüzy›lda verilmifl ilk örneklerinek
benziyordu. Onun için fliirin en
önemli ögesi flekildi. E¤er sözr
konusu olan fliirse, ne söylenirse
söylensin hece say›s›na ve kafiyeye
s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmal›yd›.
Hayat›n›n sonuna kadar bur  böyle
devam etti. fiark›lar›nda da fliirin
önemini daha iyi vurgulayabilmek
için müzikal olarak, troubadourlar
gibi sürekli tekrarlanan basit
melodik yap›lardan yararland›.

Brassens’in ilk pla¤›k  1953 y›l›nda
yay›nland›. Albümün aç›l›fl flark›s›
‘La Mauvaise Reputation’ flairin
sonuna kadar sad›kr  kalaca¤›k  müzik
ve fliir evrenininr  tüm karakteristik
özelliklerini tafl›yordu:

La mauvaise réputation
Au village, sans prétention,
J'ai mauvaise réputation.
Qu'je m'démène ou qu'je reste coi
Je pass' pour unr  je-ne-sais-quoi!
Je ne fait pourtant de tort à per-
sonne
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BBrraasssseennss''iinn  kkuurrdduu¤¤uu  flflaarrkk››
eevvrreenniinnddee,,  öönncceelliikkllii  kkaayygg››ss››  hhaayyaatt››nn››
ggaarraannttii  aalltt››nnaa  aallmmaakk  oollaannllaarr,,
ddüüzzeenniinn,,  kkiilliisseenniinn  öönnggöörrddüü¤¤üü  kkuurraall--
llaarraa  bbooyyuunn  ee¤¤eennlleerr  iillkk  aaflflaa¤¤››llaannmmaass››
ggeerreekkeennlleerrddii..  ÇÇüünnkküü  BBrraasssseennss''ee
ggöörree  ddeevvlleett  ttaarraaff››nnddaann  ddaayyaatt››llaann
ddüüzzeenn,,  ööllddüürrmmeekktteenn  bbaaflflkkaa  bbiirr  flfleeyyee
yyaarraammaazzdd››......

Ama sevmez beni iyi insanlar
Onlar›n izledikleri baflka yollar
‹flaret eder herkes arkamdan
Çolaklar hariç, onlar›nki de
do¤ufltan

Zavall› bir h›rs›zla karfl›laflsam
Ard›nda koflan bir budala görsem
Uzat›r›m aya¤›m›, bir çelme
Budala aynen yerde
Oysa kimseye bir zarar vermem
Elma h›rs›zlar›n› salarken
Ama sevmez beni iyi insanlar
Onlar›n izledikleri baflka yollar
Sald›r›r herkes arkamdan
Sakatlar hariç, onlar›nki de
do¤ufltan

Gerek yok kâhin olmaya
Kaderimde yazanlar› okumaya
Güzel bir ip bulsalar
Bedenimi dara¤ac›nda salland›r›rlar
Oysa kimseye bir zarar vermem
Roma’ya ç›kmayan tek yolu
izlerken
Ama sevmez beni iyi insanlar
Onlar›n izledikleri baflka yollar
Sallan›rken a¤açta, bakacak herkes
arkamdan
Körler hariç, onlar›nki de do¤ufltan.

George Brassens, 1952

‘La Mauvaise Réputation’ fliirinden
de anlafl›laca¤› gibi Brassens, flar-
k›lar›nda her fleyden önce düzen
karfl›t› tavr›n› vurguluyordu. fiiir
yazarken yararland›¤› klasik formlar
dahi biraz da bu yüzdendi. Gerçek
bir anarflistti. Aç›k bir ironiyle,
burjuvazinin dayatt›¤› her fleyi
reddediyordu. Brassens’in kurdu¤u
flark› evreninde, öncelikli kayg›s›
hayat›n› garanti alt›na almak
olanlar, düzenin, kilisenin öngör-
dü¤ü kurallara boyun e¤enler ilk
afla¤›lanmas› gerekenlerdi. Çünkü
Brassens’e göre devlet taraf›ndan
dayat›lan düzen öldürmekten baflka
birfleye yaramazd›. Askerler, ordu
ve yarg›çlar bunun en iyi kan›t›yd›.
‘Hécatombe’ flark›s›nda jandar-
malardan bahsederken alayl› bir
tonla “cesetlere benzeyen bu
flekillere hayran›m” demesi de
bundan kaynaklan›yordu. Brassens
bu tavr›n› vurgulamak için s›k s›k,
‘Putain de Toi’, ‘La Ronde des

Jurons’ ve ‘Le Bulletin de Santé’
gibi flark›lar›nda rastlad›¤›m›z üzere
argo ve küfürlerden yararland›.
Ancak tüm öfkesine ra¤men, ahlak
ve temsilcilerine karfl› meydan
okuma, Frans›z flansonunda
Brassens’le güzel sanatlara yak›fl›r
bir incelik kazand›. O, aflk flark›lar›
söylerken dahi elinde anarflinin
kara bayra¤›n› tafl›yanlardand›.

Brassens’in tüm yap›t›n› sadece
tek bir temaya indirgemeye
çal›flmak ciddi bir hata olur.
Daha köfleli bir fliir anlay›fl›yla
karfl›laflsak da Trenet’nin
hortlaklar› gibi gerçeküstü
imgelere onun flark›lar›nda da
rastlar›z. Bunun yan› s›ra ‘Les
Copains d’Abord’, ‘Au Bois de
Mon Coeur’, ‘Le Vieux Léon’
flark›lar›nda karfl›m›za ç›kan
dostluk, ‘Le Moyenageux’,
“’Comme Hier’ gibi flark›larda
rastlad›¤›m›z geçmifl y›llara hatta
yüzy›llara duyulan özlem, ‘Le
Testament’, ‘Les Funérailles
d’Antan’ ve ‘Supplique Pour
Etre Enterré à la Plage Sete’
gibi flark›lar›n do¤mas›na neden
olan ve gene tuhaf bir ironiyle ele
al›nan ölüm tak›nt›s›, insan sevgisi
ve kad›nlara duyulan aflk,
Brassens’in yap›t›na hâkim olan
di¤er öncelikli temalard›. Ancak
Brassens’i flanson tarihinde ölüm-
süz k›lan, temalar› de¤il, semboller
arac›l›¤›yla yaratt›¤› dünyay› eflsiz
bir dil hâkimiyetiyle karfl›s›ndakilere
yans›tabilmesi oldu.

Jacques Brel’in Say›s›z Hikâye ve
Karakterleri 
Georges Brassens için söyledi¤imiz
birçok fley Jacques Brel ((BBkkzkkzz;;
JJaaccqquueess BBrreell)) için de aynen tekrar
edilebilir. Ancak küçük bir farkla:
Brel, flairli¤inin yan› s›ra ayn›
zamanda büyük bir hikâye
anlat›c›s›yd›.

Jacques Brel, 8 Nisan 1929’da
Belçika’da do¤du. Tüm hayat›
boyunca ülkesiyle flark›lar›na da
yans›tt›¤› tuhaf bir aflk ve nefret
iliflkisi yaflad›. Her fleyiyle gerçek
bir kuzeyliydi.  “O bas›k, endifle
verici hava” tüm yap›t›n›n içine
iflledi. fiark›lar›nda aç›klanamaz bir
etkisi vard› do¤du¤u, çocuklu¤unu
geçirdi¤i yerlerin. T›pk› Flandre gibi
griyi, grinin tüm tonlar›n› tafl›yordu.
Daha da aç›klamak gerekirse, ona
göre Georges Brassens,
Akdenizliydi ve fliddetli kelimelere
ihtiyaç duymuyordu. Çünkü zaten
içinde bulundu¤u manzaran›n ken-
disi ateflliydi. Ama Verhaeren’›n,
Ghelderode’›n, Bruegel’in, Van
Eyck’›n, Hals’›n ifllerine bak›l›rsa
tam tersi bir görüntüyle
karfl›lafl›l›rd›. Bu isimlerin hepsi
tablolar›na da¤lar koymufllard›.
Bofluna de¤ildi bu tav›r. Ovada
yaflayan insanda yükseklik, ölçü-
süzlük iste¤i oluyordu. Brel de 
‘düz ülke’de do¤mufl, ‘düz ülkede’
büyümüfltü. Baflkalar›na benzemesi
mümkün de¤ildi. Büyük bir
hayalperest ve anarflistti. Bir de
kendi asla kabul etmese de Charles
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Jacques Brel, Léo Ferré
ve Georges Brassens
RTL radyosunda yay›nda, 
6 Ocak 1969.



Bir krizantemden bir di¤er krizan-
teme
Bir yolculu¤a ç›kar dostluklar›m›z
Bir krizantemden bir di¤er krizan-
teme
Ölüme tutsakt›r sevgililerimiz
Bir krizantemden bir di¤er krizan-
teme
Yapabileceklerini yapar di¤er çiçek-
ler
Bir krizantemden bir di¤er krizan-
teme
Erkekler a¤lar, kad›nlar ya¤ar

(J’Arrive)

Ölüm temas› sonuna kadar 
sabit kald›ysa da Brel’in birçok
temas› zamanla büyük de¤iflim
gösterdi. Örnek vermek gerekirse,
ilk dönem flark›lar›nda rastlad›¤›m›z
aflk, kad›n düflmanl›¤›na; hris-
tiyanl›k ise tanr› tan›mazl›¤a
dönüflmüfltü. 1956 y›l›nda
yay›nlad›¤› ‘Quand on n’a que
l’amour’ isimli flark›s›nda Katolik
söyleme yak›n bir tav›rla insan
sevgisini yüceltirken bir süre sonra
yay›nlad›¤› ‘Les Bigotes’, 
‘Le Dernier repas’ gibi flarklar›nda
H›ristiyanl›¤› ve tüm inananlar›
yerden yere vuruyordu. ‘Les
Biches’ flark›s›nda kad›nlardan
“onlar bizim ilk düflmanlar›m›zd›r”
diye bahseden Brel’in, k›sa bir
zaman önce yazd›¤› “Ne me quitte
pas” flark›s›nda “Beni terketme /
Sana ya¤murun ya¤mad›¤› /
Ülkelerden getirilmifl / Ya¤mur
incileri sunaca¤›m” diyen Brel’le
ayn› kifli oldu¤una inanmak
neredeyse imkâns›zd›. Bu durum
ancak Brel’in hikâye yazar›
kiflili¤iyle aç›klanabilir. O, yüzlerce
karakter yarat›yor ve büyük bir
ustal›kla, flark›lar›nda yaratt›¤› bu
karakterlerin a¤z›ndan konufluyor-
du. Baflka bir biçimde söylemek
gerekirse Brel’in ‘Ben’i ‘O’ydu. 

Brassens’in aksine Brel büyük bir
dil hâkimiyetinin fliir düzeyine yük-
seltti¤i flark›lar›n›n ço¤unu
neredeyse hiçbir klasik formla
örtüflmeyecek flekillerden yararla-
narak yazd›. Eserlerinde kafiye ve
hece say›s› gibi ö¤elere zaman
zaman rastlansa da Brel için bu

Brel’in burjuval›¤a karfl› benimse-
di¤i bu tutum, hayat›n›n sonuna
kadar böyle devam etti. Hatta bir
süre sonra, flark›lar›na da yans›d›¤›
üzere içinde yaflad›¤› toplumdan
uzaklaflma, baflka bir yerde yeni bir
hayata bafllama arzusuna dönüfltü:

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d'une possible fièvre
Partir où personne ne part
Telle est ma quête

Gerçekleflmeyecek bir düfl kurmak
Yola ç›k›fllar›n hüznünü tafl›mak
Olas› bir ateflle yanmak
Kimsenin gitmedi¤i bir yere git-
mek...
‹flte benim aray›fl›m bu

(La Quête)

Brel’in tüm yap›t›n› etkileyen bu
yabanc›laflma hissi bir süre sonra
ise karfl›l›¤›n› ölüm temas›nda bul-
maya bafllad›:

La mort m'attend comme une
vieille fille
Au rendez-vous de la faucille
Pour mieux cueillir le temps qui
passe

Bir k›z kurusu gibi bekliyor beni
ölüm
Daha iyi biçebilmek için geçen
zaman›
Bir orakla buluflmamda bekliyor
beni ölüm

(La Mort)

De chrysanthèmes en chrysan-
thèmes
Nos amitiés sont en partance
De chrysanthèmes en chrysan-
thèmes
La mort potence nos dulcinées
De chrysanthèmes en chrysan-
thèmes
Les autres fleurs font ce qu'elles
peuvent
De chrysanthèmes en chrysan-
thèmes
Les hommes pleurent les femmes
pleuvent

Trenet gibi, Georges Brassens
gibi gerçek bir flairdi.

Fakat, Brel hayat› boyunca 
flairli¤i reddetti. Bir fliirin flark› 
formlar›n›n içine s›¤abilmesi söz
konusu bile olamazd›. Çünkü ona
göre flark› ne birincil önemde ne de
ikincil önemde bir sanat türüydü.
Hatta esas›nda bir sanat türü 
dahi de¤ildi. fiark›, birçok kural
taraf›ndan engellenmifl, k›s›tlanm›fl
oldukça yoksul bir aland›. Birkaç
dakika içinde en s›radan düflünceyi
dahi anlatabilmek mümkün ola-
mazd›. Ama Jacques Brel iddia
etti¤inin aksine ard›nda flark›n›n
s›n›rlar›n› aflan, herbiri büyük bir
ustal›kla yaz›lm›fl yüzlerce fliir ve
hikâye b›rakt›.

Jacques Brel’i Georges Brassens’le
karfl›laflt›racak olursak o da gerçek
bir antikonformistti. Ola¤anüstü 
tiyatrosunun bafll›ca karakterleri,
öncelikli olarak katlan›lamaz 
burjuvalard›:

Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient bête
Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient c...

Burjuvalar domuzlar gibidir
Yaflland›kça daha da hayvanlafl›rlar
Aynen böyle diyorlar bay›m
Burjuvalar domuzlar gibidir
Yaflland›kça.....

(Les Bourgeois)

Faut vous dire Monsieur 
Que chez ces gens-là 
On ne pense pas Monsieur 
On ne pense pas on prie 

Size söylemeliyim bay›m
fiu insanc›klar›n evinde
Asla düflünülmez 
Asla düflünülmez sadece tanr›ya
yakar›l›r

(Ces Gens-Là)

Ölüm temas›
sabit kald›
ama Brel'in
birçok temas›
zamanla
büyük de¤iflim
gösterdi... 
Bu durum
ancak onun
hikâyeci
kiflili¤i ile
aç›klanabilir.
Brel'in 'Ben'i
'O'ydu...
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Chanson

son derece önemsiz bir detayd›.
Bununla beraber Charles Trenet’nin
flark›lar›nda da görüldü¤ü üzere
kelimelerin t›n›s› Brel’in yap›t›nda
da sonuna kadar büyük bir önem
tafl›d›. Ancak küçük bir farkla;
Brel kelimelerini seçerken öncelikli
olarak onlar› nas›l bir formda
sunaca¤›ndan öte hangi hikâyenin
hizmetine sunaca¤›n› önemsiyordu.
Bu yan›yla Jacques Brel Frans›z
flansonunun s›n›rlar›n› zorlayarak
k›sa süreli flark›lar arac›l›¤›yla
‘Amsterdam’ gibi, ‘Mathilde’ 
gibi, ‘Ces Gens-La’ gibi dev
hikâyeler anlatan ça¤dafl bir 
ozan mertebesine yükseldi.

Gerek Georges Brassens, 
gerekse Jacques Brel, Fransa
d›fl›nda da, 1960’lar›n bafl›ndan
itibaren Scott Walker, David Bowie,
Leonard Cohen ve Bob Dylan gibi
ozan-flark›c›lar› etkileyerek tüm
dünyada ça¤dafl ozan-flark›c›
gelene¤i içinde öncü bir rol
üstlendiler. 

Ozan-fiark›c› Gelene¤inin Sonu
Kuflkusuz 20. yüzy›l Frans›z 
flanson gelene¤i içinde yer alan
ozan-flark›c›lar, Charles Trenet,
Georges Brassens ve Jacques
Brel’le s›n›rl› de¤il. Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud, Aragon,
Apollinaire gibi büyük flairlerin 
fliirlerini bestelemenin ötesinde
s›n›rs›z müzik bilgisini esas kendi
fliirleri üstünden flansona dahil
eden ve çok güçlü bir sol siyasi
durufl sergileyen Léo Ferré; 
Frans›z flansonunun ilk kad›n 
flark› yazar›, müzikal ve fliirsel
olarak flansonu hemen hemen en
yüksek noktaya tafl›yan Barbara;
flark›n›n cümle yap›s›n› bafltan
afla¤› yeniden yaratan ve kelime
hazinesini geniflleten Serge
Gainsbourg;  modern fliirin flanson-
daki temsilcisi Brigitte Fontaine;
hemen Trenet, Brassens ve Brel’in
yan›nda an›lmas› gereken ve en az
onlar kadar etkili olmufl di¤er isim-
ler olarak gösterilebilir. Günümüze
gelinecek olursa, bugün Fransa’da
ozan-flark›c› gelene¤inin art›k
devam etmedi¤ini söylemek
hiç de hatal› olmaz. Ama ruhu

tuhaf bir biçimde hâlâ yaflamaya
devam ediyor. Fark edilmesini
zorlaflt›ransa, Renaud, Les Rita
Mitsouko ve Noir Désir gibi
isimlerin bu ruhu Anglo-Sakson
müzi¤in etkisiyle sürdürüyor
olmas›.1

DDoonnaatt BBaayayeerr

www.acikradyo.com.tr
29 Eylül 2004

1 Bu yaz› 2004 y›l›nda Kitap-l›k Dergisi’nin
Eylül say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

Charles Perkins
En az›ndan 40 bin y›ll›k geçmifli,
buna paralel olarak da çok zengin
bir kültürü olan Avustralya
yerlilerinden, Aborigine’lerden
biriydi. Siyah renkleri dolay›s›yla
beyaz Avustralyal›lar›n daima
afla¤›lad›¤›, yüz y›ldan beri
sistematik biçimde ezdi¤i,
geçmiflini yok etti¤i, kuflaklar
boyunca topraklar›n›, çocuklar›n›
ve dolay›s›yla geleceklerini çald›¤›
Aborigine’lerin en büyük
savunucusuydu.

Aborigine’lerle Avrupa kökenli
beyazlar aras›ndaki bir karma
evlili¤in çocu¤u olan Perkins,
çöl üzerinde kurulmufl bir rezer-
vasyonda do¤mufltu. 17. Yüzy›l
bafllar›nda Avrupal›lar›n yerleflti¤i
s›ralarda say›lar› 1 milyon kadar
olan, ama bugün 350 bin civar›nda;
hayli yoksul, hasta ve e¤itimsiz
insandan oluflan Aborigine halk›n›n
ilk üniversite mezunu ve
‘medar-› iftihar›’idi.

O, ayn› zamanda bu halk›n ilk
profesyonel futbol oyuncusu
(ünlü ‹ngiliz tak›m› Everton’da da
oynam›fll›¤› var), ilk atletizm hocas›,
ilk büyük özgürlük savaflç›s› ve
beyazlar›n hükümetinde Aborigine
sorunlar›ndan sorumlu ilk yüksek
görevliydi. 1960’lar›n ortalar›ndan
itibaren, ABD’nin büyük sivil haklar
savunucusu Dr. Martin Luther
King’in izinden giderek bafllatt›¤›
‘özgürlük yolculu¤u’, dünyan›n
en çok izlenen spor olay› olan
Sydney Olimpiyat oyunlar›nda
bafl›n› çekti¤i protesto hareket-

leriyle sürdü. Aborigine çocuklar›n›n
devletin yüzme havuzlar›nda
beyazlarla birlikte yüzmesinin
zinhar yasak oldu¤u y›llarda bafl›n›
çekti¤i ‘özgürlük yürüyüflleri’ ile
yasa¤› kald›rtmay› baflaran bu
ilginç adam, hiçbir zaman sözünü
sak›nmayan biri olarak ün yapt›.
Birçok siyasetçiyi k›zd›rd›, hatta bir
ara hakk›nda yap›lan yolsuzluk
suçlamalar›yla bertaraf edilmek
istendiyse de, yarg›lama sonunda
tüm suçlamalardan ar›nd›.

Gökkufla¤› Y›lan
fiimdilerde, Aborigine’lerin ünlü
efsanesi ‘gökkufla¤› y›lan’ gibi
uzay›p giden iki halk› uzlaflt›rma
çal›flmalar›ndan sorumlu
Avustralyal› beyaz bakan,
“onunla her konuda anlaflt›¤›m›z›
söylememem; ama kendisine ve
çal›flmalar›na daima hat›r› say›l›r
bir sayg› duydum,” diyor.
Aborigine’lerin kendi kurulufllar›n›n
baflkanlar›ndan Djerrkura ise,
sayg› meselesini bir baflka boyuta
tafl›yor: “Biz, yani bu ülkenin
as›l sahipleri bu toplumda hiçbir
zaman bir yere sahip olamad›k;
sonra bu adam ç›kt› ve mücadeleyi
bafllatt› iflte,” diyor.1 

Mücadele deyince, çok kapsaml›
bir meseleden bahsediyoruz.
Avustralya’da beyaz çiftçilere ve
madencilere devletin kiralad›¤›
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Charles Perkins Sydney
üniversitesine giderken.



1968: Kitleselleflmifl Bir
Gerçeküstücülük
Gerçeküstücülük konusunda
Herbert Marcuse’nin ((BBkkzkkzz;;
MMaarrccuussee)))) de Walter Benjamin’in
sav›n›n bir anlamda devam›
say›labilecek bir sözü var. Marcuse
de 1968 Paris olaylar›na bakarak
“bu kitleselleflmifl bir
gerçeküstücülüktür” diyordu.
1960’larda California Üniversite-
si’nde gerçeküstücülük konusunda
dersler veriyor, ve bir anlamda
Amerikan yeni solunu da
gerçeküstücülükle tan›flt›r›yordu. O
s›ralarda ‘Demokratik Toplum ‹çin
Ö¤renciler’ hareketinin en sol
kanad›n› temsil eden Radikal
Amerika adl› bir dergi
yay›nlan›yordu. Derginin editörü
Paul Puhle’nin Marcuse ile
tan›flmas›n›n ard›ndan Marcuse de
o dergiye katk›larda bulunmufl,
mektuplar yazm›flt›. Böylelikle
Radikal Amerika dergisi de
gerçeküstücü harekete yak›nlaflm›fl
oldu. Gerçeküstücülük geçen
yüzy›l›n en önemli sanat ve politika
hareketlerinden biri, belki de birin-
cisiydi. Öyle ki hiçbir sanat ak›m›n›n
politik düzeyde yans›mas›n›,
yank›s›n› bu kadar bulmad›¤›n›
söylesek yanl›fl olmaz. Marcuse de
1960’larda verdi¤i derslerinde,
kültürel radikalizmle politik de¤iflim
aras›ndaki ba¤lar› vurguluyor,
gerçeküstücülerin program›n›n hâlâ
geçerli oldu¤unu söylüyordu. 

‘Büyük Yads›ma’ ve Vasat›n
Egemenli¤i 
Marcuse’nin Tek Boyutlu
‹nsan’›nda anahtar kavramlardan
biri de ‘büyük yads›ma’ idi.
Marcuse üstüne çok önemli bir
inceleme yazm›fl olan Douglas
Kellner, Marcuse’nin bu kavram›n›n
kaynaklar›n›, kökünü André
Breton’da buldu¤unu söylüyor.
‘Büyük yads›ma’ insanlar› tek
boyutlu olmaktan kurtaracak, her
türlü yabanc›laflmadan kurtaracakt›.
Elbette burada tek boyutlu insan
derken kastedilen hemen
anlafl›laca¤› üzere ‘mediokrat
insan’. Hayat› sorgulay›c› olmaktan
ç›km›fl, elefltirel bak›fl›n› yitirmifl,
sürüye kat›lm›fl insan...  Otoritenin

Chicago Gerçeküstücüleri
Sürrealizm (gerçeküstücülük),
sadece modernist esteti¤in 
içindeki en radikal e¤ilimi temsil
etmekle kalm›yor, asl›nda politik
etkiler de tafl›yor. Örne¤in sitüas-
yonistleri do¤rudan etkilemifl.
Situasyonistler her ne kadar
elefltirel aç›dan yaklaflsalar ve
Breton’u komünist partilerdeki
üyeleri ihraç eden parti komiser-
lerine benzetseler de, asl›nda
ondan çok etkilenmifller. 
Walter Benjamin 1920’li 1930’lu 
y›llarda söyle söylemifl: “Avrupa’da
Bakunin’den bu yana özgürlük
düflüncesini gerçeküstücüler kadar
böylesine tutkuyla savunan birisi

ç›kmad›.” Burada dikkat 
edilmesi gereken bir fley var ki
Walter Benjamin, Marx demiyor da,
Bakunin diyor. Bu da herhalde
Bakunin’in iktidar düflüncesinden
uzak olmufl olmas›ndan kaynak-
lan›yor. Elbette Bakunin’in de 
birçok hatalar› var. Örne¤in
1840’larda söylemifl oldu¤u
fleylerin hepsinin bugün geçerli
oldu¤u söylenemez. Üstelik 
Pan-slavist bir yönü var ki bu 
da az bir fley de¤il. Di¤er yandan
vasiyet türünde bir sözü var;
hayat›n›n bir döneminde fliddete
yatk›n fleyler de söylemifl 
olmas›na ra¤men, “Bütün 
devrimleri yozlaflt›ran, dara¤açlar›
ve giyotindir” diyordu. “Ço¤un-
lukla cellad›n elinin so¤umas›ndan
yak›n›l›r ya da giyotinin h›zl›
çal›flmamas›n›n devrimleri felce
u¤ratt›¤› söylenir, oysa gerçek
bunun tam aksidir.” Hayat›n›n
sonuna do¤ru söyledi¤i, vasiyet
kabul edilecek sözlerden biriydi 
bu.  

topraklar›n asl›nda tümüyle
Aborigine’lere ait oldu¤u
iddialar›yla aç›lm›fl say›s›z
dava y›llar y›l› sürüp gidiyor.
Öte yandan, istisnas›z bütün
hükümetlerin 1880’lerden
bafllayarak 1970’lerin ortalar›na
kadar, yani neredeyse bir as›rd›r
sürdürdü¤ü bir politikaya iliflkin
davalar da gündemde. Bu bir
yüzy›lda, dört kuflaktan en az
30 bin yerli çocu¤u, daha do¤ar
do¤maz ana-babalar›ndan zorla
al›n›p beyaz kurum ve ailelere
da¤›t›lm›fllar. Bu çocuklar oralarda
kendi dillerini, kimliklerini ve 40 bin
y›ll›k kültürlerini asla ö¤renme
f›rsat› bulamad›klar› gibi, mis-
yonerler taraf›ndan hapsedilmifller,
prangaya vurulmufllar, kay›flla
dövülmüfller, aç ve yaln›z
b›rak›lm›fllar, üstüne üstlük 
cinsel taciz nesnesi ve düpedüz
köle olarak kullan›lm›fllar: “Çal›nan
kuflaklar›n kaybolan çocuklu¤u” ya
da “Avustralya yak›n tarihinde efli
benzeri görülmemifl bir zulüm”
olarak nitelendirilen bu olgunun,
uluslararas› soyk›r›m sözleflme-
lerindeki tan›ma da uydu¤u ileri
sürülüyor.

Teknisyen, futbolcu, atlet ve
özgürlük savaflç›s› Charles
Perkins, 19 Ekim 2000 tarihinde,
Sydney’de, 64 yafl›nda böbrek
yetmezli¤ine yenildi. Avustralya
Baflbakanlar›ndan bir ‘özür’ elde
etmeyi baflaramadan öldü. Özür,
dünyan›n en pahal› nesnelerinden
biri olmal›.2

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 “Tributes for Aboriginal ‘Martin Luther
King’” BBC News Online, 18 Ekim 2000.
www.bbc.co.uk

2 Bu yaz› 27 Ekim 2000 tarihli Yeni Biny›l
gazetesinde yay›nlanm›flt›r. 
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André Breton,
Paul Éluard, 

Tristan Tzara ve
Benjamin Péret.

dayatt›¤› herfleyi kabul eden insan.
((BBkkzz;; MMaanniiffeessttoo)) Herbert Marcuse,
bundan tek ç›k›fl yolunun büyük
yads›ma oldu¤unu söylüyordu.
Douglas Kellner’e bakacak olursak
o da ‘büyük yads›ma’n›n köklerini
André Breton’da buluyor. Ve ekli-
yor; “Niçin hâlâ geçerli
gerçeküstücülerin program›?”
Kendi sorusunu da flöyle
cevapl›yor; çünkü gerçeküstücüler
toplumsal devrimde düfl gücünün
önemini kavram›fl, düflün toplumsal
de¤iflimi gerçeklefltirecek bir silah
oldu¤unun alt›n› çizmifllerdi...

Konformizme Karfl› Eros Ahlak›
Herbert Marcuse’nin gerçeküstücü-
lere yak›nl›¤› sadece onlar›n estetik
alana getirdi¤i y›k›c›l›¤a de¤il, poli-
tik alanda ileri sürdükleri devrimci
düflüncelere de dayan›yordu. Ve
gerçeküstücülerle bir ortak noktas›
daha vard›... Marcuse, Bat›n›n
hümanist ahlak›n›n biraz ikiyüzlü
oldu¤unu, konformist ve sonuçta
özünde bask›c› oldu¤unu söylüyor-
du.Ve bunun yerine ‘Eros ahlak›’n›
öneriyordu. Bu, ayn› sözcüklerle
olmasa bile André Breton’un da,
gerçeküstücülerin de savunduklar›
bir düflünceydi. Düflüncenin
kayna¤› da Charles Fourier idi. 

André Breton 1945 tarihinde
balay›ndayken Charles Fourier’ye
bir fliir yazm›flt›. Zaten daha
önceleri Arcane 17 dergisinde de
Charles Fourier’den ve onun ahlak
anlay›fl›ndan, Bat›’n›n o ikiyüzlü
ahlak›na getirmifl oldu¤u yenilikler-
den, radikal bak›fl aç›s›ndan
sözediyordu. André Breton
Amerika’da balay› s›ras›nda Hopi
K›z›lderililerinin aras›na gidip onlar›n
yaflam koflullar›n› yak›ndan incele-
di¤inde, Charles Fourier’nin savun-
du¤u görüfllerle onlar›n yaflam biçi-
mi aras›nda paralellikler bulmufl 
ve iflte orada “Colorado, Büyük
Kanyon’dan selam Charles Fourier”
diye yazm›flt›. Bütün ütopyac› sos-
yalistler aras›nda Fourier’nin çok
ayr›nt›l› bir yeri oldu¤unu söylüyor,
ve toplumun yeniden örgütlenme-
sinde haz ilkesinin önemini kavra-
m›fl nadir insanlardan oldu¤unun
alt›n› çiziyorlard›. Fakat bununla

beraber; ‘falanj’lara, yeniden insan-
lar› örgütlemeye, merkezi bir otori-
teye ihtiyaç duymas›n›n sak›ncala-
r›n› da, bütün bürokratik sosyaliz-
min ve Sovyet Marksizminin temeli-
ni de orada görüyorlard›. Öte yan-
dan bugün, Herbert Marcuse’nin
California’da geçirdi¤i dönemde
daha da radikalleflti¤i ve düflünce-
lerinin Charles Fourier’ye yaklaflt›¤›
söyleniyor. Hatta son zamanlarda
yap›lan araflt›rmalar, Marcuse’nin
Marx’tan oldu¤u kadar
Heidegger’den de etkilendi¤i, sol
Heidegger’ci oldu¤u yolunda. fiu
da dikkat çekici ki, Marksizmden
hiçbir zaman kopmamakla, Bakunin
ad›n› telaffuz etmemekle birlikte
Bakunin ile bu kadar yak›n bir
adam bulmak da hakikaten
mümkün de¤il.

Marcuse 1871 Paris Komününden
bahsederken, gerçeküstücülerle, ilk
ayaklanmalar, isyanlarla ilgili flöyle
söylüyordu: “Komünün yar›da
b›rakm›fl oldu¤u projeyi tamamlama
f›rsat› do¤mufltu”... Ve hemen
ekleyerek “gerçeküstücülük kitle-
selleflti.” diyordu. Chicago da
gerçeküstücüleri coflkuyla
selaml›yordu. Tabii ki Marcuse
1960’larda onlara göre oldukça
yafll›yd›. Onlar da 1968 ‘Chicago
Demokratik Toplant›s›’ndaki
hareketlerin, Abbie Hoffman’›n
‘Yippie’ (Youth International Party /
Uluslararas› Gençlik Partisi) hare-
ketinin bir tür gerçeküstücülük
oldu¤unu söylüyorlard›. Bugünün
Chicago gerçeküstücüleri de, 
1999 Seattle hareketinin, bir tür
gerçeküstücülük oldu¤unu söylü-
yorlar. 

Burada sözkonusu olan asl›nda
direniflin, toplumsal muhalefetin
estetize edilmesi ya da muha-
lefetin teatrallefltirilmesi. ‹lk bak›fl-
ta “Protestolar niye teatrallefltiril-
sin, tiyatro mu oynan›yor protes-
toda?” diye soruluyor... 1950’lerde
Amerika’daki atom bombas›
protesto gösterilerine kat›l›yorlard›
insanlar. Judith Malina, o gösteriler
s›ras›nda Katolik ‹flçi Dergisi’ninii
önemli bir temsilcisi ve bar›fl
hareketinin de çok önemli bir  

ismiydi. Dorothy Day ile tan›flan
Malina, “Dorothy Day’den 
hem Living Theatre olarak benim-
sedi¤imiz tiyatro anlay›fl›m›z›
kapt›m, hem de orada protestolar›n
nas›l teatralleflebilece¤ini anlad›m.
Teatralleflmek, seni durdurmak
isteyen insana karfl› senin de bu
yola fliddetle baflvurabilece¤ini 

bilmek ve hareketin kontrolünü
eline almak bak›m›ndan çok önem-
li” diyordu. Malina gibi Abbie
Hoffman da bunun bir tiyatro 
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Abbie Hoffman, 
1936-1989.

Judith Malina.

The Living 
Theatre.



Francisco Ferrer okulunda savun-
du¤u düflüncelerini hiçbir zaman
terketmedi. Sürrealizm New York’a
girdi¤inde Marcel Duchamp’›n dü-
flünceleri hemen anarflizmle kay-
naflt›. Ama bugün Chicago’dakilerin
aksine, New York sürrealistleri diye
birfley pek an›lm›yor art›k. Chicago
sürrealistleri o dönemde ‘Dünyan›n
Endüstri ‹flçileri’ ile ba¤lant› kur-
mufllard›. Dahas› siyah kültürle
ba¤lant› kurmaya çal›fl›yorlard›.
Sadece bir edebiyat, sanat ak›m›
olarak de¤il de, t›pk› Bakunin’in
1840’larda söyledi¤i gibi, politik
avangard’la, politik eylemcilikle
birleflmifl bir avangard olarak
yeniden tan›mlamaya çal›fl›yorlard›.
Ak›m New York’a vard›¤›nda, baflta
Man Ray olmak üzere bir avuç
sanatç› da onu sadece bir sanat
ak›m› olarak de¤il, radikal, politik
bir proje olarak da kavramay›
seçmiflti.

Gerçeküstücülü¤ün New York’a,
do¤uya girmesi ise 1930’larda ve 
büyük ölçüde Marcel Duchamp
sayesinde oldu. Ak›m›n burada ilk
etkiledi¤i kiflilerden biri de Man
Ray idi. Man Ray o dönemde moda
foto¤rafç›s› olarak tan›n›yor ve
Harpers Bazaar’›n foto¤rafç›s› ola-rr
rak biliniyordu. New York’ta kuru-
cular› aras›nda Emma Goldman’›n
da oldu¤u ‘Modern Okul’ adl› bir
alternatif e¤itim sistemi vard›. ‹s-
panyol Francisco Ferrer’in “dogma-
lar, ö¤renmenin özündeki en büyük
engeldir” sözünden esinlenerek
kurulmufl bir okuldu bu. Man Ray
burada hem atölye çal›flmalar›na
kat›l›yor, hem de Emma
Goldman’›n editörlü¤ünü yapt›¤›
Mother Earth dergisinin illüstras-
yonlar›n› yap›yordu. Daha sonra
Harpers Bazaar için de foto¤raflar
çekti¤i, yani moda foto¤rafç›s› ola-
rak tan›nd›¤› zamanda da, 1930’da

oldu¤unu söylüyor, “televizyonlar
da çeksinler ki insanlar polisin,
ulusal muhaf›zlar›n uygulad›¤›
fliddeti görsünler” diyordu. Ayn›
yaklafl›m bugün de hiç bitmeyen
bir çizgide devam ediyor.
Seattle’da ilk örne¤ini gördü¤ümüz
kitle hareketlerinde, sonradan da
çeflitli bar›fl hareketleriyle doru¤a
ç›kan, ve hepsini birbirine
ba¤layan bir çizgi bu. 

“Sürrealizm Chicago'da Tutmaz!”
Gerçeküstücülük Amerika’ya bir
do¤udan, bir de Chicago’dan girdi.
Orta bat›ya varmas› ise biraz daha
gecikti ve 60’lar› buldu. Hatta
Chicagolu yazar Nelson Algren,
Chicago gerçeküstücülerine; “Bu
flehirde gerçeküstücülük falan
olmaz. Buras› boksörlerin,
kabaday›lar›n flehri, siz yanl›fl
yerde gerçeküstücülük yapmaya
çal›fl›yorsunuz” diyordu.
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Man Ray ve Nesne
“Nesne kendi bafl›na bir özelli¤i ya da cazibesi olmayan
birfleye bakman›n sonucudur. Kendi içinde hiçbir anlam›
olmayan birfley seçerim. Nesnenin estetik de¤erini tama-
m›yla gözard› ederim. Zanaatkârl›¤a karfl›y›m. Bana so-
rarsan›z dünya muhteflem zanaatkârlarla dolu, fakat elin-
den ifl gelen hayalcilerin say›s› pek az.  Paris’in eski günle-
rinde, flehre ilk kez gelmifltim ve bir h›rdavatç›n›n önünden
geçerken vitrinde bir ütü gördüm. Dedim ki ‘‹flte neredeyse
görünmez bir nesne, belki bununla birfleyler yapabilirim.’
Yapabilece¤im fley de ona k›flk›rt›c› birfleyler eklemekti.
Böylece bir kutu çivi ald›m, ve onu ifle yaramaz hale
getirece¤i düflüncesiyle bir avuç çiviyi üzerine yap›flt›rd›m.
Ama hiçbirfley tam anlam›yla ifle yaramaz de¤ildir. En bey-
hude nesneyi bile kullanman›n bir yolu muhakkak bulunur.” 

MMaann RRaayay

Marcel Duchamp, 
1887-1968.

‘Arma¤an’,
Man Ray, 

1921.

M RMan Ray, 1890 19761890-1976.
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Gerçeküstücü Hareket ‹flçi
S›n›f›yla Ba¤ Kuruyor
Gerçeküstücülük New York’tan
Chicago’ya girdi ve biraz daha
geç girdi. Chicago’lu gerçek-
üstücüler, gerçeküstü hareketin
iflçi s›n›f›yla ba¤lar›n› kuruyorlar,
daha yerel bir yorumunu yap›yor-
lard›. Paris’teki gerçeküstücülerin
bir uzant›s› de¤ildiler. Buradaki
gerçeküstücülük, köklerini
Haymarket ayaklanmas›ndan
ya da IWW’den, yani Dünyan›n
Endüstri ‹flçileri’nden al›yordu. O
örgütlenme ve sendikal hareket
asl›nda Avrupa’daki iflçi örgütlen-
mesinden çok farkl›yd›. Hatta
‹spanya’daki anarko sendikalist
hareketten de farkl›yd›. Dünyan›n
Endüstri ‹flçileri ifade özgürlü¤ünün
geliflmesi için çok büyük katk›larda
bulundu. ‘Soap box’1 filozoflar›;
sand›¤›n üzerine ç›k›p iflçi haklar›
için, genelde herfley için, özgürlük-
ler için konuflmalar yap›yorlard›.
Pek çok yerde de hapse
girdiklerinde kendi flark›lar›n›
söylüyorlard›.

Chicago ekolünden gelenler
Joe Hill’i ve siyah müzi¤i de
gerçeküstücüler aras›nda
say›yorlard›. Hatta, cazdaki
do¤açlamalarla gerçeküstücülerin
yapt›klar› otomatik yaz› aras›nda
bir benzerlik vard›r, blues’daki o
karanl›k mizah, gerçeküstücü
imgelerle doludur, diyorlard›.
Chicago gerçeküstücülerinin
önemli yazarlar›ndan David
Roediger, The Abolition of
Whiteness (Beyazl›¤›n Kald›r›lmas›)
adl› kitab›nda beyazl›¤›n sadece
deri rengi de¤il, hayata bak›fl
aç›s› oldu¤unu anlat›yordu. Siyah
kültürde cinselli¤e daha aç›kl›k,
daha fazla özgürlük, beyazl›kta
ise bir bask›c›l›k görüyorlar,
Marcuse’nin de dile getirdi¤i
bir konformizm oldu¤unu
söylüyorlard›. K›sacas› köklerini
siyah kültürde, iflçi s›n›f› 
kültüründe de bulan bir
gerçeküstücülük yorumu 
yap›yorlard›.

500 Y›ll›k Gerçeküstücü: 
Yunus Emre
Bu beyazl›k meselesinde anonim
bir fliir vard›r; ben siyah do¤dum,

siyah yaflad›m ve siyah olarak
ölece¤im. Oysa do¤du¤u 
zaman pembe beyaz olan, 
sonra öfkelendi¤i zaman k›zaran,
so¤uktan moraran ve öldü¤ü
zaman da bembeyaz bir fley 
olan; as›l renkli sizsiniz, biz siyah›z,
der bu fliirde. Curtis Mayfield’›n da
bir sözü var: “Renkler aras›nda
seçim yapma flans›n olsa, 
hangisini seçerdim kardeflim?”
diyor. Cevab› da belli Curtis
Mayfield’in... Bu asl›nda 
toplumsal bir bak›fl› da gösteriyor,
ve bu anlamda gerçeküstücülü¤ün
çok çok derin tarihi kökenleri
oldu¤unu da söylemek laz›m;
Yunus Emre’nin inan›lmaz
derecede güzel ifllenmifl bir
gerçeküstücü eserinin bundan
500 y›l önce yaz›lm›fl oldu¤unu da
söylemek laz›m. Chicago 
gerçeküstücüleri de bilseler, 
onu da soy kütü¤üne yazarlard›
herhalde. Onlar soya¤açlar›na 
siyah köleleri özgürlefltirmek
için silahlanan John Brown’› da
eklemifller.

When I born, I black. 
When I grow up, I black. 
When I go in sun, I black. 
when I cold, I black. 
When I scared, I black. 
When I sick, I black. 
And when I die, I still black! 

You white folks... 
When you born, you pink. 
When you grow up, you white. 
When you go in sun, you red. 
When you cold, you blue. 
When you scared, you yellow. 
When you sick, you green. 
When you bruised, you purple. 
And when you die, you gray 
So who you callin' colored?

AAnnoonniimm

Ben do¤du, ben siyah.
Büyürken, ben siyah.
Günefle ç›k›nca, ben siyah.
Üflüyünce, ben siyah.
Hastalan›nca, ben siyah.
Ölünce, ben gene siyah.

Siz beyazlar...
Do¤arken, siz pembe.
Büyürken, siz pembe.
Günefle ç›k›nca, siz k›rm›z›.
Üflüyünce, siz mavi.
Korkunca, siz sar›.
Hastalan›nca, siz yeflil.
Yaralan›nca, siz mor.
Ölünce, siz boz.
Sen kime renkli diyosun ki?

Man Ray bu sözleriyle nesne-
lere bak›fl›n› çok özlü ve  etkili
bir biçimde sunuyor, yani bir
objenin kendi içinde estetik
de¤er tafl›mas›n›n söz konusu
olamayaca¤›n› söylüyordu.
Meflhur çivili ütüsüyle nesne-
nin anlam›n› tamamen de¤ifl-
tiriyor, zaten “anlam› yoktur”
diyordu. Baflka bir hale soktu-
¤unu ve tümüyle ifle yaramaz
hale getirdi¤ini söylüyor ama
estetik anlay›fl› olarak da “ifle
yaramaz obje yoktur” sonucu-
na var›yordu. Asl›nda bu
söylediklerinde büyük ölçüde
Marcel Duchamp’›n düflünce-
lerinden esinlendi¤i de belli.
Onun da formüle etti¤i düflün-
celerdi bunlar. Fakat belki de
en önemlisi Man Ray’in fotog-
rafik mimetizmi dönüfltürmesi;
karfl›l›¤›n› bilinçalt›n›n derinlik-
lerinde bulan imgelere 
çevirmesiydi.

"Cazdaki
do¤açlamalarla
gerçeküstücü-
lerin yapt›¤› 
otomatik yaz›
aras›nda bir
benzerlik
vard›r...
Blues'daki 
o karanl›k 
mizah gerçek-
üstücü 
imgelerle
doludur..."



olarak de¤il de bir eylem biçimi
olarak kavr›yordu. Kavram› bu
anlamda ilk kullananlardan biriydi
zaten. Saint-Simon ve onun
takipçileri gibi... Onlar da kullan-
m›fllard›, ama Bakunin avangard-
dan daha militan bir flekilde söz
ediyordu. Chicago gerçeküstücüleri
de avangard› o köklerine döndür-
meye çal›fl›yorlard›. Yani kurum-
laflm›fl, sistem içerisinde asimile
olmufl, sistemin bir parças› olmufl
bir avangard de¤il de; politik,
sokaklardaki kald›r›m tafllar›ndan
barikat kuran avangard›n ruhuydu
canland›rmak istedikleri.
Hollanda’daki Provo’larla da
ba¤lant›lar› vard›. ((BBkkzz;; PPrroovvoo))

Bütün gerçeküstücülerin di¤er bir
ortak noktas› da Charles Fourier’ye
olan ba¤l›l›klar›, diyebiliriz. Bugün
de gerçeküstücüler onun günü-
müzdeki devrimci mücadelede hâlâ
önemini yitirmedi¤ini vurguluyorlar.
Bir baflka ortak nokta da, düfl ile
gerçek aras›ndaki o bofllu¤u, ak›l
ile düflgücü aras›ndaki kopmufl
olan o mesafeyi kapatmak arzusu...
Yani hayat›n içerisinde çatlaklar
açarak hayat›n fliirselli¤ini yakalama
tutkusu... Bunun için çok büyük
fleyler de gerekmiyor asl›nda.
Franklin Rosemont “hayat›n fliirsel-
li¤ini yakalayabilmek için birden
aya¤a kalk›p toplumu radikal bir
flekilde dönüfltürmek de gerek-
miyor,” diyordu. Verdi¤i bir örnekte
1964 y›l›ndaki yerel bir gazeteden
kesmifl oldu¤u bir gazete kupürün-
den yola ç›k›yordu. Halsted Bulvar›
otobüsü ile ilgili bir yaz›. Halsted...
Carl Sandburg’un üzerine fliir
yazd›¤› bir bulvard› bu. ‘Halsted
Tramvay›’ bafll›kl› bu fliirde
anlafl›l›yor ki yoksul insanlar›n 
gidip geldikleri uzun caddelerden
bir tanesiymifl bu. Gerçekten de
çok uzun bir cadde, iyi bir
yürüyüflçü 2,5 saatte yürüyebilir
olsa olsa.

üstücüleri de bir ara ‘Beyaz ›rka
ihanet,  insanl›¤a sadakattir’ alt
bafll›¤›yla Race Traitor adl› bir dergi
ç›kard›lar. Fakat bir süre sonra
kapand›. ‹flte tüm bu süreç boyun-
ca, beyaz olman›n sadece ten
rengiyle ilgili birfley de¤il, hayata
karfl› bak›fl ve bütün siyah insanlar›
damgalamak anlam›na geldi¤i
gerçe¤i de daha belirgin hale geldi.

Chicago ekolünün gerçeküs-
tücülü¤ü devrimci bir ak›m olarak
tekrar canland›rmak istediklerini
söylemifltik Burada çok önemli bir
isim var, Franklin Rosemont.
Babas› da bir iflçi olan Rosemont,
Dünya Endüstri ‹flçileri ya da k›saca
‘Wobbly’lerden, oldukça militan,
grevler örgütlemifl bir kifli. Annesi
Sally Rosemont içki yasa¤›n›n
oldu¤u dönemlerde ‘Speakeasy’
ad› verilen, kaçak içki sat›lan yer-
lerde piyano çalarak caz müzisyen-
li¤i yap›yordu. Franklin Rosemont
da iflte böyle bir ana-baban›n
o¤luydu. Ve babas›n›n
tan›d›klar›ndan biri de Lucy
Parsons’t›. Lucy Parsons, Albert
Parsons’un kar›s›yd›; Albert
Parsons ise hem Haymarket flehit-
lerinden biriydi; hem de siyah bir
kad›nla evlenen ilk beyazlar
aras›nda yeral›yordu. Ve Franklin
Rosemont’›n babas› Albert, Dünya
Endüstri ‹flçileri’nin kurucular›ndan
ve güçlü bir aktivist olan, Chicago
polisinin ‘tekbafl›na 1000
isyanc›dan daha tehlikeli’ diye
and›¤› Lucy Parsons’› 1910’larda
tan›m›fl... 

Avangard› Köklerine
Döndürmek...
Chicago sürrealisteri son
derece örgütleyiciydiler asl›nda...
Örne¤in 1960’larda hepsi
‘Demokratik Toplum için
Ö¤renciler’ hareketinin içerisinden
geliyorlard› ve ço¤u da onun
radikal kanad›n› temsil eden
kifliler aras›ndayd›. 1960’larda
pek çok yerde grevlerin örgütlen-
mesinde oldu¤u gibi göçmen
iflçileri örgütleme konusunda da
aktif olarak yer alm›fllard›. Bakunin
1848’lerde gerçeküstücülü¤ü
sadece avangard bir sanat ak›m›

James Baldwin, bundan daha önce
1950’lerde benzer fleyleri söylüyor-
du. Beyazl›k yalan›ndan, beyaz ›rk›n
kendi bask›s›n›, sömürüsünü kolay-
laflt›rmak ve meflrulaflt›rmak için bir
mit uydurdu¤undan ve bu mite
dayanarak ayr›cal›klar talep
etti¤inden; bu çok tehlikeli mitin bir
an önce de y›k›lmas› gerekti¤inden
bahsediyordu. Chicago gerçek-
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Ç›kt›m erik dal›na anda yedim üzümü
Bofltan ›ss› kak›y›p, der ne yersin kozumu
A¤r›l›k yapt› bana, buhtan eyledim ona
Çerçi de geldi dedi, niye ald›n kuzumu

Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynatt›m
Nedir diye sorana, band›m verdim özünü
‹plik verdim çulhaya sar›p yumak etmemifl
Becid becid ›smarlar, gelsin als›n bezini

Bir serçenin kanad›n, k›rk kat›ra yüklettim
Çift dahi çekemedi, flöyle kald› kaz›n›
Bir sinek bir kartal› sallad› urdu yere
Yalan de¤il gerçektir ben de gördüm tozunu

Bir kut ile gürefltim, elsiz aya¤›m ald›
Güreflip basamad›m göyündürdü özümü
Kaf da¤›ndan bir tafl› flöyle att›lar bana
Öylelik yola düfltü, bozayazd› yüzümü

Bal›k kavaga ç›km›fl, zift turflusu yeme¤e
Leylek koduk do¤urmufl baka flunun sözünü
Gözsüze f›s›ldad›m sa¤›r sözüm iflitmifl
Dilsiz ça¤›r›p söyler dilimdeki sözümü

Tosba¤aya sataflt›m, gözsüzsepek yoldafl›
Sordum sefer nereye, Kayseri'ye azimli
Yunus bir söz söyledin, hiçbir söze benzemez
Münaf›klar yüzünden örttün mânâ yüzünü

Yunus Emre

Iss› : Sahibi
Kak›mak : K›zmak
Koz : Ceviz
Buhtan : ‹ftira
Çerçi : Seyyar sat›c›
Becid : Acele
Küt : Kötürüm
Göyündürmek : Kendi kendine yanmak
Koduk : S›pa
Gözsüzsepek : Köstebek
Münaf›k : ‹çi d›fl› bir olmayan, sahte müslüman2

159

Chicago Gerçeküstücüleri

Orada düfllerini yitirmifl, hayat›
boflalm›fl insanlardan söz eder Carl
Sandburg. Rosemont’un kesti¤i
kupürdeki haberde de flunlar
anlat›l›yor; 1964 y›l›nda Halsted bul-
var›nda art›k tramvaylar ifllemiyor,

otobüs var. Bu ifli uzun y›llard›r
yapmakta olan otobüs floförü, art›k
her gün otobüse binen, ifllerine
giden insanlar› tan›yor. B›km›fl o
uzun cadde boyunca gidip gelmek-
ten. Bir gün, bir sabah dönmüfl yol-
cular›na: “‹flte her sabah gidip
geliyorum, sizleri de tan›d›m, sizler
de ayn› fleyi yap›yorsunuz. B›km›fl
olmal›s›n›z. Bu sabah sizi Florida’ya
götürmek istiyorum, ne dersiniz?”
diyor. ‹fllerine gitmek isteyen, iflinde
terfi etmek isteyen bir iki kifli
arabadan derhal iniyor. Bir ikisi
merak edip “Hakikaten götürecek
misin?” diye soruyor. “fiaka
yapm›yorum, götürece¤im” diyor
floför. “Siz inecek misiniz, yoksa
kalacak m›s›n›z? Ona karar verin...”
Di¤erleri de “Biz de ifle gitmek
istemiyoruz, Florida’ya gitmek isti-
yoruz” diyince Halsted otobüsünün
floförü k›rm›fl direksiyonu
Florida’ya. Ama birkaç saat sonra
Indiana Eyalet polisi onlar› s›n›rda
durdurmufl. Durdurmakla da
kalmam›fl, Halstead Bulvar› 36
no’lu otobüsün floförünü tutuk-
lam›fl. Yolcular derhal Illinois eyale-
tine teslim edilmifl otobüsle.
Franklin Rosemont “Lanet olsun
Indiana polisine” diyor, “bir avuç
insan› gördükleri güzel düflten
uyand›rd›klar› için...” Yolcular
asl›nda polise karfl› koymal›yd›lar,
hay›r efendim biz bugün Florida’ya
gitmek istiyoruz, diye. 

Halsted Bulvar› Otobüsü Bir
Gün Mutlaka
Ama “üzülmesinler” diyor Franklin
Rosemont, “Halstead otobüsü bir
gün mutlaka Florida’ya gidecek,
yeter ki otobüse binenler bütün
düfllerin gerçekleflme potansiyeli
tafl›d›¤›na inans›n. O zaman,
Halsted otobüsü Coney Adas›’na
da gidebilir, Paskalya Adas›’na da
gidebilir, Cennet Bahçesi’ne de
gidebilir. ‹nsanlar yeter ki her düflün
gerçekleflebilir oldu¤una inans›nlar.
Bir gün bizleri düfllerimizden
uyand›racak Indiana eyalet polis-
lerinin olmad›¤› bir dünya mutlaka
kurulacak” diyor. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Cuma Adl› Adamlar
Yt; 20 Haziran 2003.

1 Soap Box: Alelacele yap›lan konuflmac›
kürsüsü. (www.zargan.com)

2  www.wikipedia.org

Halil Turhanl›: Ben de nisan
ay›nda Lincoln Avenue ile
bu Halsted bulvar›n›n
kesiflti¤i yerde otobüse
bindim. Rüzgârl› flehrin çok
so¤uk sabah›nda, benimle
birlikte bir kaç kifli daha
bindi.

Ömer Madra: fioföre
bakt›n m›?

Halil Turhanl›: Bakmaz olur
muyum? Orta yafll› siyah bir
kad›n, çok güler yüzlü.
Herkese teker teker
“Günayd›n, nas›ls›n›z?”
dedi. Herkes arabaya bindi,
ben de yerime geçtim.
Ellerimi ovuflturdum. Galiba,
bu sabah bu floför bizi
Florida’ya götürecek,
dedim.

Ömer Madra: Anlamam›fl-
lard›r, ama olsun.

Halil Turhanl›: Ben kendi
içimden söyledim. Neyse;
iki durak sonra Milwaukee
Avenue’de bir yere gitmek
için indim, ama olsun. O
umudu tafl›mak önemli. Bir
gün mutlaka Halsted soka¤›
otobüsü Florida’ya gidecek.

Halsted Tramvay›.

Halsted Street Car
COME you, cartoonists,
Hang on a strap with me here
At seven o'clock in the morning
On a Halsted street car.

Take your pencils
And draw these faces.

Try with your pencils for these crooked faces,
That pig-sticker in one corner--his mouth--
That overall factory girl--her loose cheeks.

Find for your pencils
A way to mark your memory
Of tired empty faces.

After their night's sleep,
In the moist dawn
And cool daybreak,
Faces
Tired of wishes,
Empty of dreams.

HHaallsstteedd TTrraammvvaayay››

GEL‹N, siz, karikatürcüler,
Benimle bir kay›fla as›l›n
Sabah›n yedisinde
Bir Halsted tramvay›nda

Ç›kar›n kalemlerinizi
Ve çizin bu yüzleri.

fiu çarp›k yüzler için sallay›n kalemlerinizi,
fiu avc› k›l›kl›y›, bir köflede oturan--a¤z›n›--
fiu tulumlu iflçi k›z›--sark›k yanaklar›n›.

Bir yol bulun kalemlerinize 
Haf›zan›za kaz›mak için 
Yorgun, bofl yüzleri.

Gece uykular›n›n ard›ndan 
Nemli flafak vakti 
Ve serin gündo¤umu, 
Yüzler 
Dileklerden yorulmufl, 
Tükenmifl düflleri.

CCaarrll SSaannddbbuurrgg



çekmifl oldu¤unu gösteriyordu. Or-
du da elden gitmifl denebilirdi hatta.
Gönüllü asker toplama kampanya-
lar› bütün oyunlara ra¤men, iflas
etmifl durumdayd›: Son son, efl-
cinselleri de yalvar yakar saflara
sokmaya çal›flt›lar –onlar›n bas›na
aç›klama yapmas›n› göze alarak.
Amerikan askerleri, iflgalin bafl›ndan
beri görülmüfl en büyük kay›plar›
gittikçe artan düzeyde vermekteydi.
‹flgale direnenlerse, onlara hangi ad›
verirsek verelim (isyanc›lar, Sünniler,
eski Baasç›lar, direniflçiler, terorist-
ler, ya da hepsi birden), tüm resmi
söylemlerin aksine azalm›yor, fena
halde art›yorlard› ve sald›r›lar›n› da
–cep telefonlar›, garaj kap›s› ku-
manda aletleri ve yumurta piflirme
saatleri gibi ‘high-tech’ aletler kulla-
narak– art›r›yorlard›. UPI haber ajan-
s›n›n bafl analisti, “elemanlar› resmi
raporlar›n gösterdi¤i say›da öldürü-
lüyor ya da yakalan›yorsa, bu ‘is-
yan’ neden çökmüyor da güçleni-
yor?” diye soruyordu. 

Bar›fl Çad›r›
‹kinci kaptanlar, yani Rumsfeld,
Myers gibi sivil ve askeri komutan-
lar da birbirini yiyor ve Baflkomutan
Bush’un aç›klamalar›n› gün be gün
nakzeden aç›klamalar yap›yorlard›.
‹mdi, kâinat›n en karmafl›k olgular›n-
dan biri say›lan iklim de¤iflim olayla-
r›nda iklimbilimcilerin en korkulu se-
naryosu ‘efli¤in afl›lmas›’ say›l›yor.
Yani, küçük ve önemsiz görünen bir
de¤iflikli¤in, örne¤in 1 ya da 2 dere-
celik bir s›cakl›k art›fl›n›n, muazzam
bir de¤iflikli¤e yol açarak, tüm yer-
küreyi ve atmosferini bir daha geri
dönülmez bir noktaya getirebilecek
bir ‘dönüm noktas›’na getirebilece-
¤inden söz ediliyor.2 Hani teflbihte
hata olmaz ama, günümüzün en
gözde stratejik kavramlar›ndan ‘asi-
metrik savafl’› uygulayanlardan, s›-
radan ve küçük bir Amerikal› kad›-
n›n, Cindy Sheehan’›n, harikulade
maceras› da iflte bu acayip ‘eflik at-
lama’lardan biriydi belki de. Tek-
sas’ta, Baflkan Bush’un uzun A¤us-
tos tatilini geçirdi¤i Crawford’daki
sözde çiftli¤ine 8 kilometre mesafe-
de toz toprak içinde kurdu¤u ‘Bar›fl
Çad›r›’nda oturup, savaflta ölen o¤-
lunun hesab›n› bizzat Baflkana sor-

Dünya gemisinin kaptan-› deryal›¤›-
na soyunmufl ve bunu cümle âleme
neredeyse alenen ilan etmifl bir
adam, kendi gemicileri de dahil ol-
mak üzere tüm denizlerdeki deste-
¤ini kaybetmifl görünüyordu. Bu
durumda hangi dümeni hangi rota-
da sabit tuttu¤u sorulabilir do¤rusu.
Ana-ak›m medyadan pek çok kifli-
nin bile art›k s›kça dile getirdi¤i gi-
bi, tüm kamuoyu yoklamalar›
(Newsweek, Pew, vb.) ABD halk›n›n
Bush yönetiminden deste¤ini

C›z›rt›
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“Aç›k Bülten” Y›l 1, Cilt 1, Say› 1
01 Nisan 1996.

Cindy Sheehan

New York Times gazetesinin kültür
ve sanat bölümü yazarlar›ndan
Frank Rich  14 A¤ustos 2005 tarihli
gazetenin ‘fikir ve yorum’ sütununa
geçenlerde biraz farkl› bir ‘kültür’
yaz›s› yazm›flt›. Daha do¤rusu, fark-
l› de¤il de, kültürün ilk a¤›zda akla
gelen tan›m›n›n ötesine geçen,
onun en genel, en kapsay›c› tan›m›-
na uygun düflen bir yaz›yd› bu. ‘Ba-
r›fl kültürü’ diyebiliriz k›saca. ‘Birisi
Baflkana Savafl›n Bitti¤ini Söyleyi-
verse’ bafll›kl› makalenin ilk parag-
raf› flöyleydi: 

“II. Dünya Savafl›’n›n Bitifli’nin ilan
edildi¤i V-J Günü’nden y›llar sonra
bir adada tek bafl›na yaflamaya (ve
kendince savaflmaya) devam eden
Japon askeri gibi, Baflkan Bush da
Irak’taki savafl›n Irakl›lar için olma-
sa da Amerikal›lar için bitti¤ini bu
ülkede ö¤renecek son kifli olabilir.
‘Biz rotam›zdan sapmayaca¤›z’ de-
yip duruyor Teksas’taki çiftli¤inden.
Biz derken kimi kastediyorsun
beyaz adam?1
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Cindy Sheehan Beyaz
Saray’›n önünde, 

7 Kas›m 2006.

makta ›srar eden bu küçük ve biraz
da küfürbaz kad›n, ABD imparator-
lu¤unun 5 y›ld›r bir ‹sviçre saati inti-
zam›yla çal›flan mekanizmas›n› tuzla
buz etti. Bush ve flürekâs›, tabii
emirlerindeki bütün sa¤c› bas›n
mensuplar›yla birlikte, Gandhi’nin
bir zamanlar söyledi¤ini do¤rularca-
s›na, önce onu yok sayd›lar, sonra
alaya almaya, sonra hakaret etme-
ye, sonra görüflmeye kalkt›lar ve o
ayak diredi. Tom Engelhardt’›n de-
di¤i gibi: “Dünyan›n en güçlü insan-
lar› kesinlikle tuza¤a düflmüfl ve ça-
resiz kald›lar. Her nas›lsa, Sheehan,
George’dan o sihirli Baflkanl›k nes-
nesini ç›kar›p att› ve onu vatandafl-
lar›n hizas›na getiriverdi... Difle difl
durumu yani, ve bu yönetimin nele-
re kadir oldu¤unu asla küçümseme-
mekle birlikte, öfkeli bir annenin y›r-
t›c› gücünü de hiçbir zaman küçüm-
semem do¤rusu.” 3

Belki de zalim Kaptan-› Derya’ya bu
savafl›n bitti¤ini söyleyen biri vard›
art›k. Ve, bunu söyleyenin bir kad›n
olmas›ndan daha do¤al, daha âdil
ne olabilirdi ki? 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
15 A¤ustos 2005.

1 Frank Rich; “Someone Tell The President
The War Is Over” New York Times, 14
A¤ustos 2005.
www.nytimes.com

2 Jenifer Johnston; “Earth ‘Loosing Fight
Against Global Warming’” Sunday Herald ,
08 A¤ustos 2005.

3  Tom Engelhardt; “Tomgram: ‘Cindy
Sheehan’s War’” Tomdispatch, 14 A¤ustos
2005.
www.tomdispatch.com

Coltrane
“Yolu flu ya da bu flekilde cazdan
geçen herkes önünde sonunda
John Coltrane’i karfl›s›nda bulur”
derler. Ard›ndan da ‘A Love
Supreme’le buluflmak kaç›n›lmazd›r.
Coltrane’in 1957’deki ruhani uyan›-
fl›n›n bir yans›mas›d›r ‘A Love
Supreme’. Ancak müzi¤inin bütünü-

nün bir spiritüel aray›fl müzi¤i oldu-
¤u da pekâlâ söylenebilir. Onu di-
¤erlerinden ay›ran temelde budur.
Müzikle düflünen ve yaflam›yla mü-
zi¤i iç içe geçmifl Coltrane, tarihsel
yelpazede e¤er ‘yeni müzi¤in’ fatu-
ras› birine ç›kar›lacaksa, bunu en
çok hak edendir kuflkusuz. Evet,
Eric Dolphy, Cecil Taylor, Ornette
Coleman, aray›fllar›yla devrimi atefl-
lediler, ama Coltrane olmasayd›,
‘yeni müzik’ uzun süre yeralt›nda
kalabilirdi; belki de ebediyen.

Müzi¤i bir anlamda gün›fl›¤›na ç›ka-
ran Coltrane olmakla birlikte, söyle-
yeceklerini söylemek için hiç acelesi
olmad›; zaman ile ifli yok gibiydi.
Gerçi bir anlamda ‘bop’ torbas›n-
dan geliyordu ama, formlar içinde
kendini hiç evinde, emniyette his-

setmedi. En önemli özelliklerinden
biri hep kendi temposunda, kendi
zaman›nda olmas›yd›; hatta Miles
Davis’ten bile daha fazla. Her ikisi
de, her anlamda hesaplar›n› kuruflu
kurufluna ödedikleri için siyah kültür
ikonlar›na dönüfltüler. Becermifller-
di; umutlanmak için bir neden vard›
art›k. Okulluydular; Davis, Parker
okulundan, Coltrane ise Davis oku-
lundand›. Coltrane, müzi¤in ciddi bir
ifl oldu¤unun hep fark›ndayd›. Belki
de bu yüzden, ve büyük ihtimalle de
etki alan›n› s›n›rlamak için, bafl›n›
çekti¤i ak›m›n müzi¤ine bir dönem
‘ciddi müzik’ etiketi uygun görüldü.
Coltrane bunu pek ciddiye almad›,

çünkü onun için hayat kadar
ciddiydi müzik. 

Özgürlü¤e Davet Eden Bir Ç›¤l›k
Coltrane müzi¤i basit gerçekler üs-
tüne kuruluydu ve insanlar› özgürlü-
¤e davet eden bir ç›¤l›kt›. Dönemin
Amerika’s›nda sosyolojik etkileri ola-
cak kadar kuvvetliydi. Dinamizmi
duyars›z kalabilece¤iniz bir fley 
de¤ildi; sizi harekete, iflitmeye,
duymaya, dinlemeye zorluyordu.
Coltrane’in bitmek tükenmek bilme-
yen iç hesaplaflmalar›, aray›fllar›, sa-
mimiyeti ve cesareti o dönemin ru-
huna damgas›n› vurdu. Coltrane,
Cecil Taylor, Ornette Coleman ve
ayn› yolun yolcusu di¤er müzisyen-
lerin etkisiyle parti sona ermifl ve
gerçeklerle yüzleflme zaman› gel-
miflti. Bu bir anlamda vahfli kapita-
lizmin, ‘beyaz’ Amerika’n›n kendiyle
yüzleflmesi için ç›kar›lan davetti ve
Coltrane de bu davetin ev sahipleri
aras›ndayd›. Bu özgürlük ç›¤l›¤›n›n
faturas› gecikmedi. ‘Ciddi müzik’ten
sonra, ‘anti-jazz’ çok iyi geldi kula-
¤a. Bugün bakt›¤›m›zda, caz dendi-
¤inde belki de akla ilk gelen adam-
dan söz ediyoruz. Bu komikti komik
olmas›na da, yine de belirli bir ke-
sim, bu elefltirilere itibar etmekte bir
sak›nca görmedi; belki de ifllerine
geldi¤inden.

Louis Armstrong, Charlie Parker ve
Duke Ellington da John Coltrane 
kadar büyük bir miras b›rakt›lar ama,
caz tarihinde hiç kimse John
Coltrane kadar büyük bir kültürel
fenomene dönüflmedi. 

CCeemm YYeeggüüll

Cool
Türkçe tam karfl›l›¤› ‘serin’ olmakla
beraber art›k bu anlam› ile pek kul-
lan›lm›yor. 1950’li y›llardan bu yana
‘cool’ sözcü¤ü alt-kültürel bir anlam
tafl›makta; ve hemen her altkültürün
ortak tavr› ve ö¤esi olan bir duruflu
tan›mlamakta kullan›l›yor. 90’l› y›llar-
dan bu yana da gençler taraf›ndan
kullan›lan bir ‘onay’ terimi olarak içi
boflalt›lm›fl durumda.  
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Cool

En önemli özel-
liklerinden biri
hep kendi tem-
posunda, kendi
zaman›nda
olmas›yd›.

John Coltrane, 
1926-1967.



meyi çok iyi biliyor. Cool’un özü her-
fleyden önce cool görünmektir,
özenle gelifltirilmifl ve detayl› u¤rafl›l-
m›fl bir özensizlik, ay›rt edici bir vü-
cut dili, telafls›z bir yürüyüfl, suskun
bir ifade; ve hepsinden önemlisi ba-
k›fllar... Cool bak›fl, çok çal›fl›lmas›
gereken bir ayr›nt›d›r. ‘Kurtlar Vadisi’
tarz› mafioso ve maço bak›fl› çok ki-
fli cool zanneder, ama alakas› bile
yoktur. Herfleyden önce cool baflka-
lar›na bakmaz, onlara sadece görü-
nür. Bak›fllar› her türlü tutku ve duy-
gudan ar›nm›flt›r, meydan okumas›
ise korkutarak de¤il, kay›ts›zl›kla
olur. 

Cool’un vücut bulmufl hali olarak ta-
n›mlanabilecek flahsiyetler denince
akla ilk gelen Miles Davis oluyor.
Onun yan›nda Robert Mitchum, Bill
Murray, Iggy Pop, Jack Nicholson,
Zinedine Zidane gibi, farkl› alanlar-
dan birçok örnek var.

Cool asl›nda bir erkek durufludur ve
kad›nlar taraf›ndan uyguland›¤›nda
pek iyi sonuçlar do¤urmuyor. Kad›n
cool durufl sahiplerine örnek olarak
Billie Holiday, Janis Joplin, Nico bu
tezin parlak örnekleri. Baflar›l› cool
kad›n olarak ise Hillary Clinton ve
özellikle son ç›kard›¤› Cool Kad›n
albümüyle tescilli bir cool olan Ajda
Pekkan’› saymamak olmaz. 

YYoossii FFaallaayay

Cuma
Robinson Crusoe’nun ‘›ss›z ada’da
karfl›lafl›p, Cuma ad›n› verdi¤i yerli.
Daniel Defoe’ya inanacak olursan›z,
bu yerlinin ad›, Crusoe’nun onu Cu-
ma günü bulmufl olmas›ndan gelir.
Belki bir anlamda öyledir; ancak
Cuma’n›n tam da Cuma günü bu-
lunmufl olmas›ndaki bir dizi ilginç
rastlant› da üzerinde durulmaya
de¤er. 

Cuma sözcü¤ü, Arapça’da ‘toplan-
mak’ köküne ba¤l›. Cuma namaz›,
cemaat namaz›d›r. O gün namaz›n
toplu k›l›nmas›n›n sevab›, tek k›l›n-
mas›na göre 27 kat fazlad›r. Defoe
ilahiyat e¤itimi alm›flt›. Ama ‹slam
üzerine bilgisi neydi; bunu bilemi-

Film, müzik, moda ve meflrubat
sektörlerinin, reklamc›lar arac›l›¤› ile
cool’u takip etmekten cool’u imal
etmeye soyunduklar› ve bundan
büyük kâr sa¤lad›klar› dönem iflte
budur. Farkl› bir saç kesimi ve gi-
yim tarz› icat et, yeni bir narkotik ve
müzik bul, yeni bir alt-kültür yarat
ve kasan› doldur. Formül bu kadar
basittir. Bu arada haber verme iflle-
vini televizyonlara kapt›ran yaz›l›
medya, yaflam tarz› ve cool moda-
lar imalât›na a¤›rl›k verir olmufltur.
Art›k gazeteler ne giyilir, nerede ne
yenir, nerede ev al›n›r gibi konular›

ö¤renebilece¤iniz bir ‘ansiklopedi’
niteli¤ine bürünmüfltür. ‘In’ ve ‘out’
kavramlar›n›n bu kadar genifl çev-
relere yay›lmas› ise cool’u çok h›zl›
de¤iflen bir moda haline dönüfltür-
dü. Bir sene önce ald›¤›n›z k›yafetin
art›k ‘out’ oldu¤unu görmek küçük
çapl› bir kriz iken, bir sene önce
büyük paralar ödeyerek ev al›nan
semtin art›k ‘out’ oldu¤unu görmek
gerçek bir travmad›r.  

Cool Baflkalar›na Bakmaz,
Onlara Sadece Görünür
Yeni dönem cool ise çok daha re-
kabetçi; ancak rekabetin temelini
oluflturan fliddet ve öfkeyi maskele-

Asl›nda itaat etmeye ve afla¤›lan-
maya karfl› bireysel bir direnifl ola-
rak ortaya ç›km›fl. Kökeninde ise
‹ngiliz aristokratlar›n›n tepeden ba-
kan, so¤ukkanl› ve ironik duruflunu
bulabiliriz. Modern kafa yap›s›n›n
kilit kavramlar› olan kuflkuculuk, bi-
reycilik, sekülarizm, itaatsizlik ve
ân› yaflamak cool ile birebir örtüflür.
Cool asl›nda çeliflkili bir durum;
hem kabul görme ve ait olma iste-
¤ini ve hem de birey olarak bunu
umursamama tavr›n› hassas bir
dengede tutan bir durufl. Terazinin
bir kefesinde denge az›c›k bozulsa
cool de¤il ‘k›l’ olma riski çok yük-
sek. Dikkatlice ifllenmesi ve geliflti-
rilmesi gereken bir ego yap›flt›r›c›s›.
Sürekli cool kalabilmek ise oldukça
yorucu bir u¤rafl.

Cool kiflili¤in olmazsa olmaz özel-
likleri narsisizm, ironik kay›ts›zl›k ve
hazc›l›kt›r. Gerçek duygular› gizle-
yerek, mesela tehlike karfl›s›nda
umursamaz ve hatta s›k›lm›fl bir
tav›r tak›nabilmek cool âleminde 
en büyük baflar› say›l›r. 

‹yi Görün, Kuyru¤u Dik Tut ve
Kendi ‹fline Bak
Modern cool’un köklerini 50’li y›llar-
da yükselen jazz ve rock ‘n’ roll
müziklerinde ve beat edebiyat›nda
bulabiliriz. 50’li y›llar›n jazz dinleyen
ve özenli ama s›ra d›fl› giyinen ‘hip-
ster’lar› cool’un öncüleriydiler. Çok
k›s›tl› bir çevrede yükselen bu
hareket 60’l› y›llar›n Beat ak›m› ta-
raf›ndan ‘ben farkl›y›m’ iddias› ile
daha genifl çevrelere yay›lmaya ve
muhalif kültürün ayr›lmaz bir parça-
s› olmaya bafllad›. Bu dönemde
cool, nihilist ve içe dönük reddedifl-
ten toplum düzenini de¤ifltirme he-
vesine evrildi. Ancak sonuçta bafla-
r›s›z olan ve bireyselli¤ini kaybeden
bu cool fazla uzun ömürlü olamad›.
Sonras›nda ise ‘iyi görün, kuyru¤u
dik tut ve kendi ifline bak’ tarz› bir
cool yükseldi. 70’ler ile 90’lar ara-
s›nda cool kaybolmufl gibi gözükse
bile asl›nda heavy metal’den
punk’a, hip-hop’a, grunge’a ve da-
ha bir sürü farkl› biçime dönüflme-
ye bafllad›.
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‘Birth of the Cool’, 
Miles Davis, 
Temmuz 1991.

yoruz. Yine de Cuma ile cemaat
aras›nda ‹slami bir ba¤r  kuracak
olursak; adan›n cemaat oluflumu,
Crusoe ile Cuma’n›n bir arayar
gelmesiyle gerçekleflmiflti.

Defoe’nun ‹ngiliz oldu¤u ve ‹ngiliz-
ce konufltu¤u malum. O halde Cu-
ma dedi¤imiz yerlinin gerçek ad›,k
Friday. Durum böyle olunca,
Cuma’n›n cemaatli¤i geri planda
kal›yor. Ne var kir  Friday’den bu kez
de baflka sonuçlar ç›k›yor: Friday’in
aç›l›m›; Freya’s day... Freya kim?
‹skandinav mitolojisinde Frey’in k›z
kardefli. O bir aflkr  tanr›ças›.k  Sonra-
dan Odin’in kar›s› oluyor. Odin ise,
Alman mitolojisinin Zeus’u. Freya
onunla evlenince, Almanya’daki ad›
Frigg olarak de¤ifliyor. Odin ayn›
zamanda ‹skandinav mitolojisinin
de bafl tanr›s›. Defoe’nun zihninde,

ald›¤› e¤itim do¤rultusunda bunlar-
dan birfleyler kalm›flr  oldu¤u da su
götürmez.

Konuyu fazla da¤›tmayal›m. Olay
flu: Freya denilen kad›n, bir baflr
tanr›ya efl olacak kadark  güzel;r  bir
dünya güzeli. Cuma dedi¤imiz yerli-
ci¤in, ›ss›z adada Crusoe’nun gö-
züne nas›l göründü¤ü üzerine bir
sonuç ç›kar m›r  buradan?
Saçmal›yor muyuz?r

Saçmalad›¤›m›z hakk›nda kesin bir
karara varmadan önce, Michel
Tournier’nin Cuma ya da Pasifik
Araf› 1 (Vendredi ou Les Limbes du
Pasifique) roman›na müracaat ede-
lim. Tournier’nin, romanda Crusoe
üzerine kimi saptamalar› var:
Crusoe, daha önce deneyimledi¤i
bir toplumsalr  sistemi hep zihninde
tafl›yor. Örne¤in al›fl›k oldu¤uk  bir
aile düzenine ba¤l›. Bu arada da,
sözkonusu toplumsal gereklilikler
ile, ‘tek bafl›nal›¤›n’k  yaratt›¤› do¤al
dürtüleri giderek içiçek  geçmeye
bafll›yor. Iss›z aday› bir kad›nr  gibi,

efli gibi görmeye bafll›yor. Adan›n
k›vr›mlar›, ona Freudvari bir hareketr
veriyor. Açan çiçekler ise,r  ada ile
kurdu¤u cinselli¤in ürünüdür; k›z
evlatlard›r onlar.r  Cuma’y› birgün bir
a¤ac›n tepesinde görünce, onun
efline tecavüzde bulundu¤u kan›-
s›na kap›l›yor. Tüm bunlar olabilirr
mi? Belki... Fakat flunu da unutma-
mal› ki, bir erke¤in,r  ailesinin d›fl›nda
da kimi cinselliklere e¤ilim duydu¤u
anlar yokr  de¤ildir.k  Tam burada
Cuma (yani Friday) ile ‘Freya’n›n
günü’ aras›nda, pekâlâ bir ba¤lant›r
akla gelebilir.

“Sen Farkl›s›n”
fiimdi sözü, Crusoe’nun bedeninin
‘üst’ taraflar›na getirelim: Kafaya...
Crusoe toplumsal deneyimlerini,
yani toplumun kurallar›
çerçevesinde gelifltirdi¤i bir

de¤erler sistemini,r  do¤all›¤› ile
kar›flt›r›p, buradan bir gerilimr
yarat›yor. Bu bir anlamdar  Kantç› bir
bireysel e¤ilim say›labilir. Baflka bir
söyleyifl ile; tam kendi tarihinin
birey anlay›fl›. Üstelik kendik
de¤erlerini Cuma’n›n de¤erleri
ile eflde¤er tutup,r  farkl› hakikat
yöntemlerine hoflgörü ile yak-
laflmas› da, üzerinde durulmaya
de¤er birr  konu.r  Çünkü Crusoe
diyor ki;r  “önemli olan, ayn›
hakikate ulaflmak.” Buras› önemli.
Hakikatin ayn› oldu¤unu saptaya-
rak, o hakikatten ayr›lmamak
gerekti¤ini söyleyen biri var: O da
Crusoe’nun kendisi. Cuma böyle
bir hakikattenr  ve ona ulaflmadaki
farkl› yöntemlerden söz etmiyor;
onun derdi de¤il. Ya da zaten
yaflam›nda öyle bir fleyinr  yeri yok.
En az›ndan Crusoe bir günr  adaya
gelip, Cuma’ya “sen farkl›s›n”
deyinceye kadar Cuma’n›nr  ‘farkl›l›k’
kavram›ndan haberi yoktu. ‹flte
bu kavram adaya yay›lmaya
bafllad›¤›nda, adan›n iktidar›n›n
kimin elinde oldu¤u da aç›¤a

ç›k›yor. Baudrillard’›n güzel bir
sözü var; “farkl›l›¤› düflünen kifli
antropolojik aç›dan üstündür;
elbette, antropolojiyi icat eden
odur çünkü”r  diyor.

EEmmrree ZZeeyytyyttiinnoo¤¤lluu

1 Michel Tournier; Cuma ya da Pasifik Araf›,
‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2004.
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CCuummaa''nn››nn  ttaamm  ddaa  CCuummaa  ggüünnüü  bbuulluunn--
mmuuflfl  oollmmaass››nnddaakkii  bbiirr  ddiizzii  iillggiinnçç  rraassttllaanntt››
ddaa  üüzzeerriinnddee  dduurruullmmaayyaa  ddee¤¤eerr......



Çar›k
“Dizzy Gillespie geliyor!” dediler.
“Aman bir karfl›lama yapal›m
hemen” dedim. Toplad›m
çocuklar›, Erol Pekcan al
trampeti, zili al yeter. Süheyl
Denizci, eskiden Radyo Big
Band’in flefli¤ini yapm›flt›, flimdi
emekli olmufl, o; trompet, alto
saksafon, trombon, tenor
saksafon, 4 tane ses, bir de bas,
davul. Biz Esenbo¤a Hava
Meydan›’na gittik. Arkada da
talebeler, kolej talebeleri, k›zlar,
erkekler, gençler, kocaman bir
afifl yapt›lar “Welcome Dizzy
Gillespie” yaz›yor. Biz de öndeyiz,
bekliyoruz tayyareyi. Hiç duydunuz
mu Cüneyt Sermet’i, caz kriti¤i
yaz›yordu? Kitap da yazm›fl, orada
da benim hakk›mda yazm›fl. “Daha
gelmedi, bir kere çalal›m, sen bir
dinle, e¤er bir falso duyarsan bana
haber ver” dedik. Biz parçay›
geçtik, yazd›m çocuklara
aranjman gibi, sesler, vs. Çald›k,
geldi “iyi, çok güzel” dedi. Bakt›k
tayyare geliyor, o zaman küçük
p›rp›rlar vard›, pervaneli, 150
metre önümüzde durdu. Bak›yoruz,
merak… Hadi haz›rland›k,
merdiveni koydular, bir bakt›k
araplar iniyor, negrolar! Biri geliyor
bize do¤ru, insanlar gidiyor ona

bir fley diyorlar, konufluyorlar,
onlar› itiyor. Elinde de foto¤raflar
var, geliyor; iki metre kala gözü
bende, dinliyor beni, hiç baflka
bir yere bakm›yor, göz göze geldik.
En sonunda bitirince sarmafl olduk
Dizzy’le. Dünyada, ne Amerika’da
ne bir yerde, hiçbir yerde böyle
karfl›lanmam›fl, çok duyguland›,
flafl›rd›. Beni ilk akflam konsere
ça¤›rd›, bir sigara tabakas› verdi,
içi alt›n gibi, d›fl› gümüfl. Hâlâ 
saklar›m. O kâ¤›d› yollad›lar
bana müzik mecmuas›ndan,
“Dizzy Gillespie hükümetin
Ortado¤u turnesinde Ankara’da
muazzam bir trompetçi keflfetti,
ismi Muvaffak Falay. Orada ‹ntim
gece klübünde çal›yor. Ondan
sonra Ankara Büyük Sinema’da
konser verecek 3 akflam, sonra
‹stanbul’a gidecekler.” 

‹lk akflam oturdum. Oturduk,
big band dinleyeceksin, o 
zaman da Dizzy Gillespie’nin big
band’i Amerika’da en güzel caz,
belki de en iyisi. Hayatta unutmam,
o perde aç›l›rken orkestra bir 
patlad›, param pa-pa-pa parabiii...
Perde aç›ld›, hii, ben mahvoldum.
Bir parçay› Dizzy, ald› trompeti bir
fleyler çald›, bir solo yapt›, parça 
bir bitti, mikrofona geldi, “Muabak”
diyor. ‘Muabank’ diyor gibi geliyor

bana. O söyleyemiyor da tabii, ben
birfley anlam›yorum. Benim
önümde de Mithat Fenmen var,
meflhur piyanistimiz ve 
Konservatuar müdürü o zaman,
döndü bana “Muvaffak seni
ça¤›r›yor!” dedi. Aman, kalkt›m,
yürüdüm ç›kt›m sahneye, sar›ld›
bana vs. bafllad› söylemeye “çok
muazzam trompetçi” vs. ç›kard›
bana bir sigara tablas› verdi. ‹çine
yazd›rm›fl “Dizzy Gillespie’den
Muvaffak Falay’a…” Karfl›l›kl› caz
sevgisi vs. birfley. Ald›m bunu,
sarmafl dolafl olduk “Thank you”
dedim, sonra bunlar çald›. 

O zaman daha çocu¤uz tabii, 25
yafl›nday›m. Ertesi günü ar›yorum
Ankara’da turist dükkânlar›n›;
bakt›m köylü çar›¤› yapm›fllar,
deriden vs. Giymek için de¤ildir
bunlar, duvara asars›n. Ben de
ald›m bunu, vereyim dedim, evine
asar. Ertesi akflam konser bafllad›,
ben sahnenin arkas›ndayd›m. ‹flaret
ettim ona, geldi, ben de ç›kt›m
sahneye bunu verdim. Koydu 
bongoyu -bongo çal›yordu-, açt›,
kâ¤›tlar› att›k, oturdu ayakkab›lar›n›
ç›kard› bunlar› giymeye çal›fl›yor.
Bunlar giyilmez diyece¤im, ama o
zaman ‹ngilizcem yok o kadar.
Giydi ve bütün akflam o çar›klarla
konseri bitirdi. 

‘‘MMaaffffffyfy’’ MMuuvvaaffffffaakk FFaallaayy iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 13 Haziran 2005. 
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Dizzy Gillespie,
Cemil Topuzlu
Aç›khava Tiyatrosu -
‹stanbul,
17 Temmuz 1988.



eksikli¤i ile yerleflen kayg›, hayat
dengelerinin doygunluktan ziyade
eksiklik üzerinde flekillenmesine 
yol açmaktad›r. Dengeler eksiklik
üzerinde kurulmaktad›r bu 
çocuklarda. 

Adalet Duygusu
2-3 yafl döneminde ise çocuklar ya
yuva gibi ortamlarda ya da bulun-
duklar› sosyal çevrede sahipsiz
biçimde sosyalleflmeye terk edil-
mektedir. Bu durum çocu¤un ge-
nellikle sevgi ve nefret kavramlar›n›,
suç ve ceza kavramlar›n› eksik ya
da yanl›fl tan›mas›na neden olmak-
tad›r. Yuva ortam›nda belki nefret 
olmayacakt›r ama istenen doygun
sevgi de bulunmayacakt›r. Yine,
ifllenen suçlar olsa bile yeterli ceza
verilemeyece¤i için adalet duygusu
da geliflemeyecektir.

Daha e¤itimsiz ve sosyoekonomik
düzeyi daha düflük ortamlarda
–varofllarda– yetiflen çocuk ise
nefreti sevgiye göre daha çok
tan›yacakt›r. Yapt›¤› pek çok eylem
yüzünden cezaland›r›lacak ve suç-
lulu¤u, kendini suçlu hissetmeyi
ö¤renecektir. Çocuklar adalet ve
hukuk kavramlar›ndan uzak, gide-
rek birey hukukunu tan›mayan 
insanlar olarak yetiflecektir.
Yetiflmektedir de...

‹flte bu nedenle, günümüzde bir
k›s›m gençlerin kendilerini toplum
gözünde hep suçlu hissettiklerini 
ve cezaland›r›lma kayg›s› tafl›d›k-
lar›n›, bir k›sm›n›n ise suç ifllese bile
ceza almama al›flkanl›¤› ile birey
haklar›ndan, temel insan haklar›n-
dan habersiz yaflad›¤›n› giderek 
daha çok görüyoruz.

‘Ça¤dafl Aile’
Birey hukukunun kayna¤› olan aileyi
deforme ederek bireysel hukuk ve
temel insan haklar› kavram›n›n
içinin boflalt›labilmesi mümkündür
ve bunu yafl›yoruz. Ça¤dafl aile
diye ön plana ç›kar›lan, teflvik ve
kabul gören yap›lanma ile insan
haklar›, birey hukuku kavram› güç-
süzlefltirilerek yerini toplumsal
hukuk, kamu hukuku gibi kavram-
lar›n almas› sa¤lan›yor.

Birey hukuku, bireyin varl›¤› ve
haklar›n› koruma alt›na alan temel
insan haklar›d›r. Tüm di¤er hukuk
süreçlerinin ç›k›fl noktas›d›r. Tüm
toplumsal hukuk süreçleri, kayna-
¤›n› birey hukukundan, bir di¤er
deyiflle aileden al›r.

Toplum ise zamanla kendi hukuku-
nu oluflturup kendi anlay›fl›na uy-
gun bireyler yetifltirmek ister. Top-
lum sözleflmesi dedi¤imiz fley, 
birey hukuku ile kamu hukuku 
aras›ndaki dengedir. Günümüz li-
beral toplumlar›nda bu denge tüke-
timi art›rmaya çabalamak u¤runa
toplum lehine, bireyin aleyhine
bozulmufltur. Birey hukuku kamu
hukuku önünde diz çökmüfl, boyun
e¤mifltir. Birey, toplum için tüm
haklar›ndan vazgeçebilir durum-
dad›r. Peki, bu denge ne oldu da 
bozuldu?

Toplumun bireyi biçimlendirmesi,
yeniden üretmesi isteniyorsa, en
temel hukuk olan birey hukukunun
içinin boflalt›lmas› zorunludur. Birey
hukukunun kayna¤› aile oldu¤una
göre hedef bellidir. Günümüzün
ça¤dafl ailesi diye sunulan çekirdek
aile modeli tüketimin kayna¤› olarak
yeniden kurgulanm›flt›r. Aileler,
kuruluflundan itibaren tüketimin
objesi olmaktad›r. Örnek gösterilen
aile modelinde anne ve baba yo¤un
ifl temposu ile çal›flmakta; daha
çok tüketebilmek ve tüketimi
çeflitlendirmek üzere çocuklar da
tüketimin objesi olarak sunulmak-
tad›r. Bu aile modelinde, çocuklar›n
0-1 yafl aras› eksiklik, yoksunluk ve
kayg›lar›n› doyurmak için anneye
olan gereksinimi en çok 2 ay ile
s›n›rl› tutulmakta ve annelerin
çal›flma ortamlar›na geri dönerek
çocuklar›n›n doygunluk, minnet ve
flükran hislerini tan›mas›na f›rsat
verilmemektedir. Böylelikle yaflam-
lar›nda hep bir fleylerin eksikli¤i
içinde k›vranan ve bu aray›fl›n tüke-
time yönelmesiyle daha tüketici
olan bireyler ortaya ç›kmaktad›r.
1-2 yafl aras› dönemde açl›k-tokluk
gibi z›t kavramlar ile tan›flarak
denge kavram›na ulaflmas› 
gereken çocuk için art›k ifl daha
zordur. Eksiklik, özellikle annenin

Çekirdek Aile
Hukuk, do¤ufltan edinilen bir kav-
ram de¤ildir. Adalet ve hukuk, bü-
yümeye bafllad›ktan sonra aile or-
tam›nda ortaya ç›kar, geliflir ve in-
san›n sosyokültürel yap›s›n›n teme-
linde yer al›r. Dünyaya geldi¤i ilk
y›lda insano¤lu anneye ba¤›ml›d›r.
Güçsüzlük, eksiklik, yoksunluk ve
yok olma kayg›s› ile birlikte, özellik-
le annenin varl›¤›nda eksikliklerin
giderilmesi, doygunluk kavramlar›n›
tan›r. Yine annenin varl›¤› ile yok
olma kayg›lar›n› bilinç alt›na iter. Bu
dönemde eksiklik, yoksunluk, yok
olma kayg›lar› ve bu kayg›lar›n gi-
derilmesi ile doygunluk, güven,
minnet, flükran hisleri ile donat›l›r
insano¤lu. Ruhsal geliflimin birinci
basama¤›d›r bu ilk yafl. Henüz
hukuk yoktur ortalarda. Bebekler
bencildir.

1-2 yafl döneminde az ve çok kav-
ramlar›n›, giderek denge kavram›n›
ö¤reniriz. Açl›k tokluk gibi z›t alg›la-
r›n paralelinde dengeyi keflfederiz.
Yürümenin de bu dönemde baflla-
mas› ile denge kavram› giderek pe-
kiflir. Çocu¤un sosyalleflmesi için
ortam haz›rd›r. Denge duyusunun
olufltu¤u yafllard›r bu yafllar. Adale-
tin tohumlar› yeflermeye
bafllam›flt›r.

Suç ve Ceza
2-3 yafl döneminde ise çocuk 
kendinin ve uzant›s› olan annesinin
yan› s›ra çevresinde baflkalar›n›n da
oldu¤unu görür. Aile ortam›na ve
sosyal çevresine yönelir. Bu dö-
nemde çocuk, aile içinde sevgi ve
nefret kavramlar›n›n yan› s›ra suç
ve ceza kavramlar›n› da tan›r. Suç
ve ceza kavramlar› ile hukuk, özel-
likle birey hukuku kavram›n›n do¤-
du¤unu görürüz. Adalet duygusu,
birey hukuku anlay›fl› 2-3 yafllar›nda
ve sa¤l›kl› bir aile ortam›nda olgun-
lafl›r. Birey hukukunun temelidir
aile. Hukuk, ailenin çocu¤a verdi¤i
suç, ceza kavramlar› ve onun
üstünde flekillenen sosyokültürel 
bir kavramd›r. Sosyal iliflkilerin
olmazsa olmaz bilefleni olan
hukuku var eden, yaflatan ve
koruyan, ailedir.

Günümüzün
ça¤dafl ailesi
diye sunulan
çekirdek aile
modeli tüketimin
kayna¤› olarak
yeniden kurgu-
lanm›flt›r. Aileler,
kuruluflundan
itibaren tüke-
timin objesi
olmaktad›r.

166

Çekirdek Aile

Kamu hukuku ise toplumu yönet-
mek ve yönlendirmek isteyenlerin
elinde birey haklar›n› ezerek ya da
dönüfltürerek uygulanmakta. Bu
duruma itiraz edenler toplum düfl-
manl›¤› yapmakla tehdit edilerek 
sindiriliyorlar. Günümüzde kamu
hukuku, içi boflalt›l›p de¤ersizlefl-
tirilen birey hukukunun yerini alm›fl
durumda. Birey, toplumun önünde
bir ‘hiç’. Varl›¤›, günde bilmem kaç
dolar ile tan›mlanan gelirine en-
deksli, hakk› ve hukuku s›n›rl› bir
tüketim nesnesi art›k birey.

Tüketimi art›rmak, büyümek u¤runa
adalet duygumuzu ve hukuk anlay›-
fl›m›z› yitirdik. Herkesin kendi huku-
kunun do¤ru oldu¤una inand›¤› bir
dünyada yafl›yoruz. Ya da güçlü
olan›n kendi hukukunu dayatt›¤› bir
dünyaya boyun e¤meyi do¤al
karfl›l›yoruz. Kabul etmesi zor ama,
adalet duygusunu yitirdi insan. 

MMeehhmmeett UUhhrrii

www.acikradyo.com.tr 
15 fiubat 2004.

Çevre ile ‹lgili Bilgiye Eriflim
Hakk›
Ekolojik olarak sürdürülebilir bir
toplumsal düzen, çevreyi insan
haklar› ve demokrasinin özüne
yerlefltiren bir düzendir. Çevresel
haklarla demokrasiyi birbirine
ba¤layan ‘çevre ile ilgili bilgiye
eriflim hakk›’ da böyle bir düzenin
dayand›¤› anlay›fl›n oda¤›nda 
durmaktad›r. ‹lk kez 1972
Stockholm Bildirgesi’nde bir 
insan hakk› olarak dile getirilen 
ve 1998 Aarhus Sözleflmesi’yle
güvenceye al›nan çevre hakk›,
insanl›¤›n bugünkü ve gelecek
kuflaklar›n›n sa¤l›kl› ve dengeli 
bir çevrede yaflama hakk›n›
tan›mlar. Kuflaklar içinde ve
kuflaklar aras›nda ortakl›k ve
dayan›flmay› öngören çevre 
hakk›, herkesi yeryüzünün
sürdürülebilirli¤i ve gelecek
kuflaklar›n haklar› için de 
ödevli k›lar.

Usûl Haklar› ve Çevre
Demokrasisi
Hak ve ödev bütünlü¤ü üzerine ku-
rulu olan çevre hakk›n›n tam anla-
m›yla kullan›labilmesi için, usul hak-
lar› dedi¤imiz ‘bilgi edinme’, ‘kat›-
l›m’ ve ‘yarg›ya baflvuru’ haklar› ile
güçlendirilmesi gerekir. Çevre ile
ilgili bilgiye eriflim ise hem çevre
hakk›n›n hem de kat›l›m ve yarg›ya
baflvuru haklar›n›n önkoflulu niteli-
¤indedir. Çünkü, halk›n kat›l›m› an-
cak çevre ile ilgili bilgiye sahip ol-
mas› durumunda ‘bilgilendirilmifl’
ve ‘etkili’ bir kat›l›ma dönüflür. Bil-
giye eriflim bir çevresel denetleme
yolu olarak yarg›ya baflvuru hakk›-
n›n kullan›lmas›n›n da gere¤idir.
‘Çevresel Konularda Bilgiye Eriflim,
Karar Verme Sürecine Halk›n Kat›-
l›m› ve Yarg›ya Baflvuru Üzerine
Aarhus Sözleflmesi’ bu usûl hak-
lar›n› düzenleyerek çevresel haklar
dizgesini tamamlam›flt›r. Sözleflme,
devletleri bu hak ve ödevlerin
gerçeklefltirilmesini sa¤layacak
önlemleri almakla görevlendirir.

Çevre ile ilgili bilgiye eriflim,
kat›l›m ve yarg›ya baflvuru haklar›
ile birlikte ‘çevre demokrasisinin’ ya
da ‘demokratik çevre yönetiminin’
de yap›tafl› niteli¤indedir. Herkesin
ortak varl›¤› ve sorumlulu¤u olan

çevre ile ilgili siyasal ve yönetsel
karar süreçlerinin aç›kl›k ve say-
daml›k ilkesi çerçevesinde düzen-
lenmesi gerekir. Çevre demokrasisi
için at›lm›fl en önemli ad›m olarak
nitelenen Aarhus Sözleflmesi,
bilgi edinme ve kat›l›m haklar›n›
tan›yarak, çevre yönetiminde
gizlili¤in kald›r›l›p aç›kl›¤›n
kural k›l›nmas›n›n güvencesini
oluflturmaktad›r.

Çevre ile ilgili bilgiye eriflim
hakk›n›n niteli¤i nedir? Çevresel 
bilgiye eriflim hakk›n›n ‘etken’ ve
‘edilgen’ bilgilendirme olarak
tan›mlanan iki boyutu bulunmak-
tad›r. Edilgen bilgilendirme, kamu
makamlar›n›n baflvuru üzerine 
istenen bilgiyi baflvuranlara 
verme yükümlülü¤ünü ifade 
eder. Etken bilgilendirme ise, 
kamu makamlar›n›n kendili¤inden,
çeflitli yöntem ve araçlarla, halk›
çevrenin durumu hakk›nda 
bilgilendirmesini gerektirir. Bu 
ikinci boyutun yerine getirilmesi,
halk›n çevre ile ilgili konularda
özgür ve bilinçli kararlar verebilme-
si, olas› çevresel tehlike ve riskler
karfl›s›nda koruyucu önlemler 
alabilmesi aç›s›ndan çok 
önemlidir.
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büyük flirket gerçekli¤ine e¤ilmek
gerekiyor. Özellikle petrol, enerji,
otomotiv gibi dallarda faaliyet
gösteren büyük flirketler fosil yak›t
iflinden çok büyük paralar
kazand›klar› ve sera gazlar›n›n
k›s›tlanmas› onlar›n kârlar›n›
s›n›rlayaca¤› için, küresel ›s›nma,
iklim krizi gibi konulardan
bahsedilmesini bile istemiyorlar
do¤al olarak. O zaman da gazete-
ciler, bunu dikkate almak ve üstüne
gitmek  durmundalar. Hem, örne¤in
ExxonMobil gibi günde 1 milyar
dolardan fazla sat›fl yapan dev
petrol flirketlerinin, hem de Philip
Morris gibi dev sigara flirketlerinin
gizli lobicilik yapt›¤›n› görüyoruz.
Halkla iliflkiler firmalar›yla anlafl›p
büyük paralar harcayarak kampan-
yalar yap›yorlar: Bilim akademi-
lerinin raporlar›n› karal›yor, kafalar›
kar›flt›rma faaliyetleri yürütüyorlar:
“Küresel ›s›nma diye bir fley yoktur,
›s›nma varsa da bu konuda bilimsel
mutabakat yoktur, insan faaliyet-
lerinden kaynaklanan ›s›nma ise hiç
yoktur,” vb. tarz›nda söylemlerle
bir karfl› propaganda kampanyas›

veri ve bilgi eksikli¤inin devam
etmesi, hem de yönetimdeki 
gizlilik gelene¤i, bilgi edinme
hakk›n›n gerekli ve yeterli biçimde
kullan›lmas›n› engellemektedir. 

SSeemmrraa CCeerriitt MMaazzlluumm

Çevre Yay›nc›l›¤›
Çevre yay›nc›l›¤› ya da çevre
habercili¤i nas›l tan›mlanabilir?
Medyadan çevre konular›nda yap-
mas› beklenen, yerine getirmesi
istenen ifllev nedir? Medya ve
çevre konusu ele al›nd›¤›nda,
insanl›¤›n önünde küresel ›s›nma ve
iklim krizinden daha önemli bir
konu var m›, yok mu, onun
tart›fl›lmas›yla bafllamak gerekir.
Dünyada iklimbilimcilerin ezici
ço¤unlu¤u, bilim akademileri do¤ru
söylüyorsa, yani gerçekten insan
faaliyetleri sonunda iklim de¤iflikli¤i
oluyorsa, insanlar›n ve baz› istis-
nalar d›fl›nda neredeyse tüm
canl›lar›n bu gezegen üzerinde
varl›¤›n› sürdürmesi tehlikede
demektir. Yeryüzünde bundan da
daha önemli bir soru olmas› zor. O
zaman da, birincisi, sera gaz›
denen gazlar›n sal›m›n› radikal
biçimde k›smak flartt›r. Ulafl›m,
›s›nma, endüstri vb. faaliyetlerinde
tüketilen fosil yak›tlardan, yani
kömür, petrol, do¤al gaz yakmak-
tan, araba egzozlar›ndan, fabrika,
ev, büro bacalar›ndan ç›kan
gazlar›n çok büyük oranda mutlaka
ve derhal k›s›tlanmas› gerekir...
Gezegenin kurtulabilmesinin bun-
dan baflka yolu görünmüyor. E¤er
hükümetler bunlar› k›smaya karar
vermezse toplumlar›n ve bireylerin
kendi bafllar›na önemli ad›mlar
atmalar› çok zor.

Gazetecili¤in En Zor Taraf›
Medyan›n bu bilgileri sürekli
kamuoyu ile paylaflmas›,
vatandafllar›n hükümetleri
s›k›flt›rmas›n› sa¤lamas› gerekiyor.
Ayr›ca, hükümetlerin kimin etkisi
alt›nda karar ald›¤›na bak›lmas›
laz›m. Burada gazetecili¤in en zor
taraflar›ndan biri de ortaya ç›k›yor.
19. yüzy›lda ortaya ç›km›fl olan
flirket tüzel kiflili¤i olgusu, ya da

Kimler, Hangi Bilgileri ‹steyebilir?
Bilgi edinme hakk› kapsam›nda
hangi bilgiler istenebilir? Genel ola-
rak çevrenin durumu, çevre üzerin-
deki bask›lar ve bu bask›lara toplu-
mun üretti¤i yan›tlar hakk›ndaki her
türlü bilgi bu hakk›n konusunu
oluflturmaktad›r. Hava, su, toprak,
canl› ve cans›z varl›klar, her türlü
at›k, radyoaktif ve tehlikeli madde-
ler, genetik olarak de¤ifltirilmifl
organizmalar da dahil olmak üzere
biyolojik çeflitlilik gibi do¤rudan
çevrenin ögeleri ve çevre kalitesi ile
ilgili bilgiler yan›nda, çevrenin 
durumunu etkileyen ya da etkileye-
bilecek politikalar, planlar, kararlar,
ekonomik de¤erlendirmeler de 
bilgi edinme baflvurusuna konu 
olabilmektedir. K›sacas›, yaflam
kalitesini etkileyen çevresel 
olgulardan uluslararas› çevre 
politikas›yla ilgili kararlara kadar 
her türlü bilgiyi isteme hakk›n› 
vermektedir. Ancak hem sözleflme
hem de ilgili ulusal düzenlemeler,
‘çevresel aç›kl›¤›n’ s›n›rlar›n›
hat›rlat›r biçimde, kamudan
istenebilecek çevresel bilgilere
çeflitli istisnalar getirmifltir. Kamu
güvenli¤ini, uluslararas› iliflkileri,
ulusal savunmay› vb. etkileyebile-
cek bilgilerin verilmesiyle ilgili
baflvurular reddedilebilir.

Bilgi edinme hakk›n›n özneleri, 
yani hakk›n sahipleri kimlerdir?
Aarhus Sözleflmesi bilgi edinme
hakk›n› yurttafll›k, milliyet, ikamet
gibi k›s›tlamalar ve ilgili ç›kar koflulu
olmadan herkese tan›r. Sözleflme,
uyum konusundaki düzenlemesiyle
de yenilikçidir: Taraf ülkelerin 
yurttafllar›na ve sivil toplum 
örgütlerine, ülkelerinin sözleflmeye
uyumuyla ilgili flikayetlerini bir 
uluslararas› kurum olan sözleflme-
nin ‘Uyum Komitesi’ne götürme
olana¤› sa¤lar.

Henüz Aarhus Sözleflmesi’ni imza-
lamayan ülkemizde ise, 4982 say›l›
‘Bilgi Edinme Hakk› Kanunu’ ile
5491 say›l› kanunla de¤ifltirilen
2872 say›l› ‘Çevre Kanunu’nun 30.
maddesi çevre ile ilgili bilgiye eriflim
hakk›n›n yasal dayana¤›n› oluflturur.
Hem çevre ile ilgili pek çok konuda
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yürütüyorlar ve bu çok etkili oluyor.
Medyan›n önemli bir görevi de
bunu aç›¤a ç›kartmak. Bunu anla-
mak ve anlatmak flart.

fiirketlerin Ana Stratejisi: Zaman
Sat›n Almak...
Gezegenin önündeki bu müthifl
tehlikenin önlenebilmesi, kamuoyu-
nun bunun bilincine varmas›yla
mümkün olabilir ancak. Bilim
camias›nda neredeyse 10 y›ld›r tam
bir mutabakat, görüfl birli¤i var.
Ama, en az 10 y›ll›k bir gecikme
sözkonusu. Zaten flirketlerin ana
stratejisi de buydu: Dünyan›n en
büyük sorunuyla mücadele
çabalar›n› geciktirmek. Yani zaman
kazanmak, zaman sat›n almak bu
büyük flirketlerin ana amac›yd›.
Mesela küresel ›s›nma konusunda
dünyada yap›lm›fl tek uluslararas›
antlaflma olan Kyoto Protokolü’nü
engellemek için u¤raflt›lar. Bu
antlaflma 1990 seviyelerinden
yüzde 5.2 gibi gülünç denecek
kadar küçük bir k›s›nt›ya gidilmesini
öngörüyor olmas›na ra¤men,
flirketler yürürlü¤e girmesini
engellemek istedi. Oysa, ulus-
lararas› bilim kurulufllar›n›n rapor-
lar›na göre, 25 y›l içinde ortalama
%60 oran›nda k›s›nt›ya gidilmezse
iklimin kontrolden ç›kmas›n› önle-
mek çok zor, hatta olanaks›z...
Kyoto’nun bu yetersizli¤ine
ra¤men, uluslararas› büyük flirket
topluluklar› aç›kça “zaman
kazanmak hayati önem tafl›yordu
ve 1997’de bunu baflard›k!” diyor-
lar. Amerikan otomotiv sanayicileri,
ticaret odalar› ve imalatç›lar birli¤i
(NAM) gibi kurulufllar böyle söylü-
yorlar ve ABD Baflkan› II. Bush’a
aç›k mektup yazarak, Kyoto’yu
onaylatmad›¤›, ekonomiyi kur-
tard›¤›, iflsizli¤i engelledi¤i vb. için
onu tebrik ediyorlar. Zaten,
Kyoto’ya ABD onay›n› engellemeyi
baflard›ktan sonra da bu flirketler,
Küresel ‹klim Koalisyonu (GCC) gibi
Orwellvari isimlerle kurduklar› para-
van lobi kurulufllar›n› da ‘deaktive’
ettiler.

As›l Gelir Reklamdan Gelirse 
fiirketler sonuç olarak kârl›l›k için
kurulduklar›na göre, bu çok normal

karfl›lanabilir bir süreç say›labilir.
fiirketlerin yaflam, varl›k sebepleri
kâr etmek ve onu en üst noktaya
ç›karmak. Her yaflayan organizma
gibi onlar›n da kendi yaflam
koflullar›n› sonuna kadar korumas›
do¤al oldu¤una göre flirketlerin
bunu engellemek, geciktirmek için
elinden geleni yapmas›, iflin
flafl›r›lacak k›sm›n› oluflturmuyor.
Ama tam da bu noktada, medya-
dan neyin beklenmesi gerekti¤i, bu
k›s›r döngünün k›r›lmas›na nas›l
katk›da bulunabilece¤i sorular›

sorulabilir. Gazetelerin, radyo ve
televizyonlar›n, flirketlere özgü
çal›flma mant›¤›n› bir kenara b›rak›p
iklim de¤iflikli¤i tehdidini savufl-
turmak için yo¤un çaba göster-
meleri beklenmelidir. Susmadan ve
gizlemeden, bu ifllerin arkas›nda
nelerin yatt›¤›n›, lobi faaliyetlerinin
nas›l yürütüldü¤ünü ortaya koyacak
flekilde çal›flmalar› gerekir.
Medialens adl› medya gözleme
kuruluflunun aktivist yazarlar› David
Edwards ve David Cromwell,
Guardians of Power: The Myth of
the Liberal Media adl› kitapta (Pluto
Press, 2006) flöyle yaz›yorlar:      

“Bütün sessizliklerin anas› budur,
bu konuda konuflmazsan›z, medya
olarak kamuoyunu yeterince bilinç-
lendirmeye çal›flmazsan›z, fosil
yak›t ekonomisine teslim olmufl
olursunuz. Fosil yak›t ekonomisi,
yani petrol, do¤algaz, kömür, bütün

yat›r›mlar›n, bütün ç›karlar›n
anas›d›r zaten. Dolay›s›yla bu konu-
da sessizlik, bütün sessizliklerin
anas› demektir... Sadece susmak,
sessiz kalmak da yetmez. Bir yan-
dan küresel ›s›nmadan falan bah-
seden yaz›lar koyarken, ayn› anda
gazeteye benzin yutan araba rek-
lamlar›, araba yar›fl› ilanlar›, ucuz
uçufl ilanlar› vs. koyarsan›z da 
gene bu lobiye hizmet etmifl 
olursunuz...”1

Ekonomi Savaflç›s› m›, Ekoloji
Savaflç›s› m›?
Bunu yapan birçok gazete
görülebiliyor asl›nda: örne¤in, The
Independent gibi liberal bir gazete,
kendisini bir ‘eko savaflç›’ ilan etti¤i
halde, böyle davrand›¤›nda,
buradaki ‘eko’ teriminin ekolojiyi
de¤il, ekonomiyi kastetti¤i izlenimi
do¤uyor. Ekoloji savaflç›s› ama
örne¤in k›talararas› ucuz uçufllar
konusunda pek çok ilan yay›nl›yor,
bedava bilet hediyeleri vb. veriyor.
Sonuç olarak ciddi, liberal vb.
denen gazeteler, ‘kaliteli’ denen
gazete ve yay›n organlar›, ciddi
televizyon haber kanallar›, siyasi
dergiler, kamu hizmeti veren rad-
yolar, vs. e¤er gelirlerinin %75’ini
reklamdan elde ediyorlarsa, yani bir
anlamda reklam geliri ‘ba¤›ml›s›’
iseler, iflleri de zor demektir. Bu
konuda ciddi bir mücadele ver-
meleri, reklam verenlerin kârlar›n›
azaltacak flekilde (ya da reklam
verenlerin öyle düflünece¤i flekilde)
yay›n yapmalar› hiç de kolay
olmaz... ‹ngiltere’de, Türkiye’de ve
birçok baflka ülkede gazeteler
yaklafl›k olarak gelirlerinin 
%75’ini reklamdan sa¤l›yorlar.
Dolay›s›yla, fosil yak›t lobisini
elefltirirler, önemli k›s›nt›lara
gidilmesini önerirler, küresel iklim
de¤iflikli¤i, ›s›nma vb. konular›ndaki
bilimsel raporlar›  kamuoyu ile
paylafl›rlarsa, gelecek reklamlar
aç›s›ndan yay›n organ›n›n
gelece¤ini, baflar›s›n› riske atm›fl
olabilirler. O zaman gazete, dergi,
televizyon vb. yönetiminde
reklamverene karfl› riskli bir politika
izlenmifl olaca¤› düflüncesi de
do¤abilir. Reklam veren gücenip
reklam vermekten vazgeçerse,
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sorunu var. Bundan kurtulmak,
onun için de tüm seslere aç›k
olmak o kadar kolay olmuyor.
Bunun bedeli de ba¤›ms›zl›k. Yani,
do¤ru dürüst gazetecilik yapmak,
ancak hükümete, devlete ve de
büyük flirketlerin verece¤i reklam-
lara ba¤›ml› olmadan çal›flmakla
mümkün. Ba¤›ml›l›k sürdü¤ü
sürece bu ç›kmazdan kurtulmak
neredeyse imkâns›z görünüyor.
Bunun yeni örneklerinden biri BP
flirketi. Bütün istasyonlar›n› yeflile
boyad›, “Biz petrolün ötesine, alter-
natif enerjilere geçece¤iz”, dedi,
reklamlar›n› da öyle yap›yor: BP,
“Beyond Petroleum” (Petrolün
Ötesi). Medya tabii ki reklamlardan
elde etti¤i paradan çok memnun.
Ama bu tespiti yapan: Philip Morris
sigara flirketi. 1985 tarihli bir me-
morandumunda (iç yaz›flmas›nda)
flöyle diyor: “Medya, reklamla-
r›m›zdan gelen paradan pek mem-
nun. Bu bizim güvenebilece¤imiz,
sömürmemiz gereken, kullanmam›z
gereken bir müttefiktir”. Bilgi edin-
me yasas› uyar›nca mecburen
aç›klad›klar› bu iç yaz›flmada
“Dolay›s›yla, biz medyay› etkile-
meliyiz,” diyor. Öyle makaleler
ç›kmal› ya da ‘habereklamlar’
(advertorial) ç›kmal› ki, sigara içme
konusunda endüstrinin pozisyo-
nunu savunsun, diyor.

Psikiyatristlerle PR’c›lar›n Ortak
Noktas›
James Lindheim adl› dünyan›n en
büyük halkla iliflkiler firmalar›ndan
biri 1989’da BP için çal›fl›rken, yeni
bir strateji gelifltirmifl. Büyük flirket-
lerin en büyük korkular›, kamu-
oyunda çevre konusunda büyük

Normal ve ‘Makûl’ Olan
Çok çeliflkili olan ça¤dafl durumu
bu sistem yarat›yor. Yani kendini
özelefltiriye tâbi tutmamak, bu
konularda, hele çevre konusunda,
vs. iflin üstüne gitmemek, medyada
da normal ve makûl karfl›lan›yor.
Çevre gazetecili¤i ya da herhangi
bir flekilde dürüst habercilikle,
do¤ru dürüst gazetecilikle büyük
flirketlerin reklamlar›na ba¤›ml›l›k
aras›nda ciddi bir ç›kar çat›flmas›

hepimizin geliri azal›r, ve  biz bir
ticari birim olarak ortadan kalkar›z
diye düflünebiliyorlar. Radyo,
gazete ve televizyonlara böyle bir
ticaret mant›¤› ile bak›ld›¤› zaman,
do¤ru dürüst gazetecilik yapman›n
çok zorlaflt›¤› görülebiliyor iflte.
Yani gazeteler, yay›n kurulufllar›
birer ticari flirket olurlarsa ciddi bir
açmaz içinde kalabiliyorlar.
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‘Kötü Haber’i Görmezden Gelmek
FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting/Adil ve Do¤ru Habercilik) adl› medya gözlemeg
kuruluflunun 2000 y›l›nda önayak oldu¤u bir araflt›rman›n sonuçlar›ndan: ABD’de 287 editör,
haber sorumlusu, haber müdürü ve gazetecinin medyada reklam ve içerik ba¤lant›s› üze-
rindeki yarg› ve tespitleri flöyle: “Medya örgütünün mali ç›karlar›n› zedeleme kayg›s›yla haber-
lerin bir k›sm›n› hiç vermiyoruz, baz›lar›n› görmezden geliyoruz, baz›lar›n› da de¤ifltiriyoruz...”

Ankete cevap veren haber sorumlular›n›n %33’ü böyle haberleri yok sayd›klar›n› söylemifl,
%41’i  haber müdürü, editör vs. s›fat›yla bilerek atlad›klar›n›, yani ya otosansür uygulad›klar›n›
ya da ‘ihtiyaca göre yumuflatt›klar›n›’ belirtmifller.

Yani medya birer ticari birim olarak var oldu¤una, birincil olarak ticari sektörel bir kavram
veya bir ifl kolu oldu¤una göre, gazetecilerin pek bir suçu olmad›¤›n› ve ifladamlar›n›n ya da
flirketlerin her zaman etik olmayan bir tavra onlar› zorlad›¤›n›, onlar›n da göbekten ba¤l›
olduklar› için bunu yapmak durumunda kald›¤›n›, o yüzden çok da suçlu say›lamayacaklar›n›
düflünmek mümkün müdür? Editörler, yay›n müdürleri, gazeteciler, vb. bir flekilde kurban
m›d›rlar, sorusunun cevab› “hem katil, hem kurban” olarak verilebilir belki de. Bu çok çeliflkili
durum, ça¤›m›z›n temel paradokslar›ndan birini yans›t›yor olabilir. 

Aç›k Radyo’da Medya Konuflmalar› adl› program dizisinde pek çok uzmanla veya uzman
olmayan ekonomist, sosyolog, siyaset bilimcisi ile konuflulan, tart›fl›lan küreselleflme
sürecinin en önemli sorunlar›ndan biri buydu. Mevcut kapitalist düzen içinde ekonomik büyü-
menin temel de¤er olarak al›namayaca¤› ve bunun medyada yans›t›l›p yans›t›lamayaca¤›
meselesi. Bir kültür ve de¤erler sorunu:  Kapitalist kültür içinde, örne¤in çevre maliyeti, yani
bedeli ne olursa olsun, sürekli büyümeye, daha çok tüketmeye dayal› bir ilerleme anlay›fl›n›n
sürdürülebilir olup olmad›¤› sorunu...Bu ‘her ne pahas›na olursa olsun geliflme’ zihniyeti
de¤ifltirimezse, o zaman medyan›n hem suçlu, hem de kurban olmaya devam etmesi
kaç›n›lmaz. Örne¤in, Guardian köfle yazar›, ö¤retim üyesi, aktivist ve yazar George
Monbiot’nun çok sat›lan 2000 tarihli Captive State ile ilgili olarak yine Guardian gazetesinin
çevre editörlerinden John Vidal, Ecologist adl› sayg›n çevre dergisine yazd›¤› de¤erlendirme
yaz›s›nda flöyle vurucu bir gözlemini dile getiriyor: George Monbiot, kitab›nda bütün bu
flirketleri ve yöneticileri suçlad›, ipliklerini pazara ç›kard›; hepsinin çevreye ne kadar zarar
veren ifller yapt›klar›n› belgeledi. Buna ra¤men, biz bunlar›n üstüne gidemedik... Çünkü fikrî
ve siyasi düzen, yani yerleflik düzen –ki bir parças› oldu¤um ana-ak›m medya da buna
dahildir– bu iflin üstüne gitmekten nefret eder. Çünkü, politikac›larla, yerel belediye baflkan-
lar›yla, muhtarlarla vs. didiflmek, kap›flmak istemeyiz. Hele flirketlerle karfl› karfl›ya gelmeyi
hiç istemeyiz. Yani, Guardian yazar› Monbiot’nun kitab›nda teflhir etti¤i ve utand›rd›¤› bu
çevre kirleticilerin üstüne gitmek istemediklerini, bundan kaçt›klar›n› belirtiyor Guardian’›n
çevre editörü. Gazetecili¤in ve gazetecinin ifllevi, varolan sistemdeki aksakl›klar› afifle etmek-
le çok yak›n olmakla birlikte, kudret ve servet sahiplerini kimse karfl›s›na almak istemiyor.
Tabii televizyoncular da öyle...

“fiu anda biz herfleyi 
birden istiyoruz.: Palmiyeli

plajlar, canavar cipler,
plazma ekranl› televizyon-
lar ve tertemiz vicdanlar...
Biyosfer y›k›l›p gidecekse
bu, emisyonlar›n k›s›lmas›
gerekti¤ini kabul eden ve

fakat hayat tarzlar›n› bir 
milim de¤ifltirmeyen nazik,

iyi niyetli, kozmopolit 
insanlar eliyle olacakt›r...”

George Monbiot

flirketler aleyhine bir kanaat olufl-
mas› oldu¤una göre, bu korkular›
gidermek için flöyle bir strateji
önermifl: Örne¤in bir psikiyatrist
depresyonda olan, umutsuzluk
içindeki hastalar›na nas›l bakarsa,
flirketler de müflterilerine aynen
öyle bakmal›d›r, demifl. Örnek flöy-
le: Psikiyatr, bir yandan elinin al-
t›nda bir ‘z›rdeli’ oldu¤unu biliyor
olsa da hastas›na, “Hmm, sizin so-
runlar›n›z çok vahim, çok derin” de-
memeli. Onu demek yerine, flafl›r-
m›fl gibi yapmal›. “Vallahi, pes do¤-
rusu,” demeli. “Ne kadar da iyi mü-
cadele ediyorsunuz hastal›kla –o
kadar vahim durumda pek az hasta
gördüm böylesine direnen,” demeli.
‹flte, diyor BP’nin halkla iliflkiler
(PR) flirketi. Bu sa¤lam ba¤, dost-
luk ba¤›, bir kere kuruldu mu, ger-
çek terapi iflte o zaman bafllaya-
bilir, ve gerçeklere iliflkin, flirket
bulgular›na iliflkin bilgi de rahatça
iletilebilir. Bu, propaganda sis-
temidir. Strateji, endüstrinin, bütün
büyük flirketlerin, insanlar hakk›nda
iyi düflündü¤ü, onlar› sevdi¤i, iyilefl-
tirmek istedi¤i hissini vermelidir,
doktorla hastas› aras›nda oldu¤u
gibi terapötik bir ittifak kurmal›d›r...
‘‹yilefltirici’ ve ayn› zamanda da
herfleyin bir perspektife oturmas›
gerekti¤i yönünde ‘ba¤lam’ verici.
Fakat, o halkla iliflkiler flirketinin
belirtmedi¤i, psikiyatristle endüst-
rideki ‘terapist’ aras›ndaki fark flu:
Psikiyatrist gerçekten iyilefltirmeye
çal›fl›yor hastal›¤›, oysa endüstride-
ki terapistin amac› iyilefltirmek
de¤il; onun amac› sadece kâr

sa¤lamak, banka hesab›n› biraz
daha büyütmek. ‹flte halkla iliflkiler
uzman› bunu söylemiyor. fiimdi bu
terapinin en uç örne¤i de BP’den
geliyor; BP kendi ad›n›n baflharf-
leriyle bir kelime oyunu yaparak
‘Beyond Petroleum’ diyor. Yani
petrolün ötesinde alternatif enerji
kaynaklar› arayaca¤›z ve dünyay›
yepyeni bir yere götürece¤iz diyor.
BP için çal›flan reklam ajans›n›n
kreatif direktörü John Kenney, New
York Times gazetesine BP’deki bu
imaj yenileme çabas›n› da flöyle
anlat›yor: “Düflünün, petrolün öte-
sine gidiyorsunuz... En iyi, en par-
lak duruma. Yani bir flirket, dünya
enerji sorununa karfl› daha yeni,
daha ak›ll›, daha temiz yollar bulu-
yor: S›n›rs›z enerji kayna¤› yara-
t›yor!” Harika! Fakat küçük bir
problem var: “BP petrolün ötesine
gitmiyor ki – petrolün ta kendisi o!”

Bir Pazarlama Numaras›
Elbette alternatif enerjilere de
yat›r›m yap›yor ama bunu petrol
yerine de¤il, daha çok petrol
ç›karabilmek için yap›yor. Böyle
ince bir denge hesab› var flirket-
lerin. O hesab› tutturmak için alter-
natif yat›r›mlara giriyor. Bu sadece
kamuoyunu etkilemek için yap›lm›fl
bir pazarlama numaras›. Bunu
söyleyen, ‘Beyond Petroleum’
(Petrolün Ötesi) kampanyas›n›
tasarlayan kifli. “fiimdi geriye
dönüp bakt›¤›m›zda, ‘petrolün
ötesi’ laf›n›n bir reklam slogan›ndan
ibaret oldu¤unu söyleyebiliriz. Yani,
... samimi bir mücadele ça¤›r›s›

filan de¤il, düpedüz reklam!”2

Ayr›ca, bütün sermayesinin sadece
yüzde 3,5 kadar›n› yenilenebilir
enerjiye yat›rd›¤›n›, geri kalan yüzde
96 buçu¤un ise petrol ve do¤al
gaza yat›r›ld›¤›n› da unutmamak
laz›m. Bir taflla iki kufl vurmak diye
yorumlanabilir: Bir yandan, zaten
araçlar›n› sürmekte olan otomobil
ve kamyon sürücülerinin içini 
rahatlatacak, onlar›n suçluluk 
duygusunu azaltacak; bir yandan
da fosil yak›t üretimini art›ran BP
flirketinin itibar›n› da art›racak bir
formül. Yani, herkes kazançl›
ç›kacak –küresel ›s›nman›n kurban-
lar›ndan gayri.3 BP’nin ayn› zaman-
da Endonezya’n›n 100 bin kifliyi
kesti¤i bir yerde, Yeni Gine’de Yeni
Ginelilerin do¤algaz›n› ç›karmak için
Endonezya ile anlaflma yapt›¤›n› da
yazm›yor gazeteler. Ya da, BP’nin
Alaska’daki son büyük petrol s›z›nt›
facias›ndaki rolünü. Ama gazeteci-
lerin as›l yapmas› gereken bunlar›
yazmak... Milyonlarca kiflinin hayat›
riske ediliyor ve gazetecilik, rad-
yoculuk, yay›nc›l›k, bunlar› aç›¤a
ç›kartmaktan geçiyor. Dolay›s›yla,
herkes kendini çevreci gösteriyor;
gazeteciler onlar›n ne söylediklerine
de¤il ne yapt›klar›na bakmal› 
kesin olarak. Yani her olay› ayr› ayr›
de¤il, bir bütün olarak ele almak
gerekiyor: Hem flirketlerin hepsini,
hem de arkas›nda yatan ba¤lant›lar›
bir bütün olarak ele almak flart
görünüyor.

‘‘GGrreeeennwwaasshh’’ (Yeflil Badana) ve
Propaganda Savafl›
Bu sadece BP ile ba¤lant›l› de¤il.
Bütün uluslararas› ya da uluslarüstü
flirketlerin, özellikle petrol ve enerji
flirketlerinin hepsinin durumu ayn›.
‘Greenwash’ (yeflile boyama)hh
dedikleri olay: Çevreci, duyarl›
görünme stratejisi. Böylece, bütün
suçluluk duygusunu kald›rmaya
yönelik bir kampanya: Araba 
kullan›yorum, çevreyi mahvediyo-
rum, ailemi, çocuklar›m›, torunlar›m›
öldürüyorum duygusundan da 
kurtulma olana¤› veriyor ve bir 
yandan da araba kullanmaya
devam etmenin s›k›nt›s›n›
kald›r›yor... Bu asl›nda bir tür 
propaganda savafl›. 
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Fosil yak›t karfl›t› 
sanatsal çal›flmalar›n
say›s› gitgide art›yor.
(www.artnotoil.org.uk)
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ayr›nt›lar›yla ortaya ç›kar›yor. Baz›
flirketler sahte vatandafl gruplar›,
sahte ve sahici ‘think tank’ler ve
sahte bir tak›m bilimsel kurulufllar›
örgütlüyorlar. Hepsi de son derece
muhafazakâr ve sa¤c›. Bir pazarla-
ma stratejisinin sonucu olarak bu
‘kurulufl’lar› fonluyorlar. ‹klim
de¤iflikli¤inin konuflulmas›n›,
tart›fl›lmas›n›, buna karfl› tedbir
al›nmas› için hükümetlerin
s›k›flt›r›lmas›n›, bu konuda bilincin
yükselmesini vb. en az 10 y›l gecik-
tirdiler. Çok de¤erli, hatta hayati
olan 10 y›l, bu ve benzeri gazeteci-
lerin müstesna çabalar›na ra¤men,
esas olarak fosil yak›t lobisinin
(petrol, kömür, enerji, otomotiv vb)
propagandas› yüzünden kaybedil-
di...

“Bütün Sessizliklerin Anas›”
Medya da sustu, susturulmufl oldu.
Medialens kuruluflundan David
Edwards ve David Cromwell’in
Guardians of Power kitab›nda
‘Sessizliklerin anas›’ diye nite-
lendirdikleri durum, bu ‘susma’ya
iliflkin.5 Ama bunlar› kim fonluyor?
Günde 1 milyar dolarl›k petrol sat›fl›
yapan ve yeryüzünün en büyük
kârlar›n› elde eden ExxonMobil ilk
akla gelen flirket. 1998 ile 2006
aras›nda küresel iklim de¤iflikli¤ini
inkâr etmeleri için 50’ye yak›n kuru-
lufl ve kifliye yaklafl›k 23 milyon
dolar ak›tt›¤› belgelenmifl durum-
da.6 Daha da ilginç olan›, Philip
Morris gibi büyük sigara ve tütün
flirketlerinin de bafltan beri bu
kampanyan›n içinde olmas›. Bu
flirketlerin izlerini süren Monbiot flu
sonuca ulafl›yor: Amerika’n›n
bafll›ca çevre koruma kuruluflu
EPA’n›n yay›nlad›¤› 500 sayfal›k bir
raporda pasif içicili¤in çocuklar ve
büyükler üzerinde çok zararl› etki-
leri oldu¤u, büyüklerde kanser,
riskini art›rd›¤›, çocuklarda da
bronflit, zatürre, vs.’ye yol açt›¤› 
bilimsel olarak kan›tland› diyen
raporun, bu flekliyle medyada yer
almas› istenmiyor. Philip Morris’in
halkla iliflkiler flirketi, sigara flirke-
tinin kâr›n› azaltabilecek bu bilginin
yay›lmas›n› önlemeyi hedef seçmifl.
Bunun için APCO diye bir halkla
iliflkiler flirketi tutmufl. Sigara

hepsinin, fosil yak›t lobisinin propa-
gandas› oldu¤u flimdi kesinlikle
ortaya ç›km›fl durumda. 

“Eko-Savaflç›” Gazeteciler
Sokaktaki insan›n bu büyük tehdidi
alg›lamas›, büyük flirketler lobisinin
gizli gündemlerinin aç›¤a
ç›kar›lmas› ve bunlara karfl› koya-
cak sivil vatandafll›k hareketinin
do¤mas› konular›nda gayret göster-
mifl, yaz›p çizmifl üç gazeteci öne
ç›k›yor: Biri Bill McKibben, gazete-
ci, ö¤retim üyesi ve gezgin. ‹klim
krizini daha 1989’da, herkesin
anlayabilece¤i flekilde, The End of
Nature bafll›kl› kitab›yla ortaya
koydu; bugüne kadar 10 kitab› ve
yo¤un çal›flmalar›yla devam ettirdi.
‹kinci önemli isim, Ross Gelbspan.

Pulitzer ödüllü gazeteci, aktivist ve
ö¤retim üyesi. The Heat Is On
(Perseus Books,1997) adl› kitab›yla
büyük flirketlerin büyük paralar har-
cayarak nas›l bir propaganda
mekanizmas›yla kendisi de dahil bu
konudan söz eden herkesi yalanla-
maya, susturmaya çal›flt›¤›,
hükümetleri kendi ç›karlar› do¤rul-
tusunda nas›l etkilemeye giriflti¤i,
gazetecileri, bilim insanlar›n›, hatta
çevre aktivistlerini nas›l sat›n
almaya giriflti¤i konusunda
kamuoyunu ayd›nlat›yor... Bir
üçüncü isim: George Monbiot.
Monbiot’nun web sitesi www.mon-
biot.com, ABD d›fl›nda dünyada en
çok okunan köfle yazar› sitesi.
Monbiot, Oxford Üniversitesi’nde
de ders veriyor. Heat: How To Stop
The Planet Burning adl› kitab›nda
(2006, Penguin) bu kara propagan-
da ve lobicilik mekanizmalar›n›

Gazetecilere düflen en önemli
görev, bu propagandan›n
arkas›ndaki gizli gündemi ortaya
ç›karmak olsa gerek. BP iklim
de¤iflikli¤i konusunda samimi
olarak kayg› duyuyor olsayd›, çok-
tan petrol ve do¤algaz tüketimi
d›fl›nda bir güzergâh, bir yol haritas›
çizmifl olurdu. Onu yapana kadar
çözümün de¤il, sorunun bir parças›
olmaya devam edece¤i görülüyor.
Ama BP burada bir örnek sadece..
Ayn› fley, örne¤in, Virgin adl› dev
havayollar› flirketler grubu sahibi
ünlü zengin Richard Branson için
de geçerli. 10 y›l içinde milyarlarca
dolar yat›raca¤›m ve küresel
›s›nmaya kendi flirketimle
neredeyse tek bafl›ma savafl
açaca¤›m diye deklarasyon

yap›yor. Bak›ld›¤›nda, biyoyak›ta
yat›r›m yapaca¤› görülüyor. At›k
bitkilerden, küspeden üretilmifl
etanol yak›t›na geçece¤im diyor.
Oysa etanolün hem kesafet azl›¤›,
hem de çabuk parlama tehlikesi
yüzünden uçaklarda kullan›lamaz
oldu¤u bilimsel raporlarla tespit
edilmifl durumda. Ayr›ca, Virgin
havayollar›n›n bir kolunun ‘busi-
ness’ s›n›f› yolcu kapasitesini bir y›l
içinde en az yüzde 10 art›rmay›
hedefledi¤i de küçük bir arafl-
t›rmayla ortaya konabiliyor. Yani,
Branson’›n da ‘yeflil savaflç›’y›
oynay›p kendi reklam›n› yapt›¤›
görülüyor. 4 Bunun yan› s›ra, 
iklimin do¤al sebeplerle çevrimsel
olarak de¤iflti¤i, ›s›nman›n günefl
lekelerinden vb. oldu¤u, hatta
buzullar›n erimeyip aksine
geniflledi¤i gibi ‘haberler’ çokça
yaz›ld›, söylendi. Ama bunlar›n

Dünyada iklimbilimcilerin
ezici ço¤unlu¤u, bilim
akademileri do¤ru
söylüyorsa, yani gerçekten
insan faaliyetleri sonunda
iklim de¤iflikli¤i oluyorsa,
insanlar›n ve baz› istisnalar
d›fl›nda neredeyse tüm
canl›lar›n bu gezegen
üzerinde varl›¤›n›
sürdürmesi tehlikede
demektir.

endüstrisini güvenilir hale getirmek
için, bir çeflit ‘sivil toplum kuruluflu’
kurmufllar. Ad›na da TASSC
demifller, yani Orwellvari bir isimle
Sa¤lam Bilimi ‹lerletme Koalisyonu
diye vaftiz etmifller. Yani, sigara
sa¤l›¤a zararl›d›r ya da küresel
›s›nma vard›r diyenler ‘çöp bilim’
yapm›fl oluyor, bunlar› inkâr 
edenler de sa¤lam bilimci oluyor.
Çevrecileri Nazilerle, teröristlerle ve
komünistlerle özdefl tutan yay›nlar
yapm›fllar. Sonuç: Büyük petrol
flirketleriyle büyük tütün flirketleri
koalisyona girmifller, birlikte
görevdeler: kulland›klar› dil ve ele
ald›klar› konular ayn›. Görevleri, flu
konularda dünyay› ayd›nlatmak:
Küresel ›s›nman›n faydalar›,
sigaran›n faydalar›, nükleer santral-
lerin faydalar›, ve genetik bak›mdan
de¤ifltirilmifl ürünlerin faydalar›...
((BBkkzz;; GGDDOO))

Komplo Teorisi mi?
Buna komplo teorisi demek de
güç, çünkü aralar›nda anlafl›p sahte
‘s›kça sorulan sorular ve cevaplar›’
listeleri de haz›rlam›fllar. “Örne¤in,
Philip Morris bu TASSC denen
kuruluflu finanse ediyor; acaba
aralar›nda organik bir ba¤ var m›?”
sorusunu flirket kendi haz›rlatm›fl
ve cevap vermifl: Ne münasebet?
Philip Morris gibi sosyal sorumlu-
lu¤u olan büyük flirketler her zaman
halk yarar›na olan fleylere fon
ay›r›rlar, diye. ‹flte bir ‘junk science’
(çöp bilimi) vard›r: pasif içicilik,
iklim de¤iflikli¤i, fosil yak›t vb. hepsi

çöp bilimcilerin iflidir. Bir de sa¤lam
bilim vard›r, bu flirket ve kurulufllar
da bunu savunur, fleklinde bir soru
cevap listesi... Kelimesi kelimesine
ortak terminoloji kullan›lm›fl.
Petrolcülerle sigarac›lar›n ortak
çal›flmas› bu. Ve bütün Amerika’da
ne kadar muhafazakâr, sa¤c›
düflünce kuruluflu varsa, hepsi de
‘junkscience.com’ diye bir internet
sitesinde bulufluyor. Sitenin kuru-
cusu ve yazar› Steve Milloy, Philip
Morris’le çal›flan PR fiirketi
APCO’nun adam›. Murdoch’un,
Fox News kanal› da iflin içinde:
Milloy, Fox Haber internet sitesine
parayla haftal›k yaz›lar yazmakta.
Sigara ve petrol flirketlerinden para
ald›¤›n› hiç söylemeden “küresel
›s›nma yoktur, bunlar çevrecilerin
yalanlar›d›r” diye yaz›lar yaz›p duru-
yor. ‹flin daha da ilginç olan yönü,
onlardan para ald›¤›n›n ortaya
ç›kmas›ndan sonra da Fox flirke-
tinin onu çal›flt›rmaya devam
etmesi. Yani bir ç›kar çat›flmas›
görmemesi. ((BBkkzz;; ÇÇ››kkaarr ÇÇaatt››flflmmaass››))
Ayr›ca, bir tür ensest iliflki de var
ortada: “Küresel ›s›nma iyi bir-
fleydir, herfley daha da yeflerecek
ve ortal›k cennet gibi olacak”
mealinde yaz›lar yazan Seitz adl› bir
emekli bilim adam›n›n, ayn› zaman-
da RJ Reynolds adl› di¤er bir
büyük tütün flirketinden para ald›¤›
aç›¤a ç›kt›. Fred Singer diye bir
baflka iklim bilimcisi, dünyada
buzullar›n erimeyip aksine geniflle-
di¤ini hiçbir kan›ta dayanmadan
ortaya atan –ve bu tezi bilim

çevrelerinde tamamen çürütülen–
küresel ›s›nma inkârc›s› bir bilim
adam› da burada çal›fl›yor. ‹klim
de¤iflikli¤ini yads›man›n d›fl›nda,
sigaran›n zararlar› konusundaki
EPA raporuna da kara çalan yaz›lar
kaleme alm›fl.7 

Irak ‹flgalinin K›flk›rt›c›lar›yla
‹klim ‹nkârc›lar› Ayn› Safta
Irak istila ve iflgalini provoke eden,
destekleyen kurulufllar da ayn›.
Aralar›nda Competitive Enterprise
Institute, CATO Institute, Heritage
Foundation, Hudson Institute,
Frontiers of Freedom Institute,
Reason Foundation, Independent
Institute gibi kurulufllar ve George
Mason Üniversitesi’nin baz› fakül-
teleri var. Bunlar› ortaya koyan
Monbiot, “ABD’de büyük flirketler
taraf›ndan kurulup fonlanmayan
herhangi bir sa¤c› muhafazakâr
kurulufl var m› acaba?” diye soru-
yor. ABD’de esas olarak bu lobiler
çok etkili. Ama iklim de¤iflikli¤i
inkâr›n› bir endüstri haline getirmifl
olanlar, ExxonMobil, Peabody ve
Philip Morris gibi petrol, kömür ve
tütün devleri bütün dünyada etkili-
ler. Avustralya’da, Kanada’da,
Hindistan’da, Rusya’da, ‹ngiltere’de
ve Türkiye’de, yani her yerde ayn›
sözler söyleniyor... Bu, ABD’de ve
ça¤dafl Bat› dünyas›nda kuvvet
merkezlerinin üzerinde durdu¤u sis-
tem.  fiirketlerin ç›karlar› ve kâr
h›rslar› do¤rultusunda, onlar›n
büyük maddi deste¤iyle bir dezen-
formasyon/misenformasyon siste-
mi, bir ‘propaganda mekanizmas›’
çal›flt›r›l›yor. Noam Chomsky ile
Edward S. Herman’›n da ortaya
koyduklar› ‘r›za imalat›’ modeli tam
da bu do¤rultuda. Medya da çeflitli
sebeplerle buna uygun davran›yor
ve gerçekleri gizliyor ya da
çarp›t›yor. Esas olarak bu yüzden
de insanlar bir türlü meselenin
‘künhüne varam›yor’...8

“Havada Ç›lg›n Rekabet” ve
Medya
Son zamanlarda Türkiye’de de
medyada çok revaçta olan bir
mesele, uçaklarda indirim. ‘Havada
ç›lg›n rekabet’ gibi bafll›klarla
manfletten veriliyor: “Otobüs bileti
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olarak çile¤inin Florida’dan,
vanilyas›n›n Madagaskar’dan, çiko-
latas›n›n da Brüksel’den geliyor
olmas›. Yapay aroma yerine böyle
do¤al olmas› elbette çok güzel bir
fley. Müthifl lezzetli oldu¤u da
kuflku götürmez. Ama çilekleri,
vanilyalar›, kakaolar›, çikolatalar›
dünyan›n dört bir yan›ndan
dolaflt›r›p binlerce, on binlerce kilo-
metre kat ettirip getirmek için har-
canan benzin, mazot ve bunlar›n
atmosfere boca etti¤i karbon at›¤›
düflünüldü¤ünde, insanlar›n kendi
teras veya bahçelerinde çilek
yetifltirmesinde daha büyük fayda
oldu¤u düflünülebilir... Genellikle,
medya da, çaresizmifl gibi, büyük
flirketlerin ve onlar›n etkisindeki
politikac›lar›n dümen suyunda git-
mekten kaç›nm›yor. Gazeteler, tele-
vizyonlar vb. meselenin vahametini
anlam›yor, anlamamak için de
çeflitli sebepler buluyor, hatta
gerekçeler yarat›yormufl gibi
görünüyor.

Yay›nc›n›n Sorumlulu¤u
George Monbiot, bir köfle yaz›s›n-
da, iklim de¤iflikli¤inden yak›nan
yaz›lar›n, ucuz uçak bileti promos-
yonlar› ve petrol flirketlerinin ilan-
lar›yla ayn› sayfalarda yanyana yer
ald›¤›n› belirterek, gazete editör-
lerinin sorumlulu¤una iliflkin önemli
sorular› dile getirmiflti. Editörlerin
baz› reklamlar›, örne¤in kilometre
bafl›na 10 gm üzerinde CO2 üreten
arabalar›n reklamlar›n›, ya da
uçufllarla ilgili her türlü do¤rudan
reklam› neden yasaklamad›klar›n›
soruyordu. Yay›n sorumlular›,
hergün hangi haberlerin
yay›nlanaca¤›, hangi aç›lar›n öne
ç›kar›laca¤› konusunda karar alma
yetkisine sahiplerken, yay›nlanacak
reklamlar konusunda neden yetki
sahibi olmas›nlar ki, diye soruyor-
du. “Okurlar›n kendi kararlar›n›
kendilerinin verece¤i elbette
do¤rudur, ama reklamlar da
davran›fl kurallar›n›n yarat›lmas›na
katk›da bulunur. Bu reklamlar
biyosferin yok edilmesini toplumsal
olarak kabul edilir k›l›yor.” 11

Monbiot’nun sorular› yaln›z medya
için de¤il, herkes için hayati önem

dünya mahvolmas›n isteniyorsa. Ian
Jack, bu karneyi uygulayal›m diyor.
Bu da flu demek: Ya hiç uça¤a bin-
meden araba ile y›lda en fazla 2200
kilometre yapabilir; ya da araba
y›lda en fazla 1000 km kullan›l›r ve
bir de Bali’ye gidifl-dönüfl  uçak
gezisi yap›labilir –ama ancak 15
senede bir kere yap›labilir! Hesap
bu kadar basit... Dahas›, bütünüyle
uçak benzini fiyatlar›n›n, uçufl
vergilerinin vb. art›r›lmas› zorun-
ludur, ve esasen seyahat olay› da
bitmek üzeredir art›k, diyor seyahat
yazar›.

Seyahatin ve Çilekli
Dondurman›n Sonu Mu?
Seyahat olay›n›n bitmesi demek, bir
yandan da bildi¤imiz flekilde bu
kültürün tamamen de¤iflmesi
demek olabilir. Çünkü ticaret
dedi¤imiz fleyin de seyahatle

do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤unu unut-
mamak ve herfleyi tümüyle yeniden
düflünmek gerekli görünüyor. Ama
nedense bu aç›k gerçekli¤i medya
pek bulan›k görebiliyor, e¤er göre-
biliyorsa... Bu ‘bulan›kl›¤a’ bir örnek
vermek gerekirse, bir gazetenin
‘magazin’ ekinde Türkiye’ye yeni
gelmifl bir dondurma markas›n›n
sahibesi ile, “Premium
dondurma”lar üzerine bir mülâkat
yer al›yordu. Peki bu dondurman›n
en büyük özelli¤i neydi? Tamamen
do¤al olmas› ve bununla ba¤lant›l›

fiyat›na uçak bileti” slogan›yla iç
hatlarda tarifeli sefer yapan özel
havayolu flirketleri, rekabette s›n›r
tan›m›yor!...” vb. Devlet hava yol-
lar›n›n alt markas›nda büyük tenzi-
lat haz›rl›¤› üzerine, özel bir hava-
yolu 25 YTL’ye seferler düzenle-
mifl, buna bir baflka özel firma
‘1 YTL’ye uçak bileti’ gibi ‘flok
indirim’lerle cevap vermifl... Uçak
yak›t› için hükümetin düflük vergi
(ÖTV) uygulamas› da bu rekabete
yol açm›fl... Kimse iflin küresel
›s›nma yönü üzerinde durmuyor.
Aksine, bunun ekonomik aç›dan
olumlu ve ‘eflitlikçi’ yönleri üzerinde
duruluyor. Mesela özel flirketin
müdürü “art›k kap›c› Mehmet efen-
di bile uçakla seyahat edebilecek!”
diyor. Yaln›z, kap›c› Mehmet 
efendinin serazat seyahat ede-
bilece¤inin pek do¤ru bilgi
olmad›¤›n›, ayr›ca mesela onun iki
o¤lunun ya da torunlar›n›n bu
dünyada yaflama flans›n› bulama-
yaca¤›n› da bu habere eklemek
gerekiyor belki de. Uçufl mese-
lesinde bir önemli örnek daha veri-
lebilir. Dünyan›n en baflar›l› seyahat
dergilerinden biri olan Granta’n›naa
baflyaz›s›nda editör olan Jack flöyle
diyor: “Gidiflimiz nereye, oras› belli
de¤il”. ‹sviçre’de bir müzede küre-
sel ›s›nma meselesini önüne
koymufllar. ‹sviçrelilerin %50’si
zaten en az 600 km ya da alt›nda
uçufl yap›yorlarm›fl. Kesme çiçekler
bir yerlerden hava yoluyla getirili-
yormufl ve ‹sviçre’nin sera gaz›
sal›m›n›n %10’una uçufllar sebep
oluyormufl. Ian Jack, uçaklar›n yük-
sekten uçtu¤u zaman çok daha
fazla etkili oldu¤unu ve karbondiok-
sit sal›mlar›n›n da ortalaman›n 2-3
kat üstüne ç›kt›¤›n› belirttikten
sonra, “Bu gayet aç›k,” diyor.
“Bundan sonra tek yapabilece¤imiz
fley, karbon sal›mlar›n› karneye
ba¤lamak... Seyahat ifli, hele uçak-
la seyahat ifli kesinlikle karneye
ba¤lanmak zorunda....” Bunlar› bir
seyahat dergisinin editörü yaz›yor.10

Yani, do¤rudan kendi bindi¤i dal›
kesiyor da denilebilir. fiöyle bir
hesap yap›lm›fl: fiu anda
yeryüzünde yaflayan her insan için
yar›m tondan daha fazla karbon-
dioksit sal›namayacak. Tabii, e¤er
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Çilekleri, vanilyalar›,
kakaolar›, çikolatalar›

dünyan›n dört bir
yan›ndan dolaflt›r›p

binlerce, on binlerce
kilometre kat ettirip

getirmek için
harcanan benzin,
mazot ve bunlar›n

atmosfere boca etti¤i
karbon at›¤›

düflünüldü¤ünde,
insanlar›n kendi teras

veya bahçelerinde
çilek yetifltirmesinde

daha büyük fayda
oldu¤u düflünülebilir...

tafl›yor. Ne var ki, iklim de¤iflikli¤i
ve küresel ›s›nma, belki bilim
dünyas› haricinde hiç kimse için
öncelikli görünmüyor. Örne¤in,
Financial Times gazetesinin ifl
dünyas› liderleri aras›nda yapt›¤› bir
araflt›rman›n sonuçlar›na göre:
“‹klim de¤iflikli¤i Britanya’n›n en
büyük flirketlerinin öncelikler lis-
tesinde son s›ralarda yer ald›¤› gibi,
... en büyük hisse senedi sahipleri
bu konuda hiç de heyecana
kap›lm›yor.” Araflt›rmaya kat›lan
flirketlerin yar›s›ndan fazlas›, çok
daha âcil konular aras›nda marka
bilinci, pazarlama stratejileri ve
flirketlerinin sosyal sorumlulu¤unun
geldi¤ini söylüyor.12 Buna paralel
olarak, New York Times
gazetesinde ç›kan bir habere göre
küresel ›s›nma ve fosil yak›tlar›n
bundaki rolü konusunda ciddi
kayg›lar bulunmakla birlikte, küresel
tüketimin büyük bir h›zla yük-
selmesinden dolay›, küresel petrol
ve do¤algaz talebinin 25 y›l içinde
yüzde 50 oran›nda yükselece¤i
uzmanlarca tahmin ediliyor.”13  

Yoksa Kendi Çocuklar›m›z›n
Düflmanlar› M›y›z?
Medialens yazarlar›n›n söyledi¤i
gibi, sorun bir temel noktada odak-
lanmakta: “Kâr peflinde koflan
medya flirketlerinin –reklamveren-
lere ve onlarla iflbirli¤i halindeki
hükümet haber kaynaklar›na
ba¤›ml›, ama bunun yan› s›ra genel-
likle zengin medya patronlar›na ya
da dev ana flirketlere de ba¤›ml› ve
bir de sa¤c› gruplar›n sürekli yayl›m
atefli alt›nda olduklar› için–
dünyam›zda olup bitenlere ve
dünyan›n sorunlar›na iliflkin önemli
haber ve bilgilerin ço¤unu örtbas
ettiklerini gösteren y›¤›nla kan›t
var.”14 ‹nsanl›¤›n, fosil yak›t reklam›
ba¤›ml›s› bir bas›n-yay›ndan nas›l
kurtulaca¤›, daha do¤rusu kurtulup
kurtulamayaca¤› en can al›c› sorun-
lardan biri olarak öne ç›k›yor.

Ancak, en az bunun kadar can al›c›
bir baflka sorun da flu: ‹klim
de¤iflikli¤i tehdidine karfl› dünya
çap›nda bir cevap vermekte bu
kadar geç ve pasif kal›nmas›n›n
tüm sorumlulu¤u yaln›zca

flirketlere, hükümetlere ya da
medyaya y›k›labilir mi? George
Monbiot, bunun art›k mümkün
olmad›¤›n› söylüyor ve cevap ver-
mekte geciken birimlerin, biz onlar-
dan bunu talep etmedi¤imiz sürece
harekete geçemeyece¤ini vurgulu-
yor. “fiu anda biz herfleyi birden
istiyoruz.: Palmiyeli plajlar, canavar
cipler, plazma ekranl› televizyonlar
ve tertemiz vicdanlar... Biyosfer
y›k›l›p gidecekse bu, emisyonlar›n
k›s›lmas› gerekti¤ini kabul eden ve
fakat hayat tarzlar›n› bir milim de-
¤ifltirmeyen nazik, iyi niyetli, koz-
mopolit insanlar eliyle olacakt›r...”
Monbiot, biz de¤iflti¤imizi onlara
göstermedi¤imiz sürece hükümet-
lerin gerçekten eyleme geçmeye-
ceklerini önemle belirtiyor.15 Biz,
hükümetlere büyük flirketleri ve
medyay› da ekleyebiliriz.

Sonuç olarak, medya sorumlula-
r›n›n sigara reklam yasa¤›n›n yol 
açt›¤› gelir kay›plar›yla, baflta
imkâns›z denmesine ra¤men, 
bafledebildi¤i; ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u-
nun köle ticareti yasa¤›n›n yol açt›¤›
gelir kay›plar›yla, baflta dayan›lmaz
denmesine ra¤men bafl edildi¤i
biliniyor. As›l bilinmeyen ve ger-
çekten muamma olmaya devam
eden fley ise, hepsinin ötesinde, flu:

“Çocuklar›m›z›n üzerine zaman,
enerji ve sevgi ya¤d›rmakta s›n›r
tan›maz bir cömertlikte
davran›yoruz da, devralacaklar›
flimdi art›k neredeyse kesin olan,
dehflet verici, çöküp giden bir
dünyadan onlar› kurtarmak için
neden k›l›m›z› bile k›p›rdatm›yoruz
acaba?”16
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Ç›kar Çat›flmas›

Çiflli Radyo
Fethi Bey ve kar›s› Zekiye,
ard›ndan bakmakta olduklar›
posta katar›n›n sanki tüm bir ömrü
beraber götürdü¤ünü düflünüyor-
lard›. Denkleri, sand›klar›, sepetleri
ve iki çocuklar›yla bu taflra istas-
yonunda kalakalm›fllard›. Tren büs-
bütün görünmez olunca görevli
hareket memuru onlardan yana
koflmufl, telgrafla gelece¤ini haber
ald›¤› yeni fleflerini “hofl geldiniz”
diyerek selamlam›flt›. “Buyurun”
demiflti, “lojman flu tarafta”. S›rf
laf olsun diye de sormufltu yürür-
lerken: “Yolculu¤unuz iyi geçti mi?” 

Fethi Bey ve Zekiye Han›m 
‘fiark Hizmeti’ için, önceki gün
binmifllerdi trene Bostanc› istas-
yonundan. Çocuklar bütün gün
burunlar›n› cama yap›flt›rm›fl, gece
kufletler aç›l›nca da, en üste sen
yatacaks›n ben yataca¤›m derdine
düflmüfllerdi. ‹ki gün ve gece
boyunca düflledikleri görev yeri
demek buras›yd›. Adam›n peflinde
suskun yürüyorlard›, birbirlerinin
yüzlerine bakmaya pek cesaretleri
olmadan.

Lojman iki oda, uydurma bir
mutfak, dönülmeyecek kadar
küçük heladan baflka bir fley
de¤ildi. O¤lanlar, Yüksel ve Sait,
edindikleri yeni arkadafllar›n
k›lavuzlu¤unda komflu bahçelerdeki
meyve a¤açlar›n› ‘keflfe’, Fethi
Bey de istasyonu ‘teftifle’
ç›kt›¤›nda, Zekiye evi yaflan›r
k›lmaya giriflti. Sa¤dan soldan
bir-iki kasabal› han›m yard›ma
koflmufltu. Kap›n›n önünde
denklerin iplerini beraberce kesip
gevflettiler, battaniyelere sar›l›
denklerin içinde ne var ne yok
ortal›¤a saçt›lar. Yine el birli¤i ile
lojman demirbafl› sandalyeleri,
masa ve mutfak dolaplar› silinip,
temizlediler. Mutfak dolaplar›n›n ve
masan›n muflambas›n› yayd›lar.
Giysiler odalardaki tahta dolaplara
kald›r›ld›. Perdeler tak›ld›. Yast›k
yüzleri geçirildi, koca i¤nelerle
yorgan kapland›. Mutfa¤a, helaya
ve odalar›n birer uygun köflesine
cam› gazete kâ¤›d› ile parlat›lm›fl

ç›karlar›na feda edebilece¤i
flüphesi do¤ar. Bir yandan
uluslararas› müteahhitlik yapan
bir köfle yazar›n›n ya da muhabirin
yazd›klar› ne kadar inand›r›c›
olabilir? Medya d›fl› alanlarda
yat›r›mlar› olan bir ifl adam›,
medya alan›na da yat›r›m yapabilir.
Gazetecilerin zamanla gazete
sahibi oldu¤u dönem çok geride
kalm›flt›r. Ancak ifl adam›, medya
sahibi olmakla gazeteci olamaya-
ca¤› gibi, farkl› nitelikteki iflleri
aras›ndaki ‘ç›kar çat›flmas›’
nedeniyle sahibi oldu¤u medya
kurulufllar›nda genel yay›n yönet-
meni gibi davranmamal›, gazeteci-
lerin ifllerine hiçbir flekilde kar›fl-
mamal›d›r. Medya patronlar›n›n
hangilerinin ellerindeki kurulufllar›
demokrasinin, hangilerinin menfaat-
lerinin hizmetine verdiklerini ay›rt
edebilmenin baflka yolu yoktur. 

Medya kurulufllar›nda; kuruluflun
ticari, mali yönüyle gazetecilik
yönü aras›nda da ‘ç›kar çat›flmas›’
vard›r. Gazetelerin ticari, mali
yönüyle ilgilenenlerin, gazetenin
yaz› ifllerine (habercilik - yorumcu-
luk) hiçbir flekilde kar›flmamalar›
gerekir. Medya kurulufllar›nda
habercilik iflleviyle yorumculuk
ifllevi aras›nda da ç›kar çat›flmas›
vard›r. Bu nedenle habercilik
yapanlar›n yorumculuk, yorumculuk
yapanlar›n habercilik yapmamalar›
gerekir. Kaliteli gazetecili¤in temel
ilkesi olan haber - yorum ayr›m›
baflka türlü güven alt›na al›namaz.
Zira yorumculuk, belirli görüfllerin
savunulmas›n›, taraf tutmay› içerir;
habercilik ise görüfller aras›nda
tarafs›zl›¤› gerektirir. Yorumcular
seçimlerde flu veya bu partiyi ya da
aday› desteklediklerini aç›klayabilir-
ler, ama siyasileri izlemekle görevli
haberciler bunu yapamazlar. 

fifiaahhiinn AAllppaayay

Ç›kar Çat›flmas›
Bir kiflinin bir ifl alan›ndaki
ç›karlar›n›n veya faaliyetlerinin
baflka bir ifl alan›ndaki ç›karlar›
veya faaliyetleriyle ba¤daflmazl›¤›
olarak tan›mlanabilir. Baflka bir
ifadeyle ç›kar çat›flmas›, bir kiflinin
birbiriyle çeliflen, birbirine gölge
düflüren, birinin icras› di¤erinin
düzgün bir flekilde yürütülmesine
engel olan ifller yapmas› durumun-
da söz konusudur. Bat› ülkelerinin
birço¤unda kanunlar ve meslek
ahlâk ilkeleri ç›kar çat›flmas›na izin
vermedi¤i gibi, bunu engelleyen bir
kültür de yayg›nd›r. Baz› alanlarda
Türkiye’de de ç›kar çat›flmas›n›
önleyici yasal düzenlemeler vard›r.
Ama kavram olarak ‘ç›kar çat›fl-
mas›’ Türk kültürüne yerleflmifl
olmaktan uzakt›r.     

Ç›kar çat›flmas›na örnekler vermek
gerekirse: Siyaset adaml›¤› ile ifl
adaml›¤› birbiriyle ba¤daflmaz,
çünkü söz konusu kiflinin siyasi
konumunu ticari ç›karlar›n› ilerlet-
mek için kullanabilece¤i kuflkusu
do¤ar. Bunun için Bat› ülkelerinde
siyasete at›lan ifl adamlar› ticari
ifllerinin idaresini kayyumlara
devrederler. Örne¤in üniversite
ö¤retim üyeleri, ayn› zamanda
flirket yöneticili¤i yapamazlar.
Üniversitelerin, ö¤retim üyeli¤iyle
ba¤daflmayan iflleri s›ralayan
meslek ahlâk kurallar› vard›r.

Siyaset adaml›¤› ile gazetecilik de
birbiriyle ba¤daflmaz ifllerdir.
Çünkü gazetecinin mesle¤inin mi,
yoksa mensup oldu¤u partinin
ç›karlar›n› m› önde tuttu¤u
konusunda flüphe uyan›r. Bu
yüzden Türkiye’de bile baz›
gazeteler siyasete at›lan gazeteci-
lerin mesle¤i b›rakmalar›n›
istemeye bafllam›flt›r. 

Gazetecilikle Ba¤daflmayan
Meslekler
Gazetecilikle ba¤daflmayan ifller,
siyasetten ibaret de¤ildir.
Gazetecilik, ifl adaml›¤› ile de
ba¤daflmaz. Bir gazetecinin ifl
adaml›¤›na giriflmesi halinde
meslek ahlak ve ilkelerini ticari

‹fl adam›,
medya 
sahibi 
olmakla
gazeteci 
olamayaca¤›
gibi...
genel yay›n
yönetmeni
gibi davran-
mamal›, yaz›
ifllerine 
hiçbir flekilde
kar›flma-
mal›d›r.

gaz lambalar› yerlefltirildi. ‹çine pek
sinmese de rengi dönmüfl
döflemelerin üzerine aile yadigâr›
‘k›ymetli’ hal›lar›n› da serince,
Zekiye Han›m’›n trenden
indi¤inden beri çekti¤i yürek
ezintisi geçer gibir  oldu. Akl›
yatmaya bafllam›flt›. Topu topu
günde üç posta treni ile Do¤u
Ekspresi’nin ve say›lar› hiçbir
zaman kestirilemeyen yük
katarlar›n›n geçip gitti¤i bu
küçük kasabadak  yaflamay›,
galiba becerebileceklerdi.

Savafl y›llar›yd›. Memlekette
geceleri karartma uygulan›yordu
ama bu, kasaban›n derdi de¤ildi.
Buralarda zaten elektrik yoktu.k
Düflman uçaklar›n›n mum ve gaz
lambas› ›fl›¤›n› görecek hallerik  yoktu
ya. Kolla çevirmeli bir telefon,r  bir
de ‘direkleri uzay›p giden telgraf’

istasyonun can›, kula¤›yd›. Hepsi
bu. Gece yar›s›na do¤ru –ço¤u
zaman gecikmeli– posta–  trenine bir
yan› yeflil, öteki yan› k›rm›z› caml›
lüks fenerini sallayarak yolk  veriyor-
lard›. Gecenin zifir karanl›¤›ndar
yetiyor dar  art›yordu.

“Gazete At!”
Herfleye al›fl›l›yordu da, elektriksiz-
lik kötüydü.k  Kasabal›n›n ald›rd›¤›
yoktu ama ‹stanbul’dan gelmifller
için zordu. Geceler geçmek bilmi-k
yordu. Üstelik Zekiye Han›m
Suadiye’de hat boyundaki yirmi
iki odal›, ‹stanbul’un ilk telefonluk
evlerinden biri olan köflkte
büyümemifl miydi? Fethi Bey’in
zoruna gidense baflkayd›. Haber
alamamak. Elektrik olsak  radyo
dinleyecek, o da yok. Gelip geçen
trenlerin b›rakt›¤› üzerleri kavun-
karpuz lekeli gazeteleri okumak
zorunda kalmak kadark  canr  s›k›c›
birfley olamazd›. Üstelik pekk
ço¤unun da tarihi geçmiflti. Üç
günlü¤üne rastlamak bulunmaz bir

nimetti. Bir haftal›k,r  on günlük…
“Adam para verip yeni ald›¤›
gazeteyi atacak de¤ilk  ya” diyor-
du…Y›llar sonrar  ç›kt›¤› tren gezi-
lerinde, “gazete at” diye ba¤›ran
çobanlar› gördükçe, o günleri;
üzeri börek, dolma, hatta çocuk
kusmu¤u lekeli ‘Harbi Umumi’
gazetelerini an›msamadan ede-
meyecekti. Her an›msad›¤›ndar  da
savurdu¤u ‘kendine özel’ bir
küfrü bile vard› da¤arc›¤›nda
Fethi Bey’in.

File dolusu flifleyle ç›ka gelmiflti
lojmana bir akflamüstü.r  Evin
önüne, henüz açmaya bafllayan
akflamsefalar›yla, gaz tenekelerine
ekili ayçiçeklerinin aras›na oturmufl,
bir ‘Kulüp’r  sigaras› yakm›flt›.
Keyfi yerinde say›l›rd›. Yele¤inin
cebinden bulup ç›kartt›¤› ‘‹ngiliz
sicimini’ ispirtoya bat›r›yor, sonra

da sicimi bofl rak›, bira, fliflelerinin
bo¤az›na s›k›ca sar›yor ver  sonra da
ipi çakma¤›yla tutuflturuyordu.
fiifleler siciminr  doland›¤› yerden
çat›r çat›rr  k›r›l›yordu.r  Bu ifli öyle
ustal›kla yap›yordu ki, bilmeyen
flifleleri fabrikadan öyle ç›km›fl
sanacakt›. fiifleler bahçede asker
gibi s›raya girince: “Bundan böyle
herkes çiflini bu fliflelere yapacak”
dedi. Zekiye Han›m soracak olduk
ama Fethi Bey onu susturdu.
Anlatmaya, aç›klamaya çal›flsa
önce kendi gülecek. Bu ve benzer
durumlarda en iyisi ciddi olmak.
“Siz ifleyin hele” diye kestirip att›,
laf› fazla uzatmad›.

Fethi Bey bofl flifleleri k›rka
tamam edince ‘dolum’ iflleminin
a¤›rdan gitti¤i inanc›na vard›.
Henüz yar›lamam›fllard› bile.
Yar›lamak nek  kelime, on flifle
dolmufltu ancak. Hat›r›n› k›rmaya-
cak, naz›n›n geçti¤i kimseleri
yakalay›p yakalay›p bu flifleleri bir
güzel doldurttu. Hatta trenden inip

hela aranan çocuklu kad›nlara bile
bu fliflelerden uzatt›. Dolu flifleleri
evin d›fl›na, gözden uzakça bir yerer
sand›klar içinder  diziyor, üzerlerini
kaba ka¤›tlar ver  çad›r beziyler  s›k›
s›k› örtüyordu. fiiflelerin doldu¤una
kanaat getirince “Zekiye, bizim
radyo nerelerde?” diye sordu.
Yüksekkald›r›m’dan flu kadar
para verip ald›¤› radyo, dolab›n
dibinde bir yerdenr  bulunup,
ç›kar›ld›. Gidecekleri yerde elektrik
vard›r umuduylar  kat›lm›flt› eflyalar›n
aras›na. Olmad›¤› anlafl›l›nca da
daha ilk gün,k  evvela onu
kald›rm›flt› Zekiye Han›m
dolaba.

Nahofl Kokulu Bir Pil
Çocuklar›n flaflk›n bak›fllar›
aras›nda Fethi Bey haz›rlad›¤›
bak›r çubuklar›r  birer birerr  fliflelerinr
içine salland›rd›. Sonra hepsini
birbirine bak›r tellerler  ba¤layarak
tuhaf görünümlüf  ve ‘nahofl kokulu’
dev bir pilr  elde etmifl oldu.
Bataryadan uzatt›¤› kabloyu da
radyonun girifline ba¤lanm›flt›.
Di¤er haz›rl›klarr  gözdenr  geçirildik-
ten sonra radyonun dü¤mesini de
usulca çevirivermiflti. Radyonun
‘gözüne’ ›fl›¤›n gelmesi, lambalar›n
bir birr  ›s›nmas›r  için gerekli otuz-k›rk
saniye geçmek bilmemiflti. Önce bir
parazit, az›c›k kurcalay›ncak  da çok
uzaklardan ulaflan bildik birk  sesr
duyulmufltu. ‘Ajans Haberi’
okuyordu. ‹flte Ankara Radyosu!

Fethi Bey buluflunu, orta ikide,
okulun alt kat›ndaki laboratuvarda
yapt›klar› bir dizir  fizik deneyinek
yorup durdu. Nedense hiçbir
zaman tam olarak an›msayamad›.k
Hatta bu fikri ‘rüyas›nda görmüfl
olabilece¤i’ san›s›na kap›ld›¤› bile
oldu. Çok dertk  etmedi, ayr›nt›n›n
üzerinde durmad›. Önemli olan
radyonun çal›fl›p çal›flmad›¤› idi.
Almanlar›n ne halt etti¤ini, nerede
püskürtüldü¤ünü, ‘Adana
buluflmas›n›’, ‹stanbul’da karabor-
saya düflen mallar›n ayr›nt›l›
listelerini, Aflkale treninin varl›k
vergisini ödemeyenleri tafl›yaca¤›n›;
ad› art›k ‘çiflli’yek  ç›km›fl olan rad-
yosu arac›l›¤›yla ö¤rendi. Buralarda
‘haber’ öyle k›ymetliydi ki.
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fiifleler bahçede asker gibi s›raya girince: "Bundan böyle
herkes çiflini bu fliflelere yapacak" dedi... "Siz ifleyin hele"
diye kestirip att›, laf› fazla uzatmad›.



yay›n kurallar›na ve politikalar›na, 
yasaklara, ön yarg›l› bak›fl 
aç›lar›na olanak sa¤layarak ‘ken-
disini ve dinleyenlerini’ korumaya
çal›flm›flt›r.

Son y›llarda devlet tekeli k›r›ld›;
pek çok özel radyo kuruldu. Say›s›
yüzlerle ifade edilen özel radyolar
kendi anlay›fllar› ve yetenekleri
çerçevesi içinde yürütüyor radyo
yay›nc›l›¤›n›. Tan›mlanm›fl, s›n›rlar›
az-çok belirlenmifl seçim
alanlar›nda faaliyet gösteriyorlar.
Kendi ‘meflreplerine’ göre de 
dinleyici buluyorlar. Epeyce ideal 
ve demokratik bir ortam gibi
görülüyor. Bundan iyisi can 
sa¤l›¤›. Bütün bunlar tamam, 
iyi hofl. Öte yanda do¤ru 
yan›tlanmas› gereken sorular›n
say›s› da hayli kabar›k. Radyolar
neyi ne kadar baflarm›flt›r, 
kurumlaflabilecek midir, kal›c› 
olabilecek midir, dinleyicisi ile 
ne kadar bütünleflebilmektedir
mesele oradad›r... 

Sorulmas› gereken as›l soru da 
galiba fludur: Fethi Bey’in 
tutkusuna de¤ecek radyo var m›
çevremizde? Olanaklar›n› 
zorlayarak kendisine ulaflmaya
çabalayan kaç dinleyiciye sahip 
bu radyolar? Varsa e¤er; nerede,
kaç tane?

CCeemmaall ÜÜnnllüü

www.acikradyo.com.tr 
29 Ocak 2002.

1 Özden Cankaya; “Türkiye’de Radyo
Yay›nc›l›¤›n›n Öyküsü” ‹stanbul Radyosu:
An›lar, Yaflant›lar…, ‹stanbul: Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k, May›s 2000.

yöneticisi, oyun yazar› Turgut
Özakman tarihî olay› flöyle
anlat›yor: “Sonunda beklenen an
geldi. Yay›n, Rüfltü Bey’in k›sa bir
konuflmas›yla bafllar. Ye¤eni Ahmet
konuflmay› Frans›zca olarak özetler.
Genç bir flütçünün çald›¤› zeybek
havas›ndan sonra Bak›rköy ‹ttihad-›
Osmanî özel okulunda müzik
ö¤retmenli¤i yapan Afife Han›m
‘Rossignol’ adl› parçay› söyler. O
kadar alk›fllan›r ki, Afife Han›m bir
kaç kez mikrofona gelir”. 

20 Mart 1923 tarihli Tevhid-i Efkâr
Gazetesi ise haberi flöyle duyur-
mufltu: “Rüfltü Bey bir aydan beri
‹stanbul halk›na dahi Avrupa ve
Amerika’da birdenbire fevkalade
taammüm eden telsiz telefon
hakk›nda bir fikir verebilmek için
tecrübeler yapmaktad›r. Dün Dar-ül
Muallimin konferans salonundan bir
nutuk, ney ile çal›nan bir zeybek
flark›s› terennümat›, Dar-ül
Fünûn’dan vâz›h bir surette
dinlenebilmifltir.”1

Türk radyoculu¤u hemen hemen
Cumhuriyet’le yafl›t dersek yanl›fl
olmaz. Uzun zaman devlet teke-
linde kalan radyolar, Cumhuriyet
kuflaklar›n›n yetiflmesinde 
önemli görevler yerine getirmifltir.
Baflta musiki olmak üzere güzel
sanatlar›n, bilim ve kültürün 
tan›t›l›p sevdirilmesinde yararl›l›klar
göstermifl kurumlardan biri oldu¤u
hiçbir zaman inkâr edilmez. Vefa
borcuyla an›l›r, öyle ifade edilir. 
Pek çok kuflak, geçen seksen y›l
küsur boyunca musiki ve kültür
birikimini radyolar arac›l›¤›yla 
alm›fl yahut pekifltirmifltir.
Radyonun haber kayna¤› olmak
ifllevinin yan› s›ra Türkiye’de 
üstlendi¤i e¤itim, sanat ve kültür
organ› olabilme gönüllülü¤ü ilginç
bir durumdur. Biçilen görev,
dünyan›n pek çok ülkesinde 
herhangi bir haber ve e¤lence
kayna¤›ndan beklenilenin çok 
çok üzerindedir. Giydirilen 
a¤›r yük, hem kurumlara hem de
kurumu yönetenlere önemli 
sorumluluklar yüklemifltir.
Sorumluluk anlay›fl› kimi 
zaman bir tak›m kat›, yanl› 

Baz› geceler radyo dinlemeye 
gelen konuklar› bile oluyordu.
Konuklar zay›flayan bataryaya
‘takviye hizmeti’ görerek katk›da
bulunuyor, Fethi Bey’e borçlu
kalmamaya çal›fl›yorlard›. Öyle
zaman oldu ki Çiflli Radyo tüm
demiryollar›nda nam sald›. Gelip
geçen trenlerin önce makinistleri,
sonra biletçileri, en nihayet yemekli
vagon çal›flanlar› bile inip radyoyu
görmeye gelir olmufllard›. Böyle
durumlarda radyo d›flar›ya
tafl›n›yor, gösteri alk›fllarla son
buluyordu. Devaml› yolculardan
kimileri, tren ününü duyduklar› “çiflli
radyo istasyonunda” durdu¤unda
vagonlar›n camlar›n› indiriyorlar ve
ak›llar›nca treni gözleyen istasyon
flefine, “Fethi Bey! Çiflli radyo nas›l
gidiyor?" diye tak›l›yorlard›. Al›nan
yan›t ise hiç de¤iflmiyordu “‹yidir,
iyi!...”

Türkiye’de ‹lk Radyo Yay›n›
‹stanbul’da, dolay›s›yla da
Türkiye’de ilk radyo yay›n› 1920-22
y›llar›nda yap›lm›flt›. Kesin tarihinin
bilinememesinin nedeni ise
yay›nlar›n Bo¤aziçi’nde demirli bir
Frans›z savafl gemisinden
yap›lmas›yd›. Bu seyyar verici,
yay›n›n› ‘kendi personeli’ için
gerçeklefltiriyordu. Ad›na ‘telsiz
telefon’ denilen bu yay›nlar; Dar-ül
Fünûn yani ‹stanbul Üniversitesi
konferans salonunda bulunan
al›c›lar arac›l›¤›yla ö¤rencilere din-
letiliyordu. Frans›z Bahriye Radyosu
yay›nlar›n›n duyulmas›n› sa¤layan
da Dar-ül Muallimin ö¤retmen-
lerinden Rüfltü Bey’di. 

Türk radyoculu¤u bugün hâlâ
varl›¤›n› iflgalci Frans›z denizcilerine
ve Rüfltü Uzel’e borçlu... Frans›z
General Charpie ‹stanbul’dan
ayr›l›rken, vericiyi Rüfltü Bey’e
arma¤an etmiflti. Bu davran›fl
dört-befl y›l içinde karfl›l›¤›n›
görecek, ‹stanbul’a radyo vericisi
kurma ihalesi, 1925 y›l›nda Frans›z
TSF firmas›na verilecekti.

Afife Han›m’dan ‘Rossignol’
Rüfltü Bey ve ö¤rencileri yeni
verici ile ilk deneme yay›n›n› 19
Mart 1923 günü yapt›lar. Radyo

Radyo, vefa
borcuyla an›l›r,
öyle ifade
edilir...
Türkiye'de ona
biçilen görev,
dünyan›n pek
çok ülkesinde
herhangi bir
haber ve
e¤lence
kayna¤›ndan
beklenilenin 
çok üzerindedir.
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Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Bu sözleflme, 20 Kas›m 1989 
tarihinde  Birleflmifl Milletler 
Genel Kurulu, 9 Aral›k 1994’te de
TBMM  taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Maddelerden Baz›lar›
• Bütün çocuklar için geçerlidir: 

K›z-erkek, renk, do¤du¤u yer,
konufltu¤u dil, büyüklerin 
inançlar› ve konufltu¤u 
dillerin farkl›l›¤› nedeniyle 
ay›r›m yap›lamaz.

• Yaflamak çocu¤un en temel 
hakk›d›r. Her çocu¤a 
do¤umunda isim verilir, devlet 
bu ismi kaydeder, kimlik verir. 
Çocuk o devletin vatandafl› 
olur. Konan isim, kazan›lan 
vatandafll›k hakk› ve aile 
ba¤lar› korunur. Bunlar› 
de¤ifltirmek için bask› 
uygulanmaz. Bunlar çocuktan 
al›n›rsa tüm dünya devletleri 
karfl› ç›kar.

• Çocu¤u ilgilendiren konularda 
çocu¤un da görüflü al›n›r. 
Büyükler çocu¤u dinler, 

düflüncesini ö¤renmeye özen 
gösterir.

• Çocuklar›n düflüncelerini 
gelifltirmeleri ve istedikleri dini 
seçmeleri hakk›na sayg› 
gösterilir.

• Hiçbir çocuk insanl›k d›fl› 
yöntemlerle cezaland›r›lamaz. 
Çocuklar suç ifllemiflse 
uygulanacak cezalar yafl›na 
uygun, geliflmelerini 
engellemeyecek, e¤itsel 
olmal›d›r.

‹‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

Çocuklar ‹çin Müzik
Dünyada çocuklar için okuldaki
müzik genelde dil ve aritmetik
ö¤renimine yöneliktir. fiiirsel
flark›lar, tekerlemeler ve hikâyeli
flark›lar yayg›nd›r. Benzer nitelikte
çocuk korolar› da s›kl›kla görülür.
Bu kapsamda marfllar, milliyetçilik,
vatandafll›k hatta siyasi liderler ve
rejim üzerine düzenlenen çocuk
flark›lar› da olabilir. 

Müzik e¤itimine en çok çaba sarfe-
denlerin bafl s›ralar›nda yer alan kifli
Romanya do¤umlu, Macar piyanist
ve besteci Béla Bartók’tur. (1881-
1945) Bartók, folk müzi¤i
araflt›rmalar›ndan yola ç›karak,
bafllang›çta e¤itim amac› tafl›masa
da giderek kolay piyano ö¤renimini
hedefleyen bir çal›flma haline gelen
Gyermekeknek (Çocuklar ‹çin)
bafll›kl› bir albümü 1908-1909
y›llar›nda ç›kart›r. Yaklafl›k 85 halk
ezgisini piyanoya çevirerek 4 ayr›
ciltte derleyen bu çal›flman›n birinci
ve ikinci ciltleri Macar çocuk ve
halk ezgilerini, üçüncü ve dördüncü
ciltleri de Slovak çocuk ve halk
ezgilerini içermektedir. Çocuklar
‹çin albümündeki flark›lar halk ezgi-
lerinden uyarlamalar olarak
tan›mlanabilir. Ancak, Bartók melo-
dide ve vurgulamalarda de¤ifliklik
yapmamaya özen göstermifltir.
Tüm parçalar›n merkezinde folklorik
tema egemendir. 

‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

179

Çocuklar ‹çin Müzik

“Yaflamak çocu¤un 
en temel hakk›d›r.” 



Dans
Dans1 üzerine araflt›rma yapmak,
konuflmak, yazmak, dans›n
foto¤raf›n›, filmini çekmek, tüm bu
‘temsili’ çabalarla, dans›
anlafl›labilir, belirlenebilir ve ak›l ile
aç›klanabilir k›lmaya çal›flmak,
asl›nda bir tercüme etme ifllemidir.
Ve ‘tercüme etmek’, ihanet etmek-
tir.2 Çünkü bir biçimi bir yerden
baflka bir yere tafl›rken, ‘baz›’
fleyler muhafaza edilir ancak her
fley edilmez, pek çok fley bu arada
kaybolup dökülür, iflte bu yüzden
tafl›nan yani tercüme edilen fleye
kaç›n›lmaz olarak ihanet edilir.3

Danseden Metodlar 
Dans› sosyal bilimsel bir araflt›rma
konusu olarak çal›flan kifli, e¤er
dansa afl›ksa bu ihanetin vicdan
azab›yla yanarken, kendini,
araflt›rma yöntemlerini sorgulamak-
tan, farkl› aray›fllar› zorlamaktan
al›koyamaz, yani ‘ihanet’ten kaç›fl›n
yollar›n› arar. Üç boyutlu bir hacmi,
tek boyutlu bir yüzeye çevirmek,
aktarmak, tercüme etmek,
araflt›rman›n esas ‘sorunsal›’ haline
gelebilir. Dans› yazmak, dans› dur-
durmak, onu sabitlemek, bir yerlere
(güç, s›n›f, cinsiyet, ›rk iliflkileri vs)
çakmak, araflt›rmac›ya (ihanetçiye)

tarifsiz ac›lar yaflat›r, ve o da çare
olarak kendini ‘olufl ontolojisinin’
kollar›na atarak, yaz›da hareketi
canland›rman›n yollar›n› arar. 

“Dans öyle ‘oturup’ üzerine
konuflulacak bifli de¤il, o zaman
h›yarlara benzeriz yani...”  
Cemtan 

Danseden Yaz›
Hareketi, ân› ve olay› nas›l anlaya-
biliriz? Bunun tek bir yolu var:
Olarak, yani harekete kar›flarak,
‘an’ içinde olarak ve ‘olay’ olarak.
Ancak onu yaz›ya tafl›mak; iflte bu
bambaflka bir mesele. Yani dans
hakk›nda daha baflka bir anlay›fla
sahip olmak dans ederek, dans
olarak mümkün. Dolay›s› ile dans
konusunda yap›lan bir sosyal bilim-
sel araflt›rmada, geleneksel
araflt›rma tekniklerinin sorgulan-
mas›, yarat›c› aç›l›mlar› yakalamak
için araflt›rman›n bir ‘olufl’ olarak
süreçlendirilmesi ve deneysel yön-
temlerin denenmesi kaç›n›lmaz,
yani dans› anlamak için dansa
kar›flmak. Di¤er bir deyiflle
araflt›rma, dans›n kendisi gibi bir
‘edim’e (performansa) dönüflürken,
araflt›rmac› da dans›n s›n›rlar›n›
çizme zorunlulu¤undan kay-

naklanan ›st›rab›, bilginin s›n›rlar›n›
araflt›rarak gidermeye çal›fl›r (epis-
temoloji). Uzlafl›msal akademik yaz›
biçimleri içinde k›vranmak yerine
dans eden bir yaz› canland›r›labilir
mi? Bu nas›l mümkün olabilir?
Dans dilde oynamal›, k›vr›l›p,
bükülmelidir, çünkü ancak fliir,
hikâyeler, metaforlar ve alegorilerle
dans›n k›vrakl›¤›na ulafl›labilir.
Örne¤in afla¤›daki fliirin, dans›n
duygusunu canland›rmas› ya da
bizi duyguland›rmas›, dolay›s›yla
bilgilendirmesi bak›m›ndan,
uzlafl›msal tarzda yaz›lm›fl bir dok-
tora tezine göre çok daha etkili
oldu¤u söylenebilir.

iki pare 
havanda dönenir durur,
diskoda caaan..
ille de ol diyeni,
olmam diyeni
dönüyor devran
yükselir cesaret ile
derine gösteriflsiz bir mucize.
alçakgönülle gösteriflsiz utan›r,
sen âlemdesin...
o âleme...4
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Dans pistinde 
bir buluflma, 
Rhythms of 
Peace festivali 
Fas, 2006.

"Dans, 
öyle 
oturup
üzerinde
konuflulacak
bifli de¤il...
O zaman
h›yarlara 
benzeriz
yani..."



pek ço¤umuz bunun fark›na hiç
varmadan öylece yaflay›p gidiyoruz.
Diyelim, radyoda bir flark› çal›yor:
“Bu beni 85 yaz›na götürdü, ne
cevizler k›rm›flt›m o yaz, flark› beni
nefle ile duyguland›r›yor, içim
kabar›yor, çok güçlüyüm, aman o
da ne, hiç sevmedi¤im biri geliyor
karfl›dan, hüzünlendim, karard›m,
kurudum, güçsüzlefltim...”

Dans pisti de hayat›n ta kendisi gibi
sürekli olaylar›n birbirini etkiledi¤i,
tetikledi¤i, nefle ve kederin sonsuz
karfl›laflmalar› ve çarp›flmalar› ile
örülen bir anlar silsilesi. Uzam,
dostça ya da düflmanca tüm

iliflkilerimizin, karfl›laflmalar›m›z›n ve
ba¤lant›lar›m›z›n toplam›; ve mekân
gibi o da sürekli olarak yeniden ve
yeniden yap›l›yor, ediliyor, oluyor.
Dans uzam› ise nefle ve kederin
durmaks›z›n akt›¤›, karfl›laflt›¤›,
birbirine ba¤l› olarak artt›¤› ve
azald›¤›, bir noktadan di¤erine
s›çrad›¤› sürekli hareket halinde
oynayan bir ‘yerzaman’. ((BBkkzkkzz;;
MMeekkâânnssaall MMüüzziikk)k)k)k)kk Bir dans ve müzik
tutkunu olan Cemtan flöyle diyor:

“ ...içinden geliyo hakkaten, yani
içindeki bifleyden do¤uyor... iflte
‘nefle’ gibi yani... hakikaten sen
do¤uruyosun onu ve bifley
yay›yosun evrene... müthifl birfley

bu yüzden dans›n yaz›s›, temsiliyet
d›fl› bir fleyi temsiliyetin alan›na
tafl›mak, ve onu tercüme ederek
temsil etmektir; ihanetin
daniskas›d›r yani.

Gündelik hayat›m›zda fikirler
içimizde sürekli ve anl›k olarak bir-
birinin yerini al›rlar. Yani bizler
Spinoza’ya göre içinde fikirlerin
sürekli olarak do¤ruland›¤› ‘ruhsal
otomatlar›z’. Ve varolma gücümüz,
varolma kuvvetimiz ya da eyleme
gücümüz sürekli bir de¤iflim
rejimine tâbidir ve “varolmak bu
demektir”.7 Baflka bir deyiflle varol-
ma kuvvetimizi ya da eyleme

gücümüzü sürekli olarak art›ran-
azaltan-art›ran-azaltan devaml› bir
de¤iflim söz konusu. Ve hayatta iki
temel duygu var; ‘nefle’ ve ‘keder’.
Di¤er tüm duygular bu iki temel
duygunun farkl› varyasyonlar›d›r.
Eyleme gücümüzdeki artmalar bizi
neflelenmeye, azalmalar ise keder-
lenmeye do¤ru iter. 

Nefle ile Keder Aras›nda Sonsuz
Bir Sal›n›m
Dolay›s›yla biz sokakta, evde, tele-
vizyonda, danstaki
karfl›laflmalar›m›z›n bizde kendini
onaylad›¤› fikirlerden duygulanarak
sonsuz bir sal›n›m içinde ‘nefle’ ile
‘keder’ aras›nda gidip geliyoruz. Ve

Sosyal bilimin dili ve yaz› biçimi
‘gerçekçilik’ ak›m›n›n yayg›n etkisi
alt›nda, bulgulara dayanan analiz-
lerle gerçekleflen ‘kesin’ ve ‘emin’
bir tarzda kuruldu. Dans eden bir
dil, dans eden bir araflt›rma, bu
kesinlik ve kat›l›¤› k›v›ran, k›v›rtan,
e¤ip büken, esneten ve uçuran bir
etki olarak, onu ‘titrek sosyal bilim’ 5

de¤il ‘k›vrak sosyal bilim’ yapabilir
mi? Denemek laz›m...

Bir Güç Olarak Dans: Dansetmek
‘Canl›’ Olmakt›r
“Dans bana güç veriyor
O benim silah›m”
Michal

Dans uçurucu bir kuvvet, çünkü
öncelikle yaflama, etme, eyleme
etkinli¤imizi ço¤alt›yor ve bu esna-
da farkl› olas›l›klar›m›z› görüp,
gerçeklefltiriyoruz. Dans, oyuncu
bir canl›l›¤a sahip, düflünen insan›n
de¤il, oynayan insan›n ifli, yani
Apolloncu de¤il Dionysosçu.
Dans›n yaflama kuvvetini
art›rabilece¤ini varsayarsak en
az›ndan baz› hallerde, neler ola-
bilece¤ini Spinoza’dan, daha
do¤rusu Deleuze’ün
Spinoza’s›ndan okuyabiliriz. Ona
göre bir düflünce biçimi olarak fikir,
birfleyi temsil eder ve dolay›s›yla
temsili bir düflünce biçimidir, oysa
ki duygu herhangi birfleyi temsil
etmeyen bir düflünce biçimidir. Ac›,
aflk, hüzün, tüm bunlar temsiliyet
d›fl›d›rlar yani kendi bafllar›na her-
hangi bir fleyi temsil etmezler: “Bir
istek, bir arzu, bir irade, kesin bir
flekilde, birfley istedi¤imi anlat›r;
istedi¤im fley bir temsil nesnesidir;
istedi¤im fley bir fikirde verilidir;
ama istemem bir fikir de¤ildir, bir
duygudur; çünkü temsili olmayan
bir düflünme tarz›d›r”.6 Yani
Spinoza’ya göre temsiliyet d›fl› olan
tüm düflünce biçimleri duygudur ve
fikir duygudan önce gelir. Yani bir-
fleyi sevmek için önce onun
hakk›nda bir fikre sahip olmam›z
gerekir. Dans› severken, dans
etmek isterken onun hakk›nda bir
fikre sahibizdir, ama dans ederken
tutkuyla yand›¤›m›zda ya da umuda
kofltu¤umuzda, temsiliyet d›fl› bir
alanda, duygunun alan›nday›z. ‹flte

Yani dans pisti
nefleden ve oyundan
ibaret homojen bir yer
de¤ildir.
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yolluyorsun dünyaya... güzel bi
enerji yolluyosun ve bir ‘güç’ bu
yani  eee.. ne diyim sana, biçok
kötü ve karadelik enerjilerin
yan›nda, iflte bunlara karfl› daha
do¤rusu bunlar›n yan›nda, çok
büyük bir ‘nefle’ enerjisi yay›yorsun
sen ... kendili¤inden bi kere... saf...
kendili¤inden ilk etapta saf ve
hakikaten de iyi güzel bi enerji yol-
luyosun iflte... dansetmek iflte ya...
aflk bu, anlad›n m›?”

Cemtan’›n anlat›s›nda çok 
önemli birfley var; dans› nefle ile
iliflkilendirirken, onu ‘karadelik
enerjilerinin’ yani kederli duygular›n,
önce ‘karfl›’s›nda konumland›r›yor,
sonra düzeltiyor ve ‘yan›na’ koyu-
yor. ‹flte bu yeniden konumlan-
d›rma, asl›nda dans›n farkl› türden
bir ‘güç’ olmas› ile, ya da dans›n
içkin gücü ile ilgili. Bu bizi dans›
‘güç’ iliflkilerinin nüfuz etti¤i bir
alana hapseden, veya dans› ‘güç’e
karfl› bir ‘direnifl’ olarak sabitleyen,
ya da ‘oyuncul’ oldu¤u için ‘güçten’
kaçan, s›yr›lan bir eylem olarak
görmek gibi tasar›mlar›n d›fl›na
tafl›yor.8 Dans›n ‘içkin’ ve ‘farkl› tür-
den’ bir ‘gücü’ var, nefleden do¤an
bir ‘güç’ bu: yapma, etme ve
dünyay› ‘canland›rma’ gücü.

Olufl Halinde Bir Yerzaman
Uzam›n arkadaflça ve düflmanca
ba¤lant›lar›n ve karfl›laflmalar›n
toplam›ndan ibaret olan ve sürekli
olarak yeniden yap›lan, olufl halinde
bir yerzaman oldu¤unu göz önünde
bulundurarak, dans pistine
bakt›¤›m›zda; varolman›n keder ve
nefle aras›ndaki sürekli varyasyon
rejimini görürüz; canl›, orac›ktad›r.
Tüm bu farkl› türden iliflkileri,
karmafl›k ve ço¤ul etkileflimleri
dans ederken ya da dansetmeyi
etmezken (oyunbozanl›k hali),
yeniden ve yeniden yapar ve can-
land›r›r›z. Yani orada hayat› ve
ölümü, nefleyi ve kederi artan ve
azalan hallerde yaflar›z. Dans pisti
elbette ki mutlak bir saf nefle
uzam›na indirgenemez.
Karfl›laflmalar, mücadeleler ve
çarp›flan kuvvetler vard›r orada,
t›pk› hayat gibi. 

“...herkes sigara uzat›yor, herkes
içki ›smarlamak istiyor ... sonra
bak›yosun elleri hareket etmiyo,
ayaklar› hareket etmiyo, yüzüne
bak›yosun hiç dansetmek modunda
de¤il, ama orada bulunuyo ...
duruyo boyle ... orda yer iflgal edi-
yorlar ve senin dans›n› engelliyorlar
... sana küfür bile edebiliyorlar ...
seni zay›f ve de küçük görüyor-
larsa, köpekler gibi korktu¤unu
anlay›p gelirler, korkan insana

giderler ... çakallar falan da ayn›
öyle... Kafka’n›n bi hikâyesi vard›...
bi vadi vard›, orada çakallar vard› ...
aynen öyle dansederken de,
çakallar etrafin› sar›yorlar, seni bi
lefl gibi görüyorlar onlara git
demezsen arkadafllar› da geliyo,
hani böyle zay›f bir deve falan, kan›
ak›yodur bi çakal gelir emer, daha
fazla kan ç›kar, daha fazla çakal
gelir, bitersin ... o yüzden yaral›
olsan da, kimsenin kan›ndan fay-
dalanmas›na hiçbir zaman izin ver-
miyceksin...”
Banu

Yani dans pisti hiç de öyle nefleden
ve oyundan ibaret homojen bir yer
de¤ildir. Farkl› türden duygular›n,
ruhlar›n bir arada, beraber var
oldu¤u, binbir tane olas›l›¤a aç›k
olan ve dünyalar›n orada, o anda,
yap›ld›¤›, gerçekleflti¤i, üretildi¤i,
çeflitli ve ço¤ul bir karfl›laflmalar
uzam›d›r. Uzam asla s›n›rl›, kapal›,
sabit terimlere indirgenemez9

Aksine, ‘karmafl›kl›k’ içinde sürekli
olarak yeniden ve yeniden
oluflmaktad›r. Dolay›s›yla gerçeklik,
uzam ve olufllar tüm olas›l›klara
aç›kt›r ve daha çok bizim ve nes-
nelerin o anda, orada, nas›l
kar›flt›¤›m›zla, tüm bu bedenlerin
karfl›laflmalar›nda birbirlerinden
nas›l duyguland›¤› ve birbirlerini
nas›l duyguland›rd›¤›, yani nas›l
olufltuklar› ile ilgilidir. Dolay›s›yla,
Banu’nun deyimiyle ‘çakal’lara kan
vermek yerine onlarla oyun da
oynayabiliriz; kendimize ve onlara
gülebiliriz, bütün bunlar olas›l›k
dahilindedir. Toplamda dans pistini
‘oyunbozan’lar›n ve ‘oyuncu’lar›n
yan yana olduklar›, nefle ve kederin
bir arada sürekli de¤iflim içinde
varoldu¤u bir alan olarak
düflünürsek, bu gibi haller, yani
kederlendirici karfl›laflmalar
konusunda ne yapabiliriz? 

Sevinci Tramplen Gibi
Kullanmak...
Spinoza hayatlar›m›z içinde belir-
leyici oldu¤umuzu düflünmüyor,
aksine karfl›laflmalar›n tesadüfüne
terkedilmifl oldu¤umuzu söylüyor.
Sürekli olarak iyi ve kötü
karfl›laflmalar yafl›yoruz, azal›yoruz,
art›yoruz ve bu tamamen
raslant›sal. Ve nedense hep keder-
lerimizi toplay›p duruyoruz. Oysa
Spinoza bize yerel bir ‘nefle’den
bafllamam›z› öneriyor. Burada
‘yerel’den kas›t gerçekten sizi
ilgilendiren, size sevinç veren bir-
fley. Bu kiminde danst›r, kiminde
bahçecilik. Örne¤in dansta özel
olan fley bir topluluk olmas› ve bir
arada bir olufla geçme olas›l›¤›.
Spinoza bu sevinci bir ‘tramplen’
gibi kullan›p onu yayg›nlaflt›rmam›z›
öneriyor; bu durumda karfl›laflma-
lar›n sonuçlar›ndan, nedenlerine
do¤ru geçmifl olaca¤›z:
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yaratt›¤›m›z gerçekliklerle ilgili. Yani
bizim küçük, gündelik hayatlar›m›z,
bu hayatlarda nas›l dünyalar
kurdu¤umuz, neflemizi direkt
nefleden mi, yoksa dolayl› olarak
nefretten mi al›yor oldu¤umuz
önemlidir. ‘Bütün’ü anlamaya
çal›flmak yerine ‘hücre’ye mi yönel-
di¤imiz, yani yukar›ya bakmak ye-
rine, afla¤›ya; afla¤›da sürünen,
debelenen, ola¤an ve s›radan olana
bakmay› tercih edip etmedi¤imiz
önemlidir. Çünkü bütün bu ‘birey
birimler’ ya da ‘hücreler’, birbiri 
ile ba¤lant›l› olmasa bile birbirine 
tesir eder, birbirini etkiler ve duygu-
land›r›r. Böyle bir bak›fl, bu ‘barok
karmafl›kl›k’, sosyal bilimde, farkl›
türdenlikleri, ço¤ullu¤u göz ard›
etmeyen ‘gerçeklikler’ yaratmam›z›
mümkün k›lacakt›r.13

Dansta ya da baflka bir yerde, (ama
keder ile zehirlenmemifl bir nefle
kayna¤›nda), kendi yerel sevinçle-
rimizi ço¤altarak, dünyalar›m›z› ve
toplamda dünyay› ve gerçeklikleri
daha baflka bir hale getirebiliriz.
Dans bu anlamda ‘canl›’ ve ‘oyun-
cu’ bir gündelik yaflam politikas›, ve
yaflam içinde ‘canl›’ olman›n
yarat›c› yollar›ndan biridir. ‹ktidar›n
(ölümcül bir güç olarak) etki
alan›n›n d›fl›nda uçan, onun içinde
ama ötesinde olabilen, baflka tür-
den bir güçtür dans. Çünkü iktidar,
kederimizi art›rarak bizi zay›flatan,
dolay›s›yla daha kolay kontrol
edilebilir hale getiren bir mekaniz-
mad›r. Yani iktidar, bizim kederi-
mize muhtaçt›r asl›nda. ‹ktidar›n
ifllemek için, bizim kederle zay›fla-
mam›za, eyleme gücümüzü kaybet-
memize ihtiyac› vard›r: 

“Evet, kederli tutkular tatt›rmak ikti-
dar›n iflleyifli için zorunludur.
Tebalar›n›n kederine ihtiyaçlar› var
onlar›n.”14

Biz neflemizi art›rarak, eyleme
gücümüzü art›rabiliriz. Bunun 
için de yerel sevinçlerimizi
yayg›nlaflt›rmam›z gerekir. Bizimle
iyi birleflen, bizi ço¤altan fley nedir?
Yemek yapmak, felsefe, dans,
bisiklet, da¤c›l›k... Yani bir flekilde
‘ak›fl’ deneyimini15 getiren herhangi

Kendinizin ve dünyan›n ‘aptal cid-
diyetine’ gülebilirsiniz.  11 Öyle bir
eyleme kudretine ulafl›rs›n›z ki,
da¤lar› delebilirsiniz. Tabii burada
uzun saatler boyunca, durmadan
dans edilen ve bir tür ‘trans’ haline
girilen bir hal söz konusu... Yani
dans bir oyundur, ama emek ve-
rerek, üzerine çal›flarak çok ciddi
oynanmas› gereken bir oyundur.
Diyelim ki tam kendimizden
geçmifliz; ‘ben’den, ‘biz’e, oradan
‘hiç’e geçmifliz ki, o da ne? Biri
kasten bize çarp›yor ya da pandik
at›yor, üstelik di¤er eliyle de
yan›ndaki k›zarkadafl›n›n elini
tutmufl (mesela). Trajedi ve komed-
ya iç içe hayatta... Bu durumda, o
an içinde nefle ile ne ölçüde etki-
lenmifl oldu¤umuza, hayata ve
kendimize ne kadar gülebildi¤imiz,
kendimizi ne kadar yükseltmifl
olmam›za ba¤l› olarak, bu olayla
‘karfl›laflaca¤›z’. Bu karfl›laflmada
kederi ‘çevirme’, onunla ‘oynama’
potansiyeli dans›n içkin gücünden
dolay› bir ‘olas›l›k’ olarak mevcut-
tur. Ve bu hayatlar›m›z›n di¤er alan-
lar›, yaratt›¤›m›z gerçeklikler
aç›s›ndan da önemlidir.

Baz›lar› Dünyay› Dans Ederek
De¤ifltiriyor, Ya Siz? 
“... Mesela sen burda
dansediyosun, Afrika’da da biri
dans ediyo, Amerika’da da birisi
dans ediyor, o insanlar›n yapt›klar›
dans seans› o, o da bi network
anlatabildim mi? Birbirini tan›yo bu
abi, ordaki dansla, burdaki dans›n
dalgas›, dalga boyutunda birbirini
tan›yo ve seviyo abi... iflte fley gibi
ya, bizim burda yapt›¤›m›z
hareketler, söyledi¤imiz sözler,
mesela yapt›¤›n müzik, bi flekilde,
eee, gittikçe hareket ettikçe dünya
etraf›nda yay›l›yor ya, ve yay›ld›kça
geniflleyip da¤›larak daha bi baflka
büyüyor ya... flimdi dans etti¤inde
senin hareketlerinden yay›lan enerji
de dünyay› dolafl›yo abi, böyle
düflün...”
Cemtan

Evet, aynen böyle iflte, tüm bu
danslar, müzikler, kahkahalar,12

asl›nda hepimizin hayatlar›yla ve
genel olarak dünya ile ve an be an

“Bir sevinç tad›yorsunuz... Orada
bundan bir tramplenmifl gibi fay-
dalanmal›s›n›z... Genel olarak
insanlar hep mutsuzluklar›n›n
toplam›n› yap›p dururlar – nevrozun
ya da depresyonun bafllad›¤› nokta
tam da budur; d›rd›rc›lar gibi mut-
suzluklar›m›z› sayar dururuz: Lanet
olsun, fludur budur. Spinoza tersini
önerir. Kederlerimizi toplay›p dur-
mak yerine, sizi gerçekten
ilgilendirdi¤ini hissetmeniz kofluluy-
la, yerel bir sevinçten bafllay›n.
Bunun üzerinde ortak mefhum infla
edilecektir, bunun üzerinde yerel
olarak alan kazanmak, bu sevinci
yayg›nlaflt›rmak gerekecektir... Bu
art›k bir sürekli varyasyon olmay›
b›rak›r, çan biçimli bir e¤ri haline
gelir. Sevinçli tutkulardan yola
ç›k›yorsunuz. Eyleme kuvvetindeki
art›fltan bafll›yorsunuz... benim
bedenim ile beni sevinçle duygu-
land›ran beden aras›nda ortak olan
bir fleyin mefhumuyla; yaflayan
ortak mefhumlar›n›z› azamiye yük-
seltiyorsunuz ve sonra yeniden
kedere do¤ru iniyorsunuz –bu  kez
flu ya da bu bedenin sizinkine niye
uymad›¤›n›, flu ya da bu ruhun
sizinkine niye uymad›¤›n› anlamak
için oluflturaca¤›n›z ortak mefhum-
larla.”10

Dans ve müzik sevinçli bir
tutkunuzsa e¤er, dans ederken
nefle ile duygulan›rs›n›z ve daha
çok dansettikçe daha çok
neflelenirsiniz. Daha da dans eder,
delirir, maymun olursunuz, çocuk
olursunuz, inek olursunuz.

Yani dans bir
oyundur ama
emek vererek,
üzerinde
çal›flarak çok
ciddi bir flekilde
oynanmas›
gereken bir
oyundur...
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Olufl halinde bir
yerzaman.

bir nefle kayna¤› bulmakt›r söz
konusu olan. ‹flte, baz›lar›m›z 
bunu k›v›rtarak yap›yorlar. Dans,
kifliye, kendisinin ve dünyan›n di¤er
olas›l›klar›n› görme, gerçeklefltirme
ve fark etmeyi sa¤layan bir ‘saf
uzam’, bir tür s›f›r noktas› sa¤laya-
bilir:

“Esrime hali dans, kesinlikle 
esrime hali; ak›c› birfley devinim
halindesin, hareket var, heye-
canland›r›yo... senin ihtimallerin-
den biri, bak öyle bifley de var, 
o ihtimal dedi¤im fley, hani o an,
danseden insan olarak birisin yani,
baflka bi hayal durumuna geçi-
yosun ve ihtimallerini görüyorsun, 
o partnerin ne yaflad›¤›n›, ya da o
toplulukla ne yaflad›¤›n›... ihtimal-
lerini gördü¤ün ve gerçeklefltirdi¤in
bi alan...”
Deniz  
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Dashiell Hammett
Raymond Chandler ‘The Simple
Art of Murder’ isimli yaz›s›nda
Hammett için flunlar› yazm›fl:
“Hammett, ‘cinayeti’, amac› sadece
ortaya bir ceset ç›karmak olan
kiflilerden alarak, onu ifllemek için
gerçek nedenleri olan türde insan-
lara geri verdi. Bu kifliler cinayet
için kakmal› tabancalar, kürar1

ya da tropik bal›klar de¤il, o an
ellerinde buna uygun ne var ise onu
kullanan kiflilerdi.” Hammett için
yap›labilecek en aç›klay›c› tan›m bu
olsa gerek. Zira gerçekçi, sert,
ac›mas›z polisiyelerin ustas›,
romanlar›nda tan›k oldu¤u hayat-
lar›n tüm kokuflmufllu¤unu, hiç
yumuflat›c› kullanmadan okuyucu-
nun surat›na çarpmakta tereddüt
etmezdi... 

Yazar›n hayat›n›n k›sa bir özetini
vermek gerekirse flu kelimeler
yeterli olacakt›r: Eski dedektif, bir
dönem Amerikan Komünist Partisi

üyesi, hep sol görüfllü, McCarthy
zamanlar›n›n kara listelisi, geçirdi¤i
verem hastal›¤› dolay›s› ile pasif
hizmette bulunmufl ordu mensubu.
Ve tabii ki kimilerince Hemingway
ile karfl›laflt›r›lacak kadar önemli bir
yazar.

1920’lerde bafllad›¤› yazarl›k kari-
yerinin ilk ürünleri olan k›sa
hikâyeleri görece etkileyici olmak-
tan uzak olsa da, daha sonra üret-
ti¤i romanlar› bir janr› etrafl›ca
tan›mlamay› becerebilecek kadar
usta ifli ürünler olmufltu. 1929
y›l›nda K›z›l Hasat ile bafllayan
roman süreci ile Hammett soka¤›n
adamlar›n› ve en rötufllanmam›fl
hâli ile cinayeti romanlara tafl›maya
bafllam›flt›. K›z›l Hasat roman›n›n
Continental Op. dedektiflik bürosu
çal›flan›, k›sa boylu, fliflman, kel,
isimsiz dedektif kahraman›, klasik
bir kahraman olmaktan çok uzakt›.
Sadakat duygusundan uzak, alkole
yak›n, kavgaya hay›r demeyen
dedektif, bir flehre ilk geldi¤inde
flehir ile ilgili duygular›n› flöyle
anlat›yordu:

Personville flehrine Personville zehri
dendi¤ini ilk kez Butte’da, Koca
fiilep bar›nda, Hickey Dewey adl›
k›z›l saçl› bir bitirimden iflitmifltim.
Kafl›k diyece¤i yerde de kaz›k
derdi. Personville’in ad›na getirdi¤i
yorumu pek umursamam›flt›m o
zamanlar. Daha sonralar›, fi’leriyle
Z’lerini do¤ru dürüst söyleyebilen
insanlardan da ayn› fleyi iflittim.
Gene de bunun anlams›z bir mizah
girifliminden öte birfley olabilece¤ini
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örgü, ön plana kahraman› koymufl
olsa bile, arka planda devasa bir
30’lar Amerika’s› resmini ve o za-
man›n tüm duygular›n› ifllemeyi de
bilmifltir. Fakat her ne koflulda olur-
sa olsun, Hammett roman›n en son
sayfas›nda bile iyimser bir çözüme
çok uzakt›r; gerçek hayat›n tüm
ö¤eleri en son kelimeye kadar his-
sedilir. Belki bu sebepten dolay›d›r
ki, kara film diye tan›mlanan film
türünün alamet-i farikas› yine
Hammett ve onun kahramanlar›d›r.
Her ne kadar Akira Kurosawa kabul
etmese de Yojimbo’da, ve yine
benzer bir hikâye olan Sergio
Leone’nin Per Qualche Dollaro in
Piu filminde K›z›l Hasat’tan izlertt
bulmak mümkündür. Coen kardefl-
ler ise Millers Crossing filminde
K›z›l Hasat ve S›rça Anahtar roman-
lar›ndan ne kadar etkilendiklerini
göstermekten kaç›nmazlar. Kara
film klasi¤i Malta fiahini ise zaten
yazar›n ayn› adl› roman›ndan
uyarlanm›flt›r.

Hammett 1961 y›l›nda, büyük bir
ihtimal ile yo¤un alkol ve sigara tü-
ketimi ve geçirdi¤i ci¤er hastal›kla-
r›n›n bir sonucu olarak akci¤er kan-
serinden öldü. Son roman›n› yaz-
d›ktan sonra ölene kadar baflka bir
yaz›s› bas›lamad›, yazmak istedi¤i
yeni türde bir ürünü olamad›. Ro-
manlar yerine McCarthy sorgula-
malar›, cevap vermeyi reddetti¤i
için kendisine lay›k görülen hapis
cezalar› ve kara listeler ile u¤rafl-
mak zorunda kald›. 

Romanlar›
Red Harvest (K›z›l Hasat), 1929
The Dain Curse (Lanet), 1929
The Maltese Falcon (Malta fiahini),
1930
The Glass Key (S›rça Anahtar), 1931
The Thin Man (‹nce Adam), 1934

RRaabbuunn KKooflflaarr

1 Kürar: (‹ng. Curare) Güney Amerika kökenli
ok ile at›lan zehirlerin genel ad›. 
www.wikipedia.com

2 Dashiell Hammett; K›z›l Hasat. Çeviri: Sinant
Fiflek. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›, Haziran 1993.

karfl›s›ndaki kad›na, bu zehir-
flehir’in kafas›na her geçen dakika
daha fazla girmeye bafllad›¤›n›,
y›¤›lan cesetleri ve yaflad›klar›n›
art›k sadece daha fazla cesedin ve
kan›n temizleyece¤ini ve art›k
zekâs›na bile güveni kalmad›¤›n›
anlatmaktad›r. Bafllad›¤› hasat öyle
bir noktad›r ki, bitirmekten baflka
bir ç›k›fl› yoktur. Hammett’in
dünyas› iflte budur. 

Duygu D›fl›
Hammett ve eserleri için yap›lan en
genel elefltiri, kalp denen mefhuma
sahip olmamas›d›r. Biraz yaflad›k-
lar›ndan da olsa gerek, yazar›n
eserlerinde en az bulunan duygu,
sevgidir. Ama bu konuda istisnai
bir durum S›rça Anahtar roman›nda
bulunabilir. Politik motiflerin bol bol

yer ald›¤› bu roman›n kahraman›
Ned Beaumont, dostuna olan sev-
gisi ve ba¤l›l›¤› yüzünden dostuna
yönelebilecek tehditleri bertaraf et-
meyi kendisine görev bilir. Dedek-
tifimiz kadar zeki olmasa da, ba¤-
l›l›¤› ve inad› ile iflin peflini b›rak-
maz; sonuca ulaflmak için tehdit,
flantaj, kaba güç, rüflvet, yalan, ne
gerekiyorsa kullanmaktan çekin-
mez. Hammett basit bir gözü ka-
ral›k olarak tarif edilemeyecek ka-
dar güzel bir örgü ile kahraman›n›
olay›n için çeker; gerekti¤inde ona
eziyet etmekten de çekinmez.
Hammett’in nak›fl gibi iflledi¤i bu

akl›mdan geçirmedim. Birkaç y›l
sonra Personville’e gitti¤imde
yan›ld›¤›m› anlad›m.2”  

“Zehir fiehir” ‹nsanlar›
Çeviride enfes bir flekilde 
zehir-flehir olarak sunulan
Personville-Poisonville benzetmesi
ile Hammett adeta bir flehrin
kokuflmufllu¤unu daha ilk cümlede
okuyucuya sunarak daha sonraki
sayfalarda etrafl›ca yazaca¤›
ac›mas›z dünyaya hofl geldiniz
demektedir. Dedektif kendisini
ortadan kald›rmaya çal›flan flehirde-
ki bela babalar›n› tek tek temizleme
görevini üzerine al›r ve bu düflün-
cesini aç›k etmekten özel haz
duyar: “Poisonville hasat için yeteri
kadar olgunlaflt›. Bu ifl, yapmaktan
hoflland›¤›m bir ifl ve bunu
yapaca¤›m.” Bu cümleye sinmifl
sald›rganl›k duygular› gerçe¤e
dönüfltü¤ünde flehirde cesetler üst
üste y›¤›lmaya bafllar ve bir yerde
dedektifimiz yaflad›klar›n›n art›k
kendi kontrolünden bile ç›kt›¤›n›;
‘blood simple’ (sadece kan) olarak
tarif etti¤i bir hâlet-i ruhiye içinde
oldu¤unu itiraf etmek zorunda kal›r.
Daha sonralar› sinemada Coen
kardefllerce de kullan›lan bu
kelimeler ile Hammett, gittikçe
artan fliddet yüzünden giderek
çözümü sadece ve sadece kan
dökmekte bulan bir düflünce ya da
ruh yap›s›n› tarif etmektedir. Kafas›
zehir gibi çal›flan dedektif,
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Deniz Otobüsü
‹stanbul insan›n›n yirmi dakikal›k
bir mutlulu¤udur vapura binmek.
Amaç tabii gidece¤i yere bir an
evvel varmak, en iyi flekilde var-
makt›r, ama bir de gönül
rahatl›¤›yla, keyfini ç›kara ç›kara
varmak var. Evet deniz otobüsleri
çok temiz, çok güzel, çok süratli,
biraz fiyat› farkl› ötekilerden; ama
vapur de¤il, gemi de¤il, kapal› bir
kutu! Sinemada oturur gibi, s›ra
s›ra tertemiz koltuklarda oturuyor-
sunuz, fakat d›flar›s›n› göremiyor-
sunuz, çünkü o kadar sürat yap›yor
ki, malum, su s›çr›yor, tuzdan
d›flar›s› gözükmüyor. Eh insan bir
Adalar’›, Moda’lar›, ne bileyim
Bo¤az manzaras›n› seyrede
seyrede gitmek istemez mi?

Sonra deniz havas› alam›yorsunuz!
Kap›lar› üstünüze kilitliyorlar, 
hakl› olarak, onun da bir sebebi,
gerekçesi var. Kapal› kutu içinde
gidece¤iniz yere en k›sa zamanda
var›yorsunuz. Amaç bu mu acaba?
Bir de flimdi deniz otobüslerine
reklam ald›lar. Her ne kadar böyle
puanl›, nokta nokta bir zemin ise
de, reklam yan›n›zdaki pencereyi
örtüyor, yani etraf› da seyredemi-
yorsunuz. Yani gemi demek;  –tabii
vakit de önemli, insan›n ifli de gücü
de var ama– biraz da keyiftir.
Yanda oturacaks›n, aya¤›n› uzata-
caks›n. Çayc› geçecek ayaklar›n›
toplayacaks›n, ne bileyim makine
dairesinin penceresinden afla¤›ya
flöyle bir göz atacaks›n, üst kata
ç›k›p dire¤e do¤ru bakacaks›n.

Kaptanla selamlaflacaks›n›z. O
bafl›n› e¤ecek, size “iyi yolculuklar”
diyecek... Ama sen gel böyle kapal›
salonda, otel lobisi gibi, yan yana
k›rm›z› mavi koltuklarda, kap› üze-
rine kilitli, yapay bir flekilde serin-
letilmifl salonda... Oluyor da,
olmuyor... 

EEsseerr TTüütteell iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Art› Eksi 
Yt; 19 May›s 2005. 
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16 A¤ustos 1999 Pazartesi gecesi,
bir daha huzurlu bir uykuya kolay
kolay dalamayaca¤›m›z› bilmiyor-
duk. Sonra Pazartesi Sal›’ya
döndü, birkaç saat daha geçti ve
deprem oldu...
17 A¤ustos 1999 Sal›. Saat 03:02.

Uyuyanlar, uyumayanlar, yatmaya
haz›rlananlar, yollarda olanlar...
Türkiye’nin kuzeybat›s›nda yaflayan
hemen herkes sallanmaya bafllad›.
Aç›k Radyo’da tam o saniyede,
âdeta fleytanî bir raslant› sonucu
Hindemith’in ‘Daemon’, yani ‘iblis’
adl› bale müzi¤i çal›n›yordu. ‹blis
yerin alt›ndan f›flk›r›p üzerimize çul-
lanm›flt›. ‹blisin balesiyle salland›k,
salland›k, salland›k. Tam 45 saniye
sürdü deprem. Yerkürenin en uzun
45 saniyesi. Hiç bitmeyecekmifl
gibiydi. Gözümüz kapal› geçti¤imiz
koridorlardan, odalardan, salonlar-
dan, mutfaklardan, kap›lardan
geçemedik bir türlü. Tan›d›¤›m›z
mekânlar 45 saniye içinde tabut-
lar›m›z hâline geldi. Tan›d›¤›m›z
mekânlar tan›nmaz hâle geldi.
Sokaklara ç›kt›k, bahçelerde top-
land›k, komflular›m›z›n,
yak›nlar›m›z›n yan›na gittik.
Transistörlü el radyolar›nda yard›m
isteyen ç›¤l›klar› duyduk. fiafl›rd›k,
irkildik, ürperdik. Bafl›m›za gelenin
fark›nda de¤ildik henüz.

‹lk Bülten: 3 Ölü!
Art›k hiçbir fley eskisi gibi olmaya-
cakt›, ama daha bunun fark›nda
de¤ildik. O kadar fark›nda de¤ildik
ki, Anadolu Ajans›’n›n Sal› sabah›,
depremden tam 3 saat 50 dakika
sonra geçti¤i 3 sat›rl›k ilk bültende

ölü say›s› 3 olarak belirtiliyordu.
Depremin büyüklü¤ü ise Kandilli
Rasathanesi taraf›ndan 6.7 olarak
bildirilmiflti. ‘fiiddet’ yerine ‘man-
yitüd’ ya da ‘büyüklük’ demek ge-
rekti¤ini de daha sonra ö¤renecek-
tik. O sabah, önümüzdeki y›llar
içinde depremin hepimiz için kaç›-
n›lmaz bir ‘yan u¤rafl’ hâlini
alaca¤›n› da bilmiyorduk.

Kandilli Rasathanesi ö¤len saat-
lerinde depremin büyüklü¤ünü 7.4
olarak de¤ifltirdi. Yabanc› kay-
naklarda 7.8 olarak bildiriliyordu
büyüklük. ‘Merkez üssü’nün tam
neresi oldu¤unu ö¤renmek de
mümkün olamad›. Ölü say›s›ysa
3’ten fazlayd› elbette. Hem de çok
fazla. Ama bu say›y› da asla tam
olarak ö¤renemedik. ‹ngiliz
Observer gazetesinin ölü say›s›n›
en az 30 bin olarak verdi¤i haber
hiçbir zaman yalanlanmasa da,
bas›n ve devlet önce 15, sonra da
18 bin say›s›nda mutab›k kald›.
Dünya yüzünde, yaralananlar›n sa-
y›s›n›n zaman içinde azald›¤› ilk
deprem de Türkiye’de olmufltu!
Ayn› günlerde hükûmetin yurtd›fl›na
45 bin ‘ceset torbas›’ siparifl etti¤i
ö¤renildi. Resmî rakamlar esas al›n-
d›¤›nda, ceset bafl›na resmen 3 tor-
ba ›smarland›¤› hesaplanabiliyordu.

Ölü say›s›n› hiçbir zaman tam
olarak ö¤renemedik, ama güvenilir
kaynaklar âfetten etkilenenlerin
say›s›n›n 110 bin oldu¤unu belirti-
yordu. Yüzy›l›n belki de en büyük
felâketi ayr›ca 5 milyar dolarl›k
zarar vermiflti Türkiye’ye. Dünya
aya¤a kalkt›. Yunanistan’dan,
Rusya’dan, Japonya’dan, ‹srail’den,
Britanya’dan, ‹spanya’dan, Amerika
Birleflik Devletleri’nden say›s›z
arama ve kurtarma ekibi âfet böl-
gesine geldi. ‘Uzak komflu’
Yunanistan, birden yak›nlaflt›,
‘komflu’ oldu. Zaten, tam üç hafta
sonra, deprem Atina’y› vurunca, bu
sefer de buras› oraya yard›ma
koflacakt›. O kadar ki, Yunan
Büyükelçisi, “Babamdan hemen
sonra AKUT arad›” diyecekti. Bu
arada, iki ülke depremlerle fiziki
olarak da 2 santim kadar birbirine
yak›nlaflm›fl oldu.

Vapur Sefas›...



Kula¤›
küpeli, at
kuyruklu
delikanl›lar,
k›sac›k saçl›,
s›rt çantal›
k›zlar... Bu
gencecik
insanlar 
günden 
geceye
çal›flarak
cesetleri
gömdüler.
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devam edecekti. Sonuçta,
Türkiye’de sanayi üretiminin üçte
birini sa¤layan bir bölge yerle yek-
sân olmufltu; Devlet ve onunla be-
raber hepimiz çaresiz kalm›flt›k.
Ankara’da deprem sars›nt›s› pek
duyulmam›flt›. 

‘Tersine Göç’
Türkiye’de hayat bir anlamda
durmufltu. Arabas›na, motosikletine

atlayan, bagaj›n› yiyecek ve giye-
cekle dolduran, eli fener, kürek ya
da enjektör tutan, çad›r kurmas›n›,
çivi çakmas›n›, yara sarmas›n› bilen
herkes, kan›n yaral› bölgeye hücum
etmesi misâli deprem bölgesine
gidiyordu. Devletin harekete
geçmesi beklenmeksizin dev bir
yard›m eylemi bafllam›flt›. Elbette
koordinasyonsuz ve örgütsüz bir
sivil seferberlikti bu: Neredeyse
bütün yar›k ekmek ve sütle doldu-

Daha önce “takdir-i ilâhî” diye
semavî bir aç›klama yapan
Cumhurbaflkan› Demirel, daha
sonra gözlerini gökten yere indirip
“Alt›m›z beflik gibi,” diyecekti me-
selâ. Buna ra¤men, riskli bölgeler-
de herhangi bir âcil durum plan›
olmad›¤› da ayn› anda ortaya
ç›kacakt›. 

Binlerce kifli, sivil-asker tüm yetki-

lilerin ataletinden yak›n›yor, yard›m
gelmedi¤i için protestoda bulunu-
yor, bas›nda ‘resmî ihmalkârl›k’tan
bahsediliyordu. Zaten y›llar önce
tüm uyar›lara karfl›n fay hatt›n›n
tam üzerine kurulmufl dev tesis
‹zmit TÜPRAfi Rafinerisi’nin, için-
deki 700 bin litre petrolle tutuflmas›
karfl›s›nda da ne yap›laca¤› tam
olarak bilinmiyordu. Rafineri,
söndürüldükten sonra bile çevre
için büyük bir felâket olmaya

‹lk 72 Saat: Devletsiz
17 A¤ustos’a dönersek, uluslararas›
sivil yard›m ülkeye akarken, Türki-
ye’nin resmî ekiplerinin depremden
en çok etkilenen bölgelere intikal
etmesi 3 gün sürdü. Yani, o “kritik
72 saat” içinde bütün felâket böl-
gelerinde sadece siviller vard›.
Tabii, geri çevrilmeyenleri. Depremi
izleyen uzun saatler boyunca,
dönemin Cumhurbaflkan› Demirel’in

Etiler’deki evinde de elektrik kesil-
miflti ve o, kimseyle haberleflemi-
yordu. Baflbakan Ecevit ise,
yaralar›n sar›laca¤› mesaj›n› ver-
mekte gecikmemifl, ancak bunun
nas›l yap›laca¤›n› aç›klamak için
acele etmemiflti.

Zaman içinde, Türkiye’nin
neredeyse tamam›n›n fay hatlar›
üzerinde bulundu¤u bilimsel
gerçe¤i ilk kez kabul edilecekti.

Matemin
imkâns›zl›¤›...

tutmaya bafllayamayacaklar›n›
söylüyorlard› meselâ. Britanyal›
psikolog Lorraine Sherr, “Yas unut-
makla de¤il, sevdi¤iniz insanlar›
hat›rlamakla ilgilidir,” diyordu.
“Bunu yapabilmek için de bir
bafllang›ç noktas›n›n, bir mezar›n
bulunmas› gerekir.” Pek çok kifli
için böyle bir bafllang›ç noktas›
yoktu. Bafllang›ç noktas› olma-
y›nca, bitifl noktas› da olmuyordu
tabii. Üstelik, bu büyüklükte bir

deprem, tren, uçak kazas› veya
yang›n gibi, etkisi gelecekte kontrol
alt›na al›nabilir bir felaket izlenimi
uyand›rm›yordu. Savafltaki ölümler
için bile bir aç›klama bulunabilirken,
topra¤›n yar›lmas›n›n getirdi¤i
ölümlerse sadece büyük bir umut-
suzlu¤a, kendimize ve zaten
mahvetmekle meflgul oldu¤umuz
do¤aya güvenimizin kaybolmas›na
neden oluyordu. 

17 A¤ustos Depremi, bedeli çok
a¤›r olmas›na ra¤men, üzerinde

rulacakt›! Ama, dünya tarihinde
belki de ilk kez bir ‘tersine göç’
olay› yafland›¤› da aç›kt›. Ülkenin
dört bir yan›ndan Marmara’ya ‘göç’
edildi. Kula¤› küpeli, at kuyruklu,
uzun saçl› delikanl›lar, k›sac›k saçl›,
s›rt çantal› k›zlar, belki de
hayatlar›nda ilk kez ceset gören bu
gencecik insanlar, günden geceye
çal›flarak, kurtlanm›fl cesetleri
kireçleyip imams›z, cemaatsiz
gömdüler... 

Yay›n kurulufllar› da alarmdayd›.
NTV’den Fuat Kozluklu, canl› yay›n
yapmak yerine kameran›n projek-
törüyle enkazdaki kurtarma
çal›flmalar›n› ayd›nlatmaya karar
verdi¤ini anlatacakt› çok sonralar›.
Aç›k Radyo da depremin ikinci
gününden itibaren bir ‘telsiz al›c›-
verici’ye dönüflmüfl, say›s›z gönül-
lünün kat›l›m›yla bünyesinde bir
‘Deprem ‹letiflim Merkezi’
oluflturmufl; ihtiyaçlarla imkânlar›
buluflturmaya çal›fl›yordu. ‹nternet
üzerinden gelen mesajlar›n, telefon
ve fakslar›n haddi hesab› yoktu.
ARD‹M, daha sonra, NTV, ATV,
Kanal 7 ve baz› radyolarla genifl bir
iletiflim a¤› oluflturulmas›na katk›da
bulundu ve radyoda 60 gün 60
gece böyle çal›fl›ld›. 

Televizyon ekranlar›nda ve gazete
foto¤raflar›nda y›k›nt›lar›n alt›ndan
f›flk›ran cesetlere, grayder palet-
leriyle tafl›nan ölülere, birbirinin
üstüne y›k›lm›fl evlere, hepimizin
üstüne y›k›lm›fl hayatlara, say›s›z
enkaz manzaralar›na, telâfll› ve
çaresiz insanlara al›flacakt›k art›k.
Kokuya da. Yere-gö¤e-insana
sinmifl ölüm kokusuna…

Oturuyor ve büyük y›k›nt›y›
seyrediyorduk. Ona sürekli oyun
etti¤imiz Toprak Ana son büyük
oyununu oynam›flt› bize. Hiçbir fley
eskisi gibi olmayacakt› ve biz neye
güvenece¤imizi flafl›rm›flt›k. 

Matemin ‹mkâns›zl›¤›
fiaflk›nl›k, çaresizlik ve yaln›z
b›rak›lm›fll›k, büyük bir psikolojik
travmaya da neden oluyordu.
Uzmanlar, yak›nlar›n›n gömüldü¤ü
yeri bilemeyen insanlar›n matem

zaman zaman durdu¤umuz kimi
sorular› da olanca a¤›rl›¤›yla gün-
deme getirdi: Birey olmadan devlet
olabilir miydi? Devlet bizim d›fl›-
m›zda, üstümüzde ve icraat› sorgu-
lanamaz bir varl›k m›yd›? Biz mi
devlet içindik, yoksa devlet mi
bizim içindi? Depremin, hayat›n her
yönüne yeni gözlerle bakmam›za
vesile olan bir tür milat olarak kabul
edilmesinin nedeni de bu sorulard›
asl›nda. 

Devlet, söyledi¤inin aksine, tüm
yaralar› flefkatli eliyle saram›yordu
bu sefer. Deprem gerçe¤ini
tan›m›yorduk, haz›rl›kl› ve e¤itimli
de¤ildik. Bunlar›n yan› s›ra cehalet,
düzensizlik, organizasyon eksikli¤i
ve koordinasyon kopuklu¤u da
hayatta kalma çabas›n›n karfl›s›na
dikilmifllerdi. Gazetede yay›nlanan
bir haber flu cümlelerle bafll›yordu:
“‹stanbul’da cumartesi ve pazar
günü, K›z›lay’›n hemen hemen tüm
flubeleri ve dispanserleri kapal›yd›.
Depremzedeye yard›m göndermek
isteyen vatandafllar, K›z›lay kap›-
lar›nda kald›.” fiefkat ve fedakârl›k
simgesi K›z›lay, a¤›r yolsuzluk ve
kötü yönetim skandallar›yla da çal-
kalanacakt› daha sonralar›. Bölgeye
19. yüzy›l savafllar›nda kullan›lan
‘sahra çad›rlar›’ sevk edilirken,
depolarda 21. yüzy›l teknolojisiyle
imal edilmifl araç gereç sat›fla haz›r
bekliyordu... 

Sivil hareket, A¤ustos sonlar›ndan
bafllayarak, sesini hiç olmad›¤›
kadar yükseltti. O günlerde 
Türkiye, deprem yaralar›n›n yan›
s›ra bir af yasas›n› da konufluyordu.
Düflünce ‘suçlular›’na af getirmez-
ken meselâ Bahçelievler katliam›n›n
faili Haluk K›rc›’n›n affedilmesine
olanak sa¤layan yasa tasar›s›
Meclis’te 20 saat içinde kabul
edildikten sonra Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in onay›na
sunuldu. Kamuoyundaki
rahats›zl›¤a ra¤men, “Tepkilere
de¤il, hukuka bakar›m,” diyordu
Demirel. Necati Do¤ru, Sabah
gazetesindeki köflesinde, “‹syan
edelim, Ankara’ya yürüyelim,” diye
yaz›yordu. Tepki verenler aras›nda
Yarg›tay Baflkan› Doç. Dr. Sami
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1177  AA¤¤uussttooss  ddeepprreemmii,,  bbeeddeellii
ççookk  aa¤¤››rr  oollmmaass››nnaa  rraa¤¤mmeenn,,
kkiimmii  öönneemmllii  ssoorruullaarr››  ddaa  
oollaannccaa  aa¤¤››rrll››¤¤››yyllaa  ggüünnddeemmee
ggeettiirrddii::  BBiirreeyy  oollmmaaddaann  ddeevvlleett
oollaabbiilliirr  mmiiyyddii??  DDeevvlleett  bbiizziimm
dd››flfl››mm››zzddaa,,  üüssttüümmüüzzddee  vvee
iiccrraaaatt››  ssoorrgguullaannaammaazz  bbiirr
vvaarrll››kk  mm››yydd››??  BBiizz  mmii  ddeevvlleett
iiççiinnddiikk,,  yyookkssaa  ddeevvlleett  mmii
bbiizziimm  iiççiinnddii??  DDeepprreemmiinn,,
hhaayyaatt››nn  hheerr  yyöönnüünnee  yyeennii
ggöözzlleerrllee  bbaakkmmaamm››zzaa  vveessiillee
oollaann  bbiirr  ttüürr  mmiillaatt  oollaarraakk
kkaabbuull  eeddiillmmeessiinniinn  nneeddeennii  ddee
bbuu  ssoorruullaarrdd››  aassll››nnddaa..  



men kabul edip teflekkür etti¤i gö-
rüldü. Sivil kat›l›m talebi ise, günü-
müzde de devam eden upuzun bir
sindirim süresi gerektirecekti.

Kamuoyunun her kesiminden yük-
selen tepkiler, af yasa tasar›s›yla
ilgili olarak “kamuoyunun tepkisine
bakmam,” diyen Demirel’in, ald›¤›
say›s›z elektronik mesajla da birlik-
te, fikrini süratle de¤ifltirmesinde
etkili oldu. “Kurallar›n yan› s›ra,
kamuoyu reaksiyonunun sistemin
itici gücü, pompas›” oldu¤unu vur-
gulamak ihtiyac›n› hisseden doku-
zuncu Cumhurbaflkan›, Baflbakan
Ecevit’in de içine sindiremedi¤ini
söyledi¤i tasar›y› daha dan›flman-
lar›n›n metni bilgisayarlardan
ç›kmadan, dört saat içinde veto
etti. Demirel, “Hukuka, adalete,
nasfet kurallar›na ve kamu vicdan›
ile Anayasa’n›n eflitlik ve genellik
prensibine uygunlu¤unun sa¤lan-
mas›” amac›yla veto etmiflti tasar›-
y›. Nasfet, hak duygusuna ayk›r›l›k
demekti. Tarih 1 Eylül’dü. Dünya
Bar›fl Günü kutlan›yordu. Sivil top-
lum kurulufllar› da ayn› gün yapt›k-

sivil tamamlay›c›s› olarak devletten
kabul görsün, tan›ns›n. 
2) Devlet birey içindir, toplumu
kabul etmelidir, sivil kat›l›m ve
yönetiflim gerekir.

Deprem felaketinde devletin yard›m
çal›flmalar›n›n aksamas›na ra¤men
yard›mda etkin rol oynayan gönüllü
kurulufllar›n engellendi¤ini savunan
sivil toplum örgütleri, çal›flmalar›n›n
önünün aç›lmas›n› istiyorlard›. O
günlerden bir örnek, Arama ve
Kurtarma Derne¤i AKUT’un bir tür
sivil toplum kahraman› olarak
görülmeye bafllad›¤› s›ralarda,
‹stanbul Valili¤i’nin derne¤in banka
hesaplar›n› dondurmas›yd›. Ama,
Milliyet’ten fiahin Alpay’›ntt
“Demokratik Devrim’in nüvesi”,
Cumhuriyet’ten ‹lhan Selçuk’untt
“Türkiye tarihinde bu boyutta ilk
hareket” ve Hürriyet’ten Ertu¤rultt
Özkök’ün de “Sivil Toplumun 1
Numaral› Bildirisi” olarak niteledi¤i
Bildiri’nin alt›na at›lan sivil kurulufl
imzalar›n›n k›sa sürede 140’a
ç›kt›¤›, Cumhurbaflkan› ile Baflba-
kan’›n da AKUT temsilcilerini res-

Selçuk da bulunuyordu. “Ç›kan af
yasas›n›n içeri¤ini anlamak tam
mümkün de¤il,” diyordu Selçuk.
“Örne¤in düflünce suçlar›n› kap-
sam›yor. Kapsayabilirdi.”

1 Eylül Bildirisi: “Devlet Birey
‹çindir!”
1 Eylül’de hemen bütün gazeteler-
de tam sayfa bir bildiri yay›nland›.
Dünya görüflleri, amaçlar› ve inan›fl-
lar› birbirinden çok farkl› tam 101
sivil toplum kuruluflunun imzas›n›
tafl›yan, ‘Kamuoyuna’ bafll›kl› bir
bildiri. Sivil uyan›fl, sivil toplum ku-
rulufllar›n› ‘ortak bir tepki’ için bir
araya getirmiflti. Kurulufl temsilcileri
“Bu, çok farkl› kesimlerin ortak ak›l-
da buluflmas›d›r, uzlaflman›n deva-
m› gelecek” diyor, ça¤r›n›n ‘ortak
ak›l’ ürünü oldu¤unu vurguluyordu:
“Türkiye’de her fley devlete b›ra-
k›ld›¤› zaman sorunlar›n çözüleme-
di¤ini gören sivil inisiyatiflerin kendi
kendine yaflam alan› yaratmas›
olarak de¤erlendirilmelidir.” 

‹ki temel talebi vard› toplumun: 
1) AKUT, devlete rakip de¤il, onun

“Yap›m hatalar›ndan
çöken binalar›n müteah-
hitlerine yaklafl›k 2100
dava aç›ld›. Bu davalar-
dan 1800'ü kamuoyunda
Rahflan Aff› olarak bili-
nen fiartl› Sal›verme
Yasas› ve baflka hukuki
boflluklardan dolay›
cezas›z sonuçlanm›flt›r.
Geriye kalan 300
davan›n 110 kadar›nda
ceza verilse de ço¤u
ertelenmifltir. Bunun
d›fl›nda kalan davalar
ise 16 fiubat 2007 Cuma
günü 7,5 y›ll›k zaman
afl›m› sürelerini doldu-
rarak zaman afl›m›na
u¤rad›lar ve düfltüler.”
(www.wikipedia.org)190
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lar› duyurular›nda sistemin itici gü-
cü ve kamu vicdan›n›n sesi olarak
yönetiflim talep etmifllerdi zaten.

‹fade Özgürlü¤ü: “S›n›rlanamaz
Mutlak Özgürlük”
Ayn› günlerde, Yarg›tay Baflkan›
Sami Selçuk’un, yeni yarg› y›l›n›n
aç›l›fl›nda yapaca¤› konuflmayla
Türkiye’yi sarsaca¤›ndan bahsedili-
yordu. Sarst› da. Ama, burada,
daha önce gelen bir ‘öncü
sars›nt›’dan bahsetmek gerekir.
Anayasa Mahkemesi Baflkan›
Ahmet Necdet Sezer’in depremden
dört ay kadar önce, Mahkeme’nin
37. Kurulufl y›ldönümünde yapt›¤›
benzersiz ve sars›c› konuflmadan...
Sezer, bu konuflmas›nda “s›n›rlana-
mayan mutlak bir özgürlük” diye
tan›mlad›¤› düflünceyi aç›klama ve
yayma özgürlü¤ünü kamuoyunun
da, demokratik toplumun da,
sosyal geliflmelerin de temeli olarak
belirlemiflti. Avrupa ‹nsan Haklar›
Divan› kararlar›na at›f yapan Sezer
flöyle diyordu: “Düflünceyi aç›klama
özgürlü¤ü demokratik toplumun
temellerinden biridir. Toplumun iler-
lemesi, bireyin geliflmesi için zorun-
ludur. Bu özgürlük, sadece yararl›
veya sadece ilgisiz ya da zarars›z
bilgi ve haberlerin al›n›p verilmesi
de¤il, Devleti veya halk›n bir kesi-
mini düflündüren, sarsan veya
onlara ayk›r› gelen bilgi ve haberleri
de içerir. Demokratik toplumun
vazgeçemeyece¤i ço¤ulculuk,
hoflgörü ve aç›k düflünce bunu
gerektirir.” “Dolay›s›yla,” diyordu
yüksek yarg›ç, “uygarl›k düzeyinin
bir göstergesi olarak kabul edilen
ve uluslararas› alanda büyük
geliflme gösteren insan haklar›
hukuku verileri hukukumuza
yans›t›lmal›, Anayasa ve yasa kural-
lar› gözden geçirilerek, uluslararas›
sözleflmelerde öngörülen evrensel
standartlar hukukumuza
kazand›r›lmal›d›r.”

‹flte, Anayasa Mahkemesi
Baflkan›’n›n birkaç ay önce açt›¤›
ç›¤›r›, flimdi de Yarg›tay Baflkan›
sürdürüyordu. “Haklar ve özgürlük-
ler ça¤› bafllam›flt›r,” diyordu
Selçuk. “‹nsanl›k ve Türkiye, kendi-
lerine buna göre çeki düzen vermek

zorundad›r. Ülkeme bak›yorum.
S›rt›n› birbirine dönmüfl iki Türkiye.
Cumhuriyeti kuran, onca travmalara
karfl›n demokratik sab›r ve erginlik
s›nav›ndan yüz ak›yla ç›kan,
ekonomik ve kültürel dinamikleriyle
d›fla do¤ru patlayan, yay›lan,
geniflleyen bir halk. Dipdiri, cap-
canl›, hep ayakta... Buna karfl›l›k
her fleyi geriden izleyen, halk›yla
mahkemelerinde sürtüflen, halk›na
güvenmeyen, hep içe do¤ru pat-
layan, birinci Türkiye’ye
yetiflemeyen, hastal›k irisi hantal bir
devlet. Demokrasinin oda¤›nda hak
ve özgürlüklerle donat›lm›fl,
bask›lardan ar›nm›fl, özgür/özerk
birey vard›r. Herfley bu oda¤a göre
konumlan›r. Devletin görüfller,
inançlar karfl›s›nda yans›z olmas›
gerekir. Görüfller karfl›s›nda yans›z
devlet düflünce özgürlü¤ünü,
inançlar karfl›s›nda yans›z devlet
laikli¤i güvence alt›na alm›fl olur.
Demokratik toplumun uslu
yurttafllara de¤il, sorgulama ve
elefltirel ak›lc›l›k al›flkanl›¤›
kazanm›fl bireylere gereksinimi
vard›r. Düflünce yasaklar› her
zaman toplumun zarar›nad›r.
Özgürlükleri kötüye kullanacaklar›
ya da demokratik sistemi y›kacak-
lar› bahanesiyle de düflünceyi
aç›klama özgürlü¤ü s›n›rlanamaz,
yasaklanamaz. Demokratik toplum
hoflgörüsüz, y›k›c› ak›mlara,
görüfllere bile hoflgörülü olacak
kadar cömert olmak zorundad›r.
Demokrasinin bir özelli¤i
bünyesinde her an bir risk
tafl›mas›d›r. Riski göze alamayan
rejimlerin ad› diktatörlüktür.
Demokrasinin biricik sigortas› yine
ve ille demokrasidir. Demokrasinin
özgürlükçülük, ço¤ulculuk, elefltirel
ak›lc›l›k, kat›l›mc›l›k boyutlar› bir kez
benimsenmeye görsün, ard›ndan
bütün ilkeler, kavramlar, kurumlar
yerli yerine oturacakt›r. Türkiye
meflruluk debisi neredeyse s›f›ra
yaklaflm›fl bir anayasayla yeni
yüzy›la giremez, girmemelidir...
Düflük yo¤unluklu, yozlaflm›fl,
büyük a¤abeylerin vesayetindeki
icazetli demokrasiyi reddediyorum.
Eflit bireylerden oluflmufl özgür
halk›n, özgür halk taraf›ndan, özgür
halk için yönetimi anlam›nda ç›tas›

yüksek demokrasiyi istiyorum.” 

Düzce Depremi, Helsinki Zirvesi,
AB Süreci...
Kas›m ay›yla beraber Marmara
Depremi’nde sa¤ kalanlar prefab-
rike evlerin tamamlanmas›n› bekler
ve k›fla çad›rlarda girmeye
haz›rlan›rlarken 12 Kas›m akflam›
18:57’de, Düzce’de 7.2
büyüklü¤ünde bir deprem daha
meydana geldi. Deprem, merkez
üssü Düzce ilçesi ile Bolu ve
çevresindeki yerleflim merkez-
lerinde çok say›da binay› y›km›flt›.
Bu ikinci depremden bir hafta
sonra da ‹stanbul’da AG‹T zirvesi
bafllad›. Yerler sars›l›p faylar birbiri
ard›ndan k›r›l›rken, Türkiye’nin
Avrupa’ya do¤ru uzanan sars›nt›l›
yolculu¤unda da mesafe al›n›yordu.
Avrupa’n›n neredeyse tüm lider-
lerinin yan› s›ra ABD Baflkan› da
Avrupa yolunu iflaret ediyordu.
Clinton’›n hem Ankara’y› ve Meclisi,
hem de deprem bölgesini ziyaretine
vesile olan AG‹T Zirvesi, bir süre
sonra gene ‹stanbul’da toplanacak
Helsinki zirvesi için bir tür prova ve
nab›z yoklama niteli¤indeydi. 

Aral›k ay›nda toplanan Helsinki
Zirvesi’nde, 36 y›ld›r beklenen oldu
ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
adayl›k süreci resmen bafllad›.
Daha iki y›l önce birbirini tamamen
d›fllayan bir örgütle bir ülkeden
oluflan tablo tamamen de¤iflmiflti.
‹nsanl›k tarihinin en cesur ve iddial›
bölgesel örgütlenme projesi olan
AB böylelikle ilk defa nüfusunun
büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan
bir ülkeye adayl›k teklif etmifl olu-
yordu. Gazetelerin bir k›sm› ertesi
gün “Avrupal›y›z” manfletleriyle
ç›km›flt›, ama gerçek çok daha
farkl›yd› elbette: ‹flin as›l zor taraf›
flimdi bafll›yor ve Türkiye ev ödevini
bir anlamda s›n›fta yapmak zorun-
da b›rak›l›yordu. Türkiye yüz bin-
lerce sayfal›k Avrupa ‘müktese-
bat›’n› benimsemeye, Kopenhag
Kriterleri’yle uyumlu hâle gelmeye
çal›flacak ve insan haklar›ndan
ifade özgürlü¤üne, ticaretten
bürokrasiye kadar hayat›n pek çok
alan›nda büyük reformlara
yönelmek zorunda kalacakt›.
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"Düflünceyi
aç›klama ve
yayma özgür-
lü¤ü, s›n›rlana-
mayan mutlak
bir özgürlüktür.
Bu özgürlük...
devleti veya
halk›n bir 
kesimini
düflündüren,
sarsan veya
onlara ayk›r›
gelen bilgi ve
haberleri de
içerir."



Derin Devlet
“Ben onlar› derin devlet san›yor-
dum. Para isteyince iliflkimi kes-
tim.” 

‹brahim Tatl›ses. Ses sanatç›s›. Bir
çeteyle ilgili verdi¤i ifadeden...1

“En demokratik ülkelerde bile
güvenlik için derin devlet vard›r.
Ama bizdekinin c›lk› ç›km›fl.”

Alaattin Çak›c›. Ad› derin devletle
özdeflleflmifl ‘ülkücü mafya’ lider-
lerinden. Bir borsac›n›n öldürülmesi
ile ilgili olarak mahkeme önünde
verdi¤i ifadeden.2

GGüünnüünn SSöözzüü

1 www.acikradyo.com.tr, 16 fiubat 2006.
(Vatan Gazetesi, 16 fiubat 2006)

2 www.acikradyo.com.tr, 12 Ocak 2005.
(Akflam Gazetesi, 12 Ocak 2005)

Destek
Aç›k Radyo bahane... K›z›mla birlik-
te Aç›k Radyo’ya deste¤imizi
sürdürece¤iz. Sürdürece¤iz çünkü
biliyoruz ki; sadece Aç›k Radyo’ya
de¤il, ama Aç›k Radyo sayesinde
biraz da birbirimize destek oluyo-
ruz. K›z›m bana destek oluyor, 
ben ona, biz dostlar›m›za destek
oluyoruz, dostlar›m›z bize... ‹flte
tam da bu yüzden Aç›k Radyo’ya
deste¤imizi sürdürece¤iz. Bu y›l,
gelecek y›l ve daha da sonra...
Kolay gelsin. 

fifiiiiirr SSuu SSeezzggiinn.. MMeettiinn SSeezzggiinn..

Dinleyici Mektubu                                   
17 Mart 2006.

Diego Garcia
Afrika’yla Asya aras›nda, Hint
Okyanusu’ndaki Chagos
tak›madalar›n›n bir parças›. At bafl›
fleklinde bir ada. Chagos
tak›madalar›, meflhur Seychelles
adalar›n›n hemen güneyinde. Ayn›
zamanda, Amerika Birleflik
Devletleri’nin ABD d›fl›ndaki en
büyük üslerinden biri. Buradan

bir ekip, önümüzdeki 30 sene
içinde ‹stanbul’u ve burada
yaflayan 20 milyon insan› etkileye-
cek büyük bir deprem ihtimalini
yüzde 62 olarak belirliyor. Sayg›n
uluslararas› bilim dergilerinde
yay›mlanan raporlarla da bu bilgi
hayat›m›z›n bir parças› oldu. Olas›
depremin zaman›n› bilmiyoruz, ama
bunun herhangi bir anda ola-
bilece¤ini biliyoruz. Deprem
olmadan geçirilen her gün ve her
saatin, alt›n günler ve saatler
oldu¤unu da.

Bunlar› biliyoruz, ama bilmedikleri-
miz ürkütüyor bizi. Bilgiye ulaflma
kanallar›m›z›n eskisine oranla bu-
gün daha aç›k oldu¤undan emin
de¤iliz. 

Böyle büyük bir ihtimal karfl›s›nda
yeterli tedbir al›n›p al›nmad›¤›n›,
‹stanbul’un zeminini, âfetlere karfl›
merkezi mekanizman›n verimlili¤ini,
sivil örgütlenmenin niteli¤ini, K›z›lay
ve Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün
yap›lanmas›n›, Afet Fonu’nda
toplanan paralar›n nerelere har-
cand›¤›n›, bilimsel bilginin bizden
saklan›p saklanmad›¤›n›, gerçek ölü
say›m›z›, gerçek maddi zarar›m›z›...
bilmiyoruz. Çünkü, resmî bir
deprem raporu henüz yay›mlan-
mad›.

Ama bir fley biliyoruz; ö¤rendik:
Olumsuzluk, güvensizlik,
yak›nmac›l›k ve panik yerine ortak
akl›n yarat›c›l›¤›n› seferber etmek
zorunday›z. Beklenen depremi,
‹blis’ler ve ‘ceset torbalar›’ çizgisin-
den ç›kar›p, yerine getirmekte çok
gecikmifl oldu¤umuz birçok projeyi
içinde bar›nd›ran bir ‘toplumsal
silkinme projesi’ne dönüfltürmek
hâlâ mümkün görünüyor... 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Pr; ‘Yer Yar›ld› ‹çine Girdik’ 17 A¤ustos
Depremi Belgeseli
Yt; 17 A¤ustos 2000 

‘Müktesebat’, ‘yol haritas›’,
‘Kopenhag kriterleri’, ‘uyum
yasalar›’ gibi terimler, t›pk› fay hat-
lar›, merkez üsleri, artç›lar, öncüler
gibi, toplumsal sözlü¤ümüze bir
daha ç›kmamak üzere gireceklerdi.

Milad›n S›f›r y›l›nda yerin dibinden
yükselen deprem dalgalar›n›n
ard›ndan gelen bir baflka dip dalga,
yani sivil k›p›rdanma ve hareketlen-
me, AB adayl›k sürecinin
bafllamas›n›n da katk›s›yla, etkisini
günümüze kadar sürdürdü ve bun-
dan sonra da sürdürecek gibi
görünüyor.

Dokuzuncu Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in görev
süresinin uzat›lmamas› için
kamuoyunun ve milletvekillerinin
gösterdi¤i çaba, siyasal istikrar›n
Demirel’in görev süresinin
uzat›lmas›yla ilgisinin
bulunmad›¤›n›n fark edilmesi, 
5 art› 5’in 10 etmedi¤inin
anlafl›lmas›yla Demirel’in 37 
y›ll›k bir süreden sonra siyasal
hayat›m›zdan ç›kmas›, Anayasa
Mahkemesi Baflkan› Ahmet Necdet
Sezer’in Meclis’te grubu bulunan
tüm partilerin oybirli¤iyle Cum-
hurbaflkanl›¤›na aday gösterilmesi,
bütün konuflma ve davran›fllar›nda
demokrasi ve insan haklar›n›n
y›lmaz savunuculu¤unu yapm›fl 
sivil kökenli bir hukukçunun
Cumhurbaflkan› seçilmesiyle
hukukun üstünlü¤ü kavram›n›n
toplumsal sözlü¤e girmesi,
Yunanistan’la ezeli husumetin sona
ermeye yüz tutmas› ve son olarak
Akkuyu nükleer santral ihalesinin
iptal edilmesi, felaketten kimi 
dersler ç›kar›labildi¤ini, kazan›mlar
edinildi¤ini gösteriyor gibiydi.

Türkiye, yüzy›l›n son büyük felâketi-
ni yaflad›ktan sonra resmiyeti biraz
s›y›r›r gibi oldu üzerinden, ama
tedirginli¤imizi, korkular›m›z› tam
anlam›yla bir kenara b›rakabilmifl
de¤iliz. Aralar›nda ‹TÜ Avrasya Yer
Bilimleri Enstitüsü Ö¤retim Üyesi ve
Aç›k Radyo Deprem Dan›flma
Grubu Üyesi Prof. Dr. Aykut
Barka’n›n da yer ald›¤› bilim insan-
lar›ndan oluflan uluslararas›

Türkiye, 
yüzy›l›n 
son büyük
felaketinden
sonra resmiyeti
biraz s›y›r›r gibi
oldu üzerinden,
ama tedirgin-
li¤imizi, korku-
lar›m›z› tam
anlam›yla 
bir kenara 
b›rakabilmifl
oldu¤umuz da
söylenemez
pek... 
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kalkan bombard›man uçaklar›,
1991’de Irak’›, daha sonra
Afganistan’› ve son olarak tekrar
Irak’› bombalamakta kullan›ld›.

Britanya’ya ait ada bir ikili anlaflma
çerçevesinde bu üs için ABD’ye
‘kiralanm›fl’ durumda. Bu üs için
adan›n halk›, türlü numarayla
yerinden edilip ölüme terk ediliyor.
Bir ülke kendi halk›ndan (üstelik
bunlar›n hepsi Britanya vatandafl›)
çal›n›yor. Diego Garcia, ‘yerleflim-
sizlefltirilmifl’ bir ada.

1960’lar›n bafl›nda, Diego Garcia, 
2 binden fazla insan›n yaflad›¤› bir
yer. Yaklafl›k befl kuflakt›r bu
adadalar. Frans›zca konufluyorlar.
Okullar›, hastaneleri, kiliseleri,
limanlar›, demiryollar›, mezarl›klar›,
hapishaneleri, hindistan cevizi
iflledikleri bir tesisleri var. 1957’de
‹ngiliz Sömürge Film Birimi’nin
çekti¤i filmlerle de sabit bu durum.

1961’de bir Amerikan tu¤amiralinin
ziyaretiyle de¤ifliyor her fley.
Ziyaretin sebebi, Britanya-ABD
plan›n›n ön çal›flmalar›. Ada, bir üs
için gayet uygun. Britanya da aday›
ABD’ye kiralamaya gönüllü. Ancak
küçük bir sorun var. Adan›n sakin-
leri... ABD, adan›n ‘temiz’ ve ‘s›hhi’
k›l›nmas›n› istiyor.

Önce, sa¤l›k sorunlar› ve akraba
ziyareti nedeniyle yak›ndaki
Mauritius’a giden adal›lar›n adaya
geri dönüflüne izin verilmiyor: “Ada
kapanm›flt›r.” Ayn› dönemde,
Britanya, çok eski bir yasay›, kra-
liçenin onay›yla yürürlü¤e giren
Kraliyet Buyru¤u’nu kullanarak
BIOT’u (Britanya Hint Okyanusu
Bölgesi’ni) oluflturuyor. Ard›ndan,
Mauritius’a 1968’de ba¤›ms›zl›¤›n›
veriyor. Ancak bir flartla: Chagos
adalar› ve özellikle Diego Garcia
üzerinde hak iddia edilmeyecek. 
Bu arada, ABD üssünün haz›rl›klar›
bafllam›fl bile.

Önce adadaki köpekler temizleni-
yor. Bin kadar köpek toplan›p ABD
tafl›tlar›n›n egzozunda bo¤uluyor.
Adal›lar bunu bir uyar› olarak al›yor-
lar. Baz›lar› bu uyar› üzerine aday›

terkediyor. Geri kalanlara ise
adan›n idare amiri taraf›ndan flu
aç›klama yap›l›yor: “Adan›z sat›ld›.”
Yanlar›na yaln›zca bir tek bavul
almalar›na izin veriliyor. Geri kalan
her fleyi, hayatlar›n›, arkada
b›rakarak Nordvaer adl› gemiye
biniyorlar. Bunlar son adal›lar.

Mauritius’ta kap›lar›, pencereleri
olmayan barakalara, “toplu konut-
lara” yerlefltiriliyorlar. Yoksulluk,
bak›ms›zl›k, iflsizlik, intihar, alkol
nedeniyle ölüyorlar. 1975’teki bir
araflt›rma, fuhfla zorlananlar› ve inti-
harlar› belgeliyor. Anne ve k›z, ayn›
anda intihar edenler var. Adal›lar
içinse sözkonusu olan ‘üzüntüden
ölmek’. Yurtlar›na bir daha geri
dönemeyecekleri söylendi¤inde felç
geçirenler oluyor. Bu kavram,
Bat›l›lara yabanc›, tuhaf geliyor.
Doktorlar “üzüntüyü tedavi ede-
meyeceklerini” söylüyorlar.

1982’de, tuvaleti olmayan bir
odada ayn› anda kalan 25 kifli var.
Yer olmad›¤› için s›rayla uyuyorlar.
Bebeklerse, mukavva kutular›n
içinde uyuyor. Bugün de durum
de¤iflmifl de¤il.

Ayn› y›l, Britanya hükümeti,
adal›lara tazminat ödemeyi kabul
ediyor. Kifli bafl› 3 bin sterlin. ‹flin
garibi, Frans›zca konuflan adal›lar

(Kreoller) dilini anlamad›klar› bir bel-
geye parmak basarak bu paray›
alabiliyorlar. Belgede yazanlar› ise
çok sonra ö¤reniyorlar:
“Haklar›mdan feragat ediyorum.”

Ayn› y›l, Britanya Falkland
adalar›ndaki beyaz yurttafllar› için 2
milyar sterlin harc›yor. Aradaki fark,
bu yurttafllar›n beyaz olmalar› ve
ABD’ye kiralanmaya de¤er bir
adaya sahip olmamalar›.

BM’ye Söylenen Yalanlar
1965’te BIOT’un kuruluflundan
sonra ‘kurgu’ bafll›yor. Önce adan›n
yerlileri bile bile, raporlarda geçici
iflçi ve yerleflik olmayan nüfus
olarak an›l›yor. Ard›ndan BM’ye ilk
yalan söyleniyor: “Biz aday›
ald›¤›m›zda yerleflim yoktu.”

D›fliflleri Bakanl›¤› iç yaz›flma-
lar›nda, bu durumu sürdürmenin
zor olaca¤›, BM’nin ülkelerin vatan-
dafllar›n›n hakk›n› koruma zorunlu-
lu¤u kararlar›na karfl› oldu¤u not-
lar›na karfl› da, “sessiz görmezden
gelme” politikas›na karar veriliyor.
Yani, BM’de aksi iddia edilene
kadar bu konuda herhangi bir fley
söylenmeyecek. Bafll›¤› kelimesi
kelimesine Maintaining the Fiction
(Kurguyu Sürdürmek) olan bir
raporda, “Britanya kendi kurallar›n›
kendi koymal›, bunlara buraya hiç
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Amerikan Hava
Kuvvetleri’ne ait
B1B Lancer uçaklar›, 
Diego Garcia Adas›, 
7 Ekim 2001. 



Kraliyet Buyru¤u gündeme getirili-
yor ve Kraliçe’nin onay›yla, tart›fl-
mas›z, parlamentosuz, adal›lar›n
geri dönüflü bu buyrukça 
yasaklan›yor.

Fizibilite Çal›flmas›
Bu arada, D›fliflleri Bakanl›¤›,
ba¤›ms›z oldu¤unu söyledi¤i
kurullara bir ‘fizibilite çal›flmas›’
yapt›r›yor. Adal›lar›n Diego Garcia
d›fl›ndaki di¤er Chagos adalar›na
yerlefltirilip yerlefltirilemeyece¤ini
inceleyen bir çal›flma bu.

Sonuçlara göre, adalar kum
nedeniyle bat›yor. Üstelik küresel
iklim de¤ifliklikleri risk yarat›yor
(Galiba Britanya küresel iklim
de¤iflikli¤i sorununu ancak ifline
geldi¤inde an›yor). Bir de kullan›m
suyu sorunu var. Bütün bu bulgu-
lar, Chagos adalar› üzerine dünya-
ca ünlü bir uzman olan Profesör
David Stoddart’ a göre “özenle
haz›rlanm›fl bir z›rval›k”tan baflka
birfley de¤il.

Çünkü batt›¤› öne sürülen bu
adalar›n birinde, koca bir ABD
üssü var: 4 bin askeri personel ve
sözleflmeli iflçi. Dünyan›n en uzun
iki bombard›man uça¤› pisti. Bir
casus uydu tesisi. Bir nükleer
çöplük. 30 gemilik bir bar›nak.
Üstelik ABD Britanya’yla 2016’ya
kadar olan anlaflmas›n› daha da
uzatmak istiyor.

D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n bu konudan
sorumlu bakan› Rammell’a göre bir
sorun daha var: Maliyet. Fakat da-
ha sonra bu yerleflimin maliyetinin
ne oldu¤u soruldu¤unda verdi¤i ya-
n›t: Y›lda 5 milyon sterlin. 5 milyon
sterlin, Londra’daki bir d›fliflleri bi-
nas›n›n y›ll›k masraf›ndan daha az.

Yeniden Kazan›lan Dava
Diego Garcia’l›lar›n öyküsünü
izleyen gazeteci Pilger, 11 May›s
2006’da Britanya Yüksek Mah-
kemesi’nin adal›lar› bir kez daha
hakl› buldu¤unu yazd›. Mahkeme,
Britanya hükümetinin uygulamalar›
için “yasad›fl›, tiksindirici, mant›k-
s›z” s›fatlar›n› kulland›. Britanya
hükümeti davay› temyize

Bancoult var. Mauritius’a geldikten
sonra, Bancoult’un k›zkardefli inti-
har ederken dört erkek kardefli
ölüyor.

Bancoult, ‹ngiliz avukat Richard
Gifford’la birlikte Britanya’ya karfl›
dava aç›yor ve Kas›m 2000’de
Londra’daki Yüksek Mahkeme
adal›lar›n lehine karar veriyor:
“Britanya’n›n uygulamalar› yasa-
d›fl›.” Bu karar›n üzerinden daha
yaln›zca saatler geçmiflken Blair
hükümeti aç›klamas›n› yap›yor:
“ABD anlaflmas›ndan dolay›
adal›lar›n geri dönüflüne izin veril-
mesi mümkün de¤il.” Ancak ada-
l›lar›n Diego Garcia haricindeki
adalardaki mezarl›klar› ziyaretine
izin veriliyor. Fakat bu ziyaretler için
gereken gemiler hiç sefere
ç›km›yor.

Bu arada, Mauritius birkaç yoldan
çözüme gitmeye çal›fl›yor. Britanya,
sorunun ABD’de oldu¤unu söyle-
yince, Mauritius ABD’yle görüflme-
ye çal›fl›yor. ABD’nin yan›t› “Sorun
bizde de¤il, Britanya’da”.

Mauritius, ifli uluslararas› hukuk
platformuna götürmek üzere sesini
birazc›k yükseltti¤inde de, devreye
AGOA giriyor. AGOA, Afrika’n›n
Büyümesi ve F›rsatlar› Kanunu
bafll›kl› bir ABD kanunu. Bu kanun-
la ABD neredeyse Sahra’n›n güne-
yinde kalan bütün Afrika ülkelerinin
kendisiyle olan ticari iliflkilerini -ve
tabii di¤er iliflkilerini de- belirliyor.
2002’de AGOA ilme¤i s›k›l›verince,
Mauritius geri ad›m at›yor.

2003’te Yüksek Mahkeme davay›
bir kez daha görüyor. Ancak durum
ilginç. Yarg›ç Ousley, mahkemede
D›fliflleri Bakanl›¤› ve mahkemeden
“biz” diye söz ediyor. Üstelik karfl›-
s›ndaki adal›lar da kendi vatandafl-
lar›. Ve “Britanya hükümetlerinin
utanç verici davran›fllar içinde bu-
lundu¤unu” onaylamas›na karfl›n,
mahkeme adal›lar›n aleyhine karar
veriyor.

Haziran 2004’te ise, Blair hükümeti,
y›llar önce baflvurulan yönteme bir
kez daha baflvuruyor. Yine ayn›

ait de¤illermifl gibi muamele
edebiliriz” deniyor.

1966’da D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilisi
Sir Paul Gore-Booth, “Bu konuda
kesinlikle çok kat› olmal›y›z. Bu ça-
l›flman›n hedefi, bizde kalacak baz›
kayalar› ele geçirmekti. (Adada)
mart›lardan baflka yerli halk kalma-
yacak” diyor. Bu yaz›flman›n so-
nunda, daha sonra baron unvan›n›
alacak olan D. H. Greenhill’in el
yaz›s›yla bir notu var: “Kufllarla bir-
likte birkaç Tarzan, ((BBkkzz;; TTaarrzzaann))
birkaç da Cuma ((BBkkzz;; CCuummaa)))) var.
Onlar da inflallah Mauritius’a
aktar›lacaklar.”

Temmuz 1968’de, Britanya D›fliflleri
Bakan› Michael Stewart “adada
yerli bir nüfusun oldu¤u aç›kt›r”
diye yaz›yor. Ancak Nisan 1969’da
‹flçi Partisi’nden Baflbakan Harold
Wilson’a gönderdi¤i notta BM’ye
yalan söylenmesini teklif ediyor.
Befl gün sonra, Wilson öneriyi ka-
bul edip kabine üyelerine iletiyor.
May›s 1969’da, Savunma Bakan›
da nottaki tavsiyelere kat›ld›¤›n›
iletiyor. Y›llar sonra kendine sorul-
du¤undaysa “bu konuda bir fley
hat›rlamad›¤›n›” söyleyecek.

Araflt›rmac› gazeteci John Pilger,
dönemin (1973-1975) ABD Savun-
ma Bakan› Schlesinger’la yapt›¤›
röportajda, flu soruyu soruyor:
“‹ngiltere ve ABD, ortak hareketleri-
nin di¤er taraftaki insanlar› maruz
b›rakt›¤› durumdan sorumlu tutula-
maz m›?”

Schlesinger’›n yan›t› vahim: “ABD
ve Britanya hükümetlerinin, b›rak›n
19. yüzy›l›, 20. yüzy›lda yapt›klar›
içinde, bu görece küçük bir sorun
olarak kal›r.” Schlesinger, ayn›
dönem için, kendilerine ada halk›yla
ilgili ulaflan bilgilerin geçici iflçiler
olduklar› yönünde oldu¤unu söylü-
yor. Oysa, 1972’de ABD Mauritius
elçisinin mektubu “Adada yerlilerin
varl›¤› yads›namaz” diyor.

2000 ve Sonras›: Oyunlara Devam
Diego Garcia’l› mültecilerin kurdu¤u
örgütün bafl›nda, sürgün s›ras›nda
bir çocuk olan, elektrikçi Olivier
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Diego Garcia

“‹ngiltere ve
ABD, ortak
hareketlerinin
di¤er taraftaki
insanlar› maruz
b›rakt›¤›
durumdan
sorumlu
tutulamaz m›?”

John Pilger

Aç›k Radyo’nun, sözün, müzi¤in
–ve hatta kimi zaman bizzat kendi-
lerinin– nereden gelip nereye gitti-
¤ini, bu özel yay›n günleri içinde 40
küsur ‘panel’ programda derinle-
mesine ele ald›lar. Sinema, tiyatro,
TV, müzik ve ‘stand up’ alanlar›n›n
önde gelen simalar› da Aç›k Rad-
yo’nun ‘müstesna konuklar›’ olarak
özel yay›na birer programla kat›l›p
destek oldular.

2007 y›l› flenli¤i, ‘Hep Birlikte Aç›k
Radyo’ fliar› ile, 24 fiubat-4 Mart
tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.
40’a yak›n ‘müdavim’ dinleyici, bu
9 günlük özel yay›nda Aç›k Radyo
programc›lar›yla birlikte yo¤un bir
yay›n yaparak radyoyu gerçek
anlamda ‘etkileflimli’ k›ld›. Öte yan-
dan sanat, kültür, edebiyat, mizah
ve medya dünyas›n›n tan›nm›fl
isimleri de kendi özel programlar›n›
yaparak radyonun sesine seslerini
katt›lar. Gitgide gelenekselleflen
radyo flenli¤i 2008, 2009, 2010’da
da ayn› coflkuyla gerçeklefltirildi.

Sonuçta, Aç›k Radyo dinleyicisi
radyosuna sahip ç›kt›. 6 y›l› geride
b›rakan proje, bu anlamda sürdü-
rülebilir ba¤›ms›zl›k modelinin, yani
‘Hep Aç›k Radyo’nun mümkün
oldu¤unun da bir kan›t› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. ((BBkkzz;; BBaa¤¤››mmss››zz
YYaayay››nncc››ll››kk)k)k)k)kk

AAçç››kk RRaaddyyoo

y›llar›nda Klasik Müzik, Caz ve
‹stanbul Film Festivalleri s›ras›nda
yapm›fl oldu¤u araflt›rmalarda en
çok dinlenen radyo istasyonu 
Aç›k Radyo oldu. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Dinleyici Destek Projesi
Dinleyici Destek Projesi, bir bak›ma
Aç›k Radyo’nun ‘yaflam biçimi’dir;
Aç›k Radyo’nun ba¤›ms›zl›¤›n›n
sürdürülebilir olmas›n› hedefler.

Dinleyici Destek Projesi, 2004 y›l›
Mart ay›nda ‘Aç›k Radyo Dinleyici-
sini ar›yor!’ fliar› ile bafllad›. Amaç,
kurucular›n ve  gönüllü programc›-
lar›n kolektif çabas›n›n, dinleyicinin
kat›l›m› ile tamamlanmas›yd›. Yani,
birkaç bin dinleyicinin, her y›l tek-
rarlanan sürekli maddi katk›s› – ve
fikrî  kat›l›m›– ile, sürdürülebilir, ka-
l›c› bir mecra olma hedefine ulafl-
mak idi. 

Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri
program›n istedikleri bir saatine
destek verebiliyorlar. Birden fazla
program ya da ayn› program›n bir-
den fazla saati de desteklenebili-
yor. Dinleyiciler, isterlerse taksitlen-
direrek, kredi kart›yla telefondan,
‘online’ veya banka havalesi ile
destek verebiliyorlar. Seçilen prog-
ram yay›nland›¤›nda destekçisinin
ad› da program›n bafl›nda ve so-
nunda an›l›yor. 

2004 y›l›nda bafllat›lan Dinleyici
Destek Projesi, bunu takip eden y›l-
larda düzenli olarak sürdürüldü.
Aç›k Radyo’ya bugüne kadar des-
tek olan kifli say›s› 2009 y›l›nda
6.500’e ulaflt›.

Her y›l konuklar ve özel programlar-
la Dinleyici Destek Projesi’nin du-
yuruldu¤u bir haftal›k özel yay›n git-
gide bir radyo flenli¤i kimli¤i kazan-
d›. ‹kinci y›l ‘Ço¤al›yoruz’ fliar› ile
yola devam edildi. ‘Hep Aç›k Rad-
yo’ düsturu ile giriflilen Dinleyici
Destek Projesi 2006 Özel Yay›n›,
11-19 Mart tarihleri aras›nda 9 gün-
de 99 saat boyunca sürdü. Eski ve
yeni yaklafl›k 100 programc›s› 10
y›lda dünyan›n, ülkenin, radyonun,

haz›rlan›yor. Pilger, ABD’nin öfkeli
oldu¤unu yaz›yor; çünkü olas› bir
‹ran sald›r›s›nda bombard›man
uçaklar› yine Diego Garcia’dan
havalanacak.1

TToollggaa KKoorrkkuutt

1 Bu metin ilk olarak 26 Ekim 2004 tarihinde
www.bianet.org’da yay›nlanm›fl, daha sonra
olaylar›n gidiflat› do¤rultusunda eklemeler
yap›lm›flt›r.

Dinlenme Oran› 
Aç›k Radyo ile ilgili olarak AC
Nielsen’in yapt›¤› 2000 y›l› araflt›r-
mas›nda (her gün dinleyen) çekir-
dek-sad›k dinleyici 45.000 kifli; bir
önceki gün: 80.000; son bir hafta-
da: 120.000; son üç ayda en az bir
kere dinleyen 200.000 kifli iken,
2001 y›l› araflt›rmas›na göre bir
önceki gün Aç›k Radyo dinleyen-
lerin oran› yaklafl›k 2,5 kat›na ç›kt›.
(2001’de %158’lik art›fl.) 

Ayr›ca, ‹stanbul Kültür ve Sanat
Vakf›’n›n (‹KSV) 2001 ve 2003
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Dinleyici Destek Projesi

Aç›k Radyo koridoru, 
2007 Dinleyici Destek Projesi.

Bir dinleyici anketinden.



Gerçek Bir Troubadour
Valenti’nin devralmas›yla 
birlikte 1970 y›l›nda Hawaii 
adas›na tafl›nan QMS’in o y›l 
pefl pefle kaydedilen, içinde 
‘Fresh Air’in de yer ald›¤› Just 
For Love ve What About Me adl›
albümleri, üçlü gitar, piyano 
ve nefeslilere ra¤men “vadettikleri
zenginli¤i göstermekte bocalayan”,
“fazlas›yla duygusal”, “tümü
Valenti’ye ait olan birbirine 
benzer bestelerle doldurulmufl”
gibi oldukça haks›z gerekçelerle
elefltirmenler taraf›ndan genelde
be¤enilmeyen çal›flmalar olarak
hat›rlanmaktad›r. Öte yandan,
1971-1975 dönemine rastlayan 
son üç albüm ise gerçekten iz
b›rakmayacak cinste çal›flmalard›r.

Ne olursa olsun, zaman afl›m›, 
1994 y›l›nda ölen Valenti’ye 
daha duyarl› yaklafl›lmas› için 
bir vesile olarak da görülebilir.
1968’den çok uzaklarda olan
bugünkü dünyada sanatç›y›,
efsanevi bir grubu ‘de¤ifltirmekle’
suçlamak art›k eski güncelli¤ini
kaybetmifl durumda. fiimdi bunun
yerine günah›yla, sevab›yla gerçek
bir ‘troubadour’u yeniden keflfetme
zaman›...

elektrikli bir üslupla yorumlayan,
ama ötesine gitmekte zorlanan
QMS’e taze kan gerekmektedir.
Valenti bu rehavet ortam›ndan
istifade etmifl ve grubu âdeta
kendisine efllik eden bir dörtlü 
konumuna indirgemifltir.

Dino ya da Chester ya da Chet...
Peki kimdir bu Dino Valenti? As›l
ad› Chester William Powers olan,
fakat kay›tlarda Chet Powers, ve
yeterince kar›fl›k de¤ilmifl gibi
bazen de Jesse Oris Farrow 
olarak geçen sanatç›, 7 A¤ustos
1943 tarihinde dünyaya geldi.
Ailesinin uzun y›llar göçebe 
hayat› sürmesi nedeniyle küçük
yaflta kasaba sirklerinde sahneye
ç›kmaya al›flt›r›lan Valenti, 1960
y›l›nda kapa¤› yeni folk müzi¤i
ak›m›n›n befli¤i olan New York,
Greenwich Village’a atm›fl, 
‘60’lar›n sevgi ve bar›fl marfl›’
olarak bilinen ‘Get Together’›
bestelemiflti. The Youngbloods ve
Jefferson Airplane gruplar› da bu
parçay› kaydettiler. Uzun bir süre,
The Leaves, Love, The Byrds, The
Jimi Hendrix Experience, Patti
Smith gibi sanatç›lar›n yorumlad›¤›
ayn› y›llar›n ünlü parças› ‘Hey
Joe’nun bestecisi oldu¤u
san›lm›flsa da bunun bir telif hakk›
hatas›ndan kaynakland›¤› ve
gerçekte Billy Roberts’a ait oldu¤u
kan›tlanm›flt›r.

Dino Valenti
San Francisco’nun Haight-Ashbury
mahallesinde, daha do¤rusu,
kesiflen sokaklar›nda do¤up,
Fillmore West ve Avalon Ballroom
konser salonlar›nda yaflanan alt›n
ça¤› (1966-68) bilenler, Grateful
Dead, Country Joe and the Fish,
Big Brother and the Holding
Company, Jefferson Airplane 
dahil olmak üzere o dönemin 
öncü gruplar›ndan Quicksilver
Messenger Service’in 1968’i 
1969’a ba¤layan y›lbafl› gecesi
verdi¤i tarihî konseri büyük 
ölçüde ‘bir veda’ olarak nitelerler.

Bunun nedeni ise fludur; ayn› 
y›l Bo Diddley’in ‘Who Do You
Love’ ve ‘Mona’ gibi parçalar›n›
esas al›p, rock and roll tarihinin
belkide en baflar›l› do¤açlama
örne¤ini Happy Trails adl› canl›
kay›t albümü ile sunan, acid/psy-
chedelic rock’un ‘vahfli bat›’ ile
birleflimini en iyi temsil eden 
QMS (gitarlarda Gary Duncan 
ve John Cippolina, bas ve 
vokalde David Frieberg, davulda
Greg Elmore) son kez bu klasik
flekliyle sahnede yer alacak,
akabinde Duncan’›n ayr›l›p ‹ngiliz
piyanist Nicky Hopkins’in gruba
kat›lmas›yla ortaya ç›kan Shady
Grove albümü ise hayranlar›
taraf›ndan “hüsran›n bafllang›c›”
olarak nitelendirilecektir.

Bu albümü takip eden k›sa süre
içinde grubun ana kurucular›ndan
flark›c›/flark› yazar› Dino Valenti
(baz› metinlerde ‘Valente’ olarak 
da an›l›r), uyuflturucu sorunlar› 
nedeniyle aral›klarla yatt›¤› çeflitli
hapishanelerden son kez ç›km›fl 
ve do¤al hakk› sayd›¤› ‘lider’ statü-
sünü bir kez daha ele geçirmek 
için Gary Duncan’› da yan›nda 
geri getirerek kap›ya dayanm›flt›r.
QMS’in ise buna direnememesinin
esas nedeni, Valenti’nin aksine, 
en büyük zaaflar› olan beste ürete-
meme sorunundan kaynaklanmak-
tad›r. Bo Diddley’in yan› s›ra,
‘Hoochie Coochie Man’, ‘Suzie Q’,
‘Pride of Man’, ‘Codine’ gibi rock
standartlar›n› tüyler ürpeten 
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Dino Valenti

Dino Valenti, 
Sky River rock festivali,
1969.

Quicksilver Messenger Service ve
Dino Valenti’nin seçme albümleri:
• Quicksilver Messenger Service

(1968)
• Happy Trails

(1969)
• Just For Love

(Dino Valenti ile-1970)
• Dino Valenti

(solo albüm-1966)

SSeeddaatt NNeemmllii

Dirsek
‘Dirsek’ler, temel amac› istasyon
belirtmek ve dinlenen radyonun
kimli¤i hakk›nda bilgi vermek olan
minik sesler veya ses kolajlar›d›r.
Aç›k Radyo dirsekleri dinleyicisine
biten ya da bafllayacak olan pro-
gram›n içeri¤i hakk›nda ipucu ver-
mekte, konunun tan›mlanmas›na ve
tamamlanmas›na yard›mc› olmak-
tad›r. Dirseklerin Aç›k Radyo’daki
en önemli amaçlar›ndan biri, rad-
yonun ‘kâinat›n tüm seslerine, renk-
lerine ve titreflimlerine aç›k’ oldu¤u
mottosunu pekifltirmektir. Bu
nedenle yüzlerce farkl› ses seçi-
lerek birçok farkl› dirsek oluflturul-
mufltur. Dirsekler, kendilerine ve-
rilen ada yak›fl›r biçimde teknisyen-
lere destek olmakta; yay›n süresini
ayarlamaya yard›m etti¤i gibi,
geciken programc›lar›n gecikme
sürelerini de tamponlamaktad›r.
Lâkin, her dirse¤in temas›n›n
oluflturulmas›, uygulanmas›, 
montajlanmas› günler sürerken, 
bir dirse¤in süresinin bir dakikay›
geçmiyor olmas› teknik ekibin
kanayan yaras›d›r.

“Çeflitlili¤iyle ve çoklu¤uyla beni
memnun eden Aç›k Radyo
z›mb›r›¤›.”
Eli Haligua -Teknisyen

“Hani bilmedi¤in bir flehirde 
gezerken bir flehir plan› görürsün
ya, üzerinde ‘flu an bu nokta-
das›n›z’ yazar; iflte dirsek tam
olarak öyle birfley.”
Volkan Artunç - Teknisyen

“Dirsek, Aç›k Radyo’nun kendine
yak›flan› giymesidir.”
Ça¤r› Akyurt - Teknisyen

“Dirsekler, bir radyonun karnesidir”
Jak Kohen - Programc›, yay›n
sorumlusu

Hepsinin ötesinde, bir Aç›k Radyo
dinleyicisinin deyifliyle, programlar
aras›nda yay›nlanan ilginç ‘sesli
medya’ örnekleri. Frans›zca teker-
lemeler, ne söyleyece¤ini unutmufl,
laf› geveleyen insanlar, önemli
kiflilere ait tarihsel konuflmalar...

Hepsinin ortak noktas›, sonlar›nda
yer alan bir cümle: ‘Söz uçar... 
Aç›k Radyo.’ 

“Malzemesi ses olan bir medya
mecras›n›n kendi kendine nispet
yaparcas›na ‘söz uçar’ demesine
bay›l›yorum; Aç›k Radyo bunu, 
her ne kadar söylendikten sonra
birgün ‘öksüz’ kalaca¤›n› muhtemel
gördü¤ü sözlerin, deyifllerin, 
iddialar›n arkas›na yap›flt›r›yor 
olsa da, radyodan ç›kan her ses
kanatl›d›r.”
Deniz Kolo¤lu / Programc›, yay›n
sorumlusu asistan›

TTeekknniikk MMaassaa fifiöövvaallyyeelleerrii

Djembe
(Cembe) 

Djembe elle yap›lan, devasa bir
kadeh fleklinde, 30 cm çap›nda,
çal›c›s›na göre 15 ile 46 cm
aral›¤›nda de¤iflen uzunlukta bir
enstrüman. Geleneksel olarak
ahflap bir iskeletin üzerine hayvan
derisi (genelde keçi, bazen zebra,
buza¤› veya antilop) gerilerek ve
çok sa¤lam bir biçimde ince urgan-
la ba¤lanarak yap›l›r. Yap›mda
yaln›zca difli hayvanlar›n derisi kul-
lan›l›r. Yerel inan›fla göre djem-
be’nin üç ruhu vard›r: yap›m›nda
kullan›lan a¤ac›n, hayvan›n ve onu
yapan ustan›n ruhlar›... ‹nan›fla göre
bu üç ruh, enstrüman› çalan kifliye
geçer ve böylece dört kiflilik, tek
çalg›l› bir topluluk oluflur. Ç›plak el
kullan›lmas› bu etkileflimi pürüzsüz
bir hale getirir. 

Ruhlar›n Sesi
Djembe ayn› zamanda ‘sihirli
davul’, ‘mantar flekilli davul’ ve
‘fleytan›n davulu’ olarak da bilinir.
Efsaneye göre djembe ve/ya
yarat›ld›¤› ahflap, Djinn (Cin) isimli
kötü niyetli bir yar›-tanr› taraf›ndan
insanl›¤a hediye edilmifltir. Usulüne
göre yap›lan bir djembe tek parça
halinde Dimba veya fieytan›n
Ahflab› adl› a¤açtan oyularak
yap›l›r. Bu tarz geleneksel djem-
be’nin içi de pürüzsüz de¤il, girintili
ç›k›nt›l›d›r. Bu özellikler enstrümana
farkl› bir t›n›sal zenginlik katar.

Gelenekçiler parça parça ahflap-
lar›n yap›flt›r›lmas› ile üretilen 
djembe’leri ise ‘ruhsuz’ olarak
tan›mlarlar. 

Darbuka ve benzeri davul kuzenleri
gibi, farkl› ritmler ve t›n›lar olufltura-
bilmek için ç›plak elle çal›nan djem-
be, ç›kt›¤› ülkelerde genellikle kutla-
malarda kullan›l›r. Kadehe ben-
zeyen flekli, ahflap yo¤unlu¤u,
oymalar› ve gergin derisi sayesinde
djembe oldukça çeflitli ve farkl›
müzik tonlar› sunar. Gergin derinin
ortas›na vurmak derin bir bas sesi
verir. Derinin kenarlar›na yap›lan
vurufllar, tekni¤ine göre ya bir tok
müzik tonu ya da daha yüksek
perdeden oluflan bir tokatlama
t›n›s› ç›kart›r. Daha farkl› tonlar
mevcutsa da, bunlar ancak ileri
seviyedeki davulcular taraf›ndan
gerçeklefltirilebilir.

Özellikle Gine ve Mali’de bulunan
Maninka, Susu ve Bamana
kabileleri taraf›ndan benimsenmifl
olan enstrüman, bölgedeki her türlü
müzi¤in vazgeçilmez bir parças›.
Maninka kabilesinin göçebe bir
yap›s› olmas› da djembe’nin bat›da
Senegal’e, do¤uda Burkina Faso’ya
ve kuzeyde fildifli sahillerine kadar
tafl›nmas›na neden olmufl. fiimdi
ise djembe Bat› Afrika sokaklar›n-
dan Avrupa sokaklar›na kadar her
yerde çal›n›yor. 

50’lerin sonu ile 60’lar bafl›nda anti-
kolonyel hareket sonras› ortaya
ç›kan yeni ba¤›ms›z devletler 
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Djembe yap›m›nda
yaln›zca difli 
hayvanlar›n derisi 
kullan›l›r.



Cin'in insanl›¤a
arma¤an› olan
bu ola¤anüstü
davul, bugün
kitleleri
arkas›ndan
sürükleyen
bir kültürel 
etkileflim
kayna¤›
haline geldi...
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Bafllang›çta zanaatkâr olarak
görülen Dj 1960’larda müzikal ve
sosyal yeteneklerinin bir bir ortaya
ç›kmas›yla müzisyen ve sanatç›
kimli¤ini kazand›. Disko, hip-hop,
ve house gibi müziklerin ortaya
ç›k›fl›yla Dj hem bir besteci, hem de
bir y›ld›z, gençlerin takip etti¤i bir
flahsiyet oldu.

Dj’e Kalkan Eller K›r›ls›n
II. Dünya Savafl›’na kadar Dj’lerin
tek aktivite alan› radyoydu. Bu
dönemde radyolar da canl› perfor-
manslar› tercih ediyorlar, ancak zor
durumda kald›klar›nda plak çal›yor-
lard› ama kendi saatlerinde sadece
plak çalan Dj’ler de vard›. Plak
çalan radyo Dj’leri aras›ndan belli
isimler parlamaya bafllad›. Her
hafta binlerce mektup alan, çald›¤›
her pla¤› meflhur eden Dj’ler do¤al
olarak plak flirketlerinin de dikkatini
çekti. Böylece sonucunda da 
‘payola’, ya da ‘pay-to-play’ denen
kavram ortaya ç›kt›. Yani flirketler
kendi plaklar›n› çalmas› için Dj’lere
rüflvet veriyorlard›. Payola ile Dj’ler
müzisyen, flirket ve dinleyici
aras›ndaki aflk ve entrika çembe-
rindeki yerini ald›. Hepsi bir yana,
payola Dj’in güç, etki ve karizma
sahibi oldu¤unun ve gelecekte de
müzik dünyas›n›n önemli bir
parças› olaca¤›n›n göstergesiydi.

‹lk y›ld›z Dj’ler Al Jarvis ve onun
takipçisi Martin Block oldu. Block
program›nda plaklar› bir konser
izlenimi yaratacak flekilde ardarda

Tüm bu tutkulu ve y›llar gerektiren
sab›rl› u¤rafllar sonucu, zaman›nda
ufak bir kabileye ait olan djembe
sonunda dünya müzik platformun-
da kendine önemli bir yer edindi.
Enstrümana olan ilgi o kadar
büyüktü ki, Mamady Keita a¤›rl›kl›
olarak djembe üzerine ihtisas veren
davul okullar› açmak zorunda kald›.
Zamanla büyüyen ilgi karfl›s›nda bu
okullar Amerika’dan Japonya’ya,
Avrupa’dan kendi memleketi
Gine’ye kadar uzand›.

Gine’den Gine’ye...
Sadece okullarda çal›flma gruplar›
ile s›n›rl› kalmayan djembe e¤itimi
zamanla djembe’nin anayurduna
tafl›nd›. Bu okullarda ö¤renim alan
davul tutkunlar› e¤itimlerini bir ileri
seviyeye tafl›mak için gruplar
halinde Gine’ye gitmeye bafllad›lar.
Böylece Avrupa, Gine ve Senegal
aras›nda turizm ve ticaret kollar› bir
enstrüman sayesinde gitgide
güçlendi. Bu ülkelere giden 
ö¤renciler farkl› bir ›fl›k alt›nda 
profesyonel davulculuk üzerine 
bilgi sahibi olmaya bafllad›lar. 

Cin’in insanl›¤a arma¤an› olan bu
ola¤anüstü davul bugün arkas›nda
kitleleri sürükleyen bir kültürel 
etkileflimin kayna¤› haline geldi. 

ZZeekkeerriiyyaa fifieenn
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DJ’in ve Club’›n Do¤uflu
Önce müzik vard›. Sonra sesler
kaydedildi. Ve birileri kaydedilmifl
müzikleri kendi zevklerine göre
biraraya getirip insanlara dinlettiler.
Böylece müzik dünyas›nda sanatsal
anlamda de¤eri sürekli tart›fl›lan
Dj’li¤in temelleri at›lm›fl oldu.
1877’de Thomas Alva Edison
taraf›ndan sesin ilk kez kayde-
dilmesiyle bafllayan macera, insan
seslerini ve müzi¤i önce fonografa,
ard›ndan gramofona ve nihayet 
pikaba tafl›d›. 1906’da ABD,
Massachussets’de bir radyoda
Haendel’in ‘Largo’sunu plaktan
çalan Reginald A. Fessenden 
teorik olarak tarihteki ilk Dj oldu.

djembe’yi kültürel bir araç olarak
kulland›lar. Yeni oluflturmakta
olduklar› müzik ve tiyatro topluluk-
lar›nda djembe’ye ciddi bir rol
verdiler. Böylece eski kültürle 
modern yap›lanma aras›nda bir 
ba¤ kurmay› da baflard›lar. Bu
giriflimin öncülerinden olan, ve 
hâlâ Afrika’n›n en çok sayg› gören
topluluklar›ndan bir olarak görülen
Gineli Les Ballets Africains
sayesinde djembe 1950’lerden 
beri eski kültür ile modern dünya
aras›nda gizli bir geçiflin temsilcisi
oldu. Djembe’nin dünya çap›nda
üne kavuflmas›n› sa¤layan topluluk
ise 1965 y›l›nda kurulan, Gine’nin
ikinci ulusal bale toplulu¤u Ballets
Djoliba idi. Geleneksel Afrika 
davul ve danslar›n› bat› sahnesine
tafl›yan bu toplulukla ilk defa 
djembe dünyas›ndan bir y›ld›z
do¤du; Mamady Keita... 

Mamady Keita
1950 do¤umlu olan Mamady Keita
müzik hayat›na Gine’nin baflkenti
Conakry’de kurulan bir toplulukla
bafllad›. Yirmi y›l gibi çok uzun bir
süre bu grupla tutkulu bir flekilde
müzik yapan sanatç› daha sonra
Fildifli Sahili’nin eski baflkenti
Abidjan’a ((BBkkzz;; AAbbiiddjjaann)); 1980’lerin
sonunda da Brüksel’e tafl›nd›.
Burada Belçikal› ‘Fonti Musicali’
etiketi ile dokuz albüm kaydetti ve
djembe davuluna olan ilgiyi tüm
Avrupa’ya tafl›d›. 

Bu enstrümana yabanc› olan k›ta
yavafl yavafl djembe’ye tutku ile
ba¤lanmaya bafllad› ve özellikle
monoton müzik t›n›lar›ndan s›k›lan
Avrupal› sanatç›lar için djembe
baflka bir müzik diyar›na aç›lan 
kap› oldu. Uluslararas› müzik
piyasas›na sunulan say›s›z 
geleneksel djembe CD’leri ile bu
enstrüman bir flekilde rock ve pop
müzikte de kendine ciddi yer 
edinmeye bafllad›. Djembe’yi dünya
platformuna tafl›may› görev edinen
Mamady Keita,  A Life For The
Djembe (Djembe ‹çin Bir Hayat) 
adl› bir kitap yazd› ve kitab›n
yan›nda verilen DVD ile merakl›
müzikseverler için uygulamal› 
dersler sundu.

Dj Martin Block,
1901-1967.

Disko güçlü 
bas titreflimiyle
insan› fiziksel
olarak da etkili-
yordu. Kendini
tamamen dansa
ve müzi¤e
b›rakmak, ritmin
gönüllü kölesi
olmak, gençlerin
toplum düzeni-
ne tepkisinin 
en tuhaf biçimi
oldu.

çal›yor, arada ilginç ve e¤lenceli
konuflmalar yap›yordu. Henüz 
‘mixing’ icat edilmedi¤inden flark›
aralar›nda ba¤lay›c› olarak
konuflmalar ve ses efektleri
kullan›yordu. Block bir süre sonra
dinleyicilerinden her hafta gelen 
12 bin mektupla ilgilenecek birilerini
tutmak zorunda kald›. Martin
Block’un ard›ndan Allen Freed,
Murray the K gibi birçok efsane
geldi geçti. ‘Kült flah›s ve gençlerin

sevgilisi radyo Dj’i imaj› 60’lara
do¤ru yavafl yavafl silindi ve
yokoldu. K›sa bir sessizlikten sonra
70’lere do¤ru Dj , underground gay
club’larda farkl› bir flekilde do¤dubb
ve kendine müzik dünyas›nda
sars›lmaz bir yer edindi. 

“Fight For Your Right to Party”
Günümüzdeki ‘club’lar›n atas› 
olan ‘disco’ ad›n› Frans›zca 
‘discothèque’ sözcü¤ünden 
alm›flt›. Yunanca ‘diskos’ ve ‘theke’
sözcüklerinden oluflan diskotek,
disklerin bulundu¤u yer anlam›na
geliyordu. Böylece disko; club gibi,
mekândan yola ç›karak müzi¤i ve
yaratt›¤› alt-kültürü tan›mlayan bir
sözcük oldu. Disko Avrupa’da
do¤du, kavramsal geliflimini ise
Amerika’da tamamlad›. ‹lk diskolar
II. Dünya Savafl› s›ras›nda
Fransa’da ortaya ç›kt›. Alman iflgali
s›ras›nda canl› müzik çalan kulüpler
kapat›l›nca, savafl s›ras›nda dahi
e¤lenmekten vazgeçmeyen
gençler, Seine nehri k›y›s›nda
depolarda toplanmaya bafllad›lar.
Gizli sakl› partilerde kendi kurduk-

lar› basit müzik sistemlerinde plak-
tan müzik dinleyip dansediyorlard›.
‹lk diskolar›n ‘underground’ özelli¤i
savafltan kaynaklansa da, gençlerin
Gizli Yediler halet-i ruhiyesiyle gizli
sakl› e¤lenme al›flkanl›¤› sürecekti.

Savafl sona erdi¤inde canl› müzik
çalan kulüpler tekrar aç›ld›, nehir
k›y›s› partileri dönemi sona erdi.
Fakat plak çalan mekânlardan ba-
z›lar› da aç›k kald›lar. Gece kulüp-
lerine iyi caz ve rock’n’roll gruplar›
bulmak kolay de¤ildi. Oysa
diskotekler Amerika’dan en yeni ve
popüler plaklar› kolayca getirtebili-
yorlard›. Üstelik koca bir orkestray-
la karfl›laflt›r›nca tek bir Dj mekân
sahipleri için de ucuza geliyordu.
Böylece 50’lerin sonunda Fransa
diskotek doldu. Bu durum müzik ve
e¤lence dünyas›n›n en hassas ve
insanlar› ikiye bölen kavram›n›n da
ilk örne¤i oldu. Yani underground
olan kavramlar›n evcillefltirilerek
popüler kültürün bir parças› haline
gelmesi. Bundan böyle gençler,
içinde bulunduklar› her dönemde
“önce ben gördüm”, “ben daha
underground’›m”, “benim engin
müzik bilgim seninkini döver” diye
birbirlerini yiyip duracaklard›. 

Danset ya da Terket
Avrupa’dan Amerika’ya s›çrayan
diskotek, dans, h›z ve haza dayal›
bir kültürün bafllang›c›yd›. Tarihteki
ilk önemli club, 1960’ta New
York’ta aç›lan Le Club oldu. 
O zamanlar insanlar› dansettiren
müzik twist olsa da, gecenin
bafl›nda yumuflak ve yavafl bir
flekilde bafllay›p, sonuna do¤ru
h›z›n ve canl›l›¤›n artmas›yla zirveye
ulaflacak flekilde durmaks›z›n müzik
dinleme ve dansetme al›flkanl›¤›
burada ortaya ç›kt›. Yar› ç›plak
dansç› k›zlar›n ortal›kta dolaflt›¤›,
tam bir sefahat ortam› olan me-
kân›n müdavimleri aras›nda
Windsor Dükü, Ava Gardner gibi
isimler vard›. Le Club’ü Peppermint
Lounge ve benzeri mekânlar izledi.

60’lar›n sonuna do¤ru diskoteklerin
ço¤u yüksek sosyete, zenci, latin
ya da gey kulüpleriydi. Bu mekân-
larda çal›nan Latin, funk ve rock

etkileri tafl›yan, sürekli beat’e dayal›tt
ve ritm a¤›rl›kl› yeni bir müzik,
yavafl yavafl ortaya ç›kmakta olan
disko müzi¤in ilk haliydi. Disko,
insanlar› sürekli dansettirmeyi,
hatta durmalar›na olanak verme-
meyi amaçl›yordu.

‹lk önemli underground club New
York’taki Salvation oldu. O zaman
çal›nan müzi¤in ad› ‘parti müzi¤i’
idi. Çünkü Dj müzi¤in sesini k›st›¤›
anda insanlar “Paaaarrtiiiiii” diye
bas bas ba¤›r›yorlard›. Salvation
kapand›¤›nda New York’un en
önemli underground club’› The
Church oldu. Eski bir kiliseden
bozma mekân, satanist ayinleri
and›ran bir dekorasyona sahipti.
Gözleri alev alev yanan bir fleytan
figürü nereye gitseler dansedenleri
takip ediyordu. Bu durum Katolik
Kilisesi’ni rahats›z etti. Bunun 
üzerine The Church, ‘Sanctuary’
ad›yla ve yeni bir dekorasyonla
tekar aç›ld›. Mekânlar›n dönem
dönem yeni isimlerle aç›l›p kapan-
malar› zaman içinde bir club klasi¤i
haline gelecekti. Yeni iflletmeyle
Sanctuary gitgide bir gey diskote¤i
haline geldi. Disko ve house
müzi¤in üreticileri ilk müzik e¤itim-
lerini bu mekânlarda ald›lar.

The Church, Salvation, Loft gibi
underground ‘gay club’larda ortayabb
ç›kan disko, bedenin müzi¤iydi. ‹lk
disko parçalar›nda ço¤unlukla
insan bedenine seslenen, danset-
meyi emreden sözler kullan›l›yordu.
“Set me free, set your body free,
release yourself, let the beat 
control your body, slave to the
rhythm...” vb. Sürekli de¤iflen ve
hep ayn› kalan bir monotonlu¤un
hâkim oldu¤u bu müzikte erotik
eylem, dans›n gücüne bir boyun
e¤ifle dönüflüyordu. Disko güçlü
bas titreflimiyle insan› fiziksel olarak
da etkiliyordu. Kendini tamamen
dansa ve müzi¤e b›rakmak, ritmin
gönüllü kölesi olmak, gençlerin
toplum düzenine tepkisinin en tuhaf
biçimi oldu. Disko ve devam›nda
club gençli¤i, o güne kadar duyulan
“hay›r”lar›n aksine, kendilerinden
geçmifl bir flekilde “evet, evet,
evet” diye ba¤›r›yorlard›.
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Dj Murray the K, 
1922-1982.



özelliklerden biri de hiç alkollü 
içki sat›lmamas›yd›. Buna ra¤men,
di¤er kulüplerle k›yasland›¤›nda
Garage’da çok daha az uyufltu-
rucu kullan›l›yordu. Çünkü Garage
atmosferinde insanlar›n uyuflturu-
cusu ve uyar›c›s›, müzi¤in 
kendisiydi.

Eskiden Underground’du, fiimdi
Televole Oldu
Disko kültüründe sadece Dj de¤il,
kulüpte dansedenlerin hepsi birer
y›ld›zd›. Etnik, s›n›fsal ve kültürel
ayr›mlar dans pistinde yokoluyordu.
Haftaiçi garsonluk ya da tezgâhtar-
l›k yapan s›radan gençler cumartesi
gecesi birer disko kral› ya da 
kraliçesine dönüflüyor, kendilerine
özgü dans figürlerini sergiliyorlard›.
Club merkezli bu yaflam, sürekli
haftasonunun beklendi¤i, ‘o gece’
için haz›rl›k yap›lan bir ritüele
dönüfltü.

70’li y›llar boyunca disko 
gitgide daha popüler hale geldi, 
underground hâli kalmad›. 
Jet sosyete, geyler, zenciler, 
beyazlar, kapitalistler, Marksist’ler...
herkes disko ateflinden nasibini
ald›. Kulüplere giderken giyilen
abart›l› k›yafetler, deri pantolonlar,
platform topuklar günlük modan›n
bir parças› oldu. 80’lere do¤ru
diskonun iyiden iyiye aya¤a düfl-
tü¤ünü gören müzisyenler eski
günlerdeki gibi güzel güzel

lard›. Biraz gey, biraz lezbiyen,
biraz zenci, bir miktar tuhaf k›l›kl›
insan... Yemek tarifleri ifle yarad› ve
sonunda kap› görevlileri clubber’lar
için bir kâbus haline geldi. Gecenin
so¤u¤unda upuzun kuyruklarda
›s›nmak için d›flar› s›zan müzikle
dansetmek, kap›dan dönme
korkusunun verdi¤i heyecan, içeri
girebilmifl olman›n tuhaf gururu
olay›n bir parças› haline geldi. “Kim
en underground?” sorunsal›n›n
yan›na “Kim en V.I.P?” durumu
eklendi.

Daha sonralar› Garage sound’unadd
ad›n› verecek olan Paradise Garage
ise tam bir efsaneydi. Oldukça
underground olan mekândaki bas
öyle kuvvetliydi ki, b›rak›n mideyi,
insan›n elini aya¤›n› bile
z›nlat›yordu. Garage’›n unutulmaz
Dj’i Larry Levan bir gecede üç ayr›
müzik sistemi kullan›yordu.
Gecenin bafl›nda nispeten yavafl
müzikleri alelade bir müzik siste-
minde çal›yordu. Müzikler
h›zland›kça daha yüksek kalitede
bir sisteme geçiyor, gecenin
sonunda ise o dönemde buluna-
bilecek en mükemmel ses sis-
temiyle insanlar› tabir yerindeyse
uçuruyordu. ‹lk tescilli pilotlardan
Levan tam bir hipnoz durumu
yaratmak amac›yla havaland›rma
ve ›s›y› flark›lara göre ayarl›yor, belli
flark›lar için ortal›¤a belli parfümler
s›kt›r›yordu. Ayr›ca daha sakin
müziklerin çal›nd›¤›, taze meyveler,
dondurma ve çikolata servis edilen
bölme de sefahatin ayr›lmaz
parças› ‘chill-out’ kavram›n›n 
ilk örne¤iydi. Bunlar›n yan› s›ra
Garage’› farkl› k›lan en önemli 

Pikab›n S›n›rlar›
Salvation Dj’lerinden Francis
Grosso, plak çalmay› yarat›c› bir
süreç olarak gören ilk insand›.
Sürekli denemeler yaparak Dj
tekni¤inde önemli bulufllar›n önüsü
oldu. Bir pla¤› tutarken, di¤er
parçan›n son beat’iyle ayn› anda
b›rak›yordu. Bu tekni¤e ‘slip-cue-
ing’ ad›n› verdi. Pikap kay›fl›n› yak-
madan pla¤› tutabilmek amac›yla
sürtünmeyi azaltan ‘slip-mat’leritt
icat etti. Böylece, parma¤›n›
kald›rd›¤› anda plak, do¤ru h›zda
hemen çalmaya bafll›yordu. Pitch
ayar› olan iki pikap ve kulakl›k kul-
lanarak plaklar›n h›z›n› ayarl›yordu.
Mixer’i müzi¤i yarat›c› biçimderr
de¤ifltirmek amac›yla kullanan ilk 
Dj de Grosso oldu. 

O dönemde özel remix’li dans plak-xx
lar› ve maxi-single’lar olmad›¤› içinee
Dj’lik çok daha zordu. Üç dakikal›k
single plaklar kullan›l›yordu. Her
plak bitti¤inde insanlar›n psikolo-
jisinde bir düflüfl oldu¤unu göz-
leyen Dj Tom Moulton, pla¤›n
sonunda onlar› yakalay›p bir üst
seviyeye tafl›man›n bir yolu olmas›
gerekti¤ini düflünüyordu. Böylece
tarihteki ilk remix’leri gerçeklefltirdi
ve flark›lar› hem Dj’lerin, hem de
clubber’lar›n ihtiyaçlar›na uygunrr
hale getirdi. 1976 y›l›nda 
maxi-single’lar, yani 12 inç plaklar
kullan›ma girdi ve Dj’lere büyük
rahatl›k sa¤lad›. Ayr›ca s›k›flt›rma
oran›n› azaltt›¤›ndan 12 inçlerin
ç›k›fl›yla ses kalitesinde de önemli
bir iyileflme sa¤land›.

54 ve Garage
Tarihteki en önemli iki kulüp Studio
54 ve Paradise Garage’d›. ((BBkkzkkzz;;
SSttuuddiioo 5544)) Club kültürü ve yeni
e¤lence anlay›fl› bu mekânlarda
olufltu; disko müzikten türeyecek
olan house, techno ve trance gibi
müziklerin temelleri bu kulüplerde
at›ld›. Mikhail Baryshnikov,
Jacqueline Bisset, Grace Jones
gibi isimlerin takip etti¤i 54’te kap›
görevlisi kavram› yepyeni bir anlam
kazand›. Oldukça genifl bir yetki
alan›na sahip olan kap› görevlileri,
içeride yarat›lmak istenen ambians›
adeta yemek yapar gibi haz›rl›yor-

Oldukça genifl
yetki alan›na
sahip kap›
görevlileri,
içeride
yarat›lmak 
istenen
ambians› 
yemek yapar
gibi haz›rl›yordu:
Bir tutam gey,
bir tutam
lezbiyen, biraz
zenci, bir miktar
da tuhaf k›l›kl›
insan... Yemek
tarifleri ifle
yarad› ve  kap›
görevlileri, club-
ber'lar›n kâbusu
oldu.
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DJ’in ve Club’›n Do¤uflu

Dj Larry Levan,
1954-1992.

Peppermint Lounge’un kap›s›nda
s›ra bekleyen gençler.

e¤lenebilmek için flöhret ve
paradan vazgeçip, projelerini dur-
durdular. Sürekli eski günlerin çok
daha güzel oldu¤undan bahset-
mek, herfleyin yeni bafllad›¤› bir
zamanda club kültürünün bir par-
ças› haline geldi. 80 bafl›nda disko
atefli söndü, platform topuklar ve
renkli peruklar dolaplara kalkt›. ‹ler-
leyen y›llarda diskonun küllerinden
New York’ta Garage, Chicago’da
House, Detroit’te ise techno
do¤acakt›. 

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn
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Dolmufl

‘Hapishane ifli’ tabir edilen boncuk-
tan yap›lma biblolar›n, yan›p sön-
dükçe lofl gazino atmosferini his-
settiren lambalar›n, dolmuflun ilk
al›nd›¤› gün çekilen hat›ra foto¤raf-
lar›n›n, üzerinde ‘liselim’ gibi sözle-
rin yaz›ld›¤› pirinçten tabaklar›n bu-
lundu¤u, teypten yükselen ‘ac›l›’ bir
arabeskin herkesin üstüne sindi¤i
dolmufllar bir buluflma noktas›yd›.
Onlara herhangi bir araç muamelesi
yapmak haks›zl›k olur; nostaljiyi
devreye sokmaktan çok yaflam
biçimimizi, zaman tasavvurumuzu,
dolmuflun içinde yer alanla, ‘husu-
si’de oturan aras›ndaki s›n›r› çek-
mesi dolay›s›yla dolmufllar hayat›-
m›z›n orta noktas›nda yer al›r. 

Dolmufl için önemli olan mesafe
de¤ildir; gidece¤i güzergâh belli-
dir... fioför için her metresi bilinen
bu mesafe sonsuz bir tekrar›n, yiti-
rilmifl hayallerin ifadesidir. ‹lkokul-
dan terk çocuklar›n iç g›c›klay›c› bir
özgürlük hevesi, delikanl›l›¤a trans-
fer olabilmenin hikmeti olarak seçi-
len bir meslek, daha do¤rusu ‘ha-
yat gailesini’ en fl›k taraf›ndan ye-
rine getirmenin ifadesidir dolmufl
floförlü¤ü. Vites de¤ifltirdikten son-
ra derin bir iç çekmeyle bakt›¤› ya-
vuklusunun, mahalleden arkadafl-
lar›n, flimdi uzaklarda olan dostlar›n
resimleri göz hizas›nda durur ve
böylelikle dolmufl onun için hâlâ bu
hayattan kurtulabilme imkân› verir.
Dolmufl, onun varoldu¤u hayatla,

yolcular›n yaflant›s›n› s›namas› için
de bir araçt›r. Memuriyetten emekli
bir yafll›yla, futbolcu olma hayalleri
suya düfltükten sonra tornac› olan
bir ç›rak, her daim ev sahibini
çekifltiren bir ev kad›n› ona bir iç
s›k›nt›s› verir, tek göz odalar›nda
hayat›n ak›p gitmesini bekleyen bu
insanlara nazaran floför mahallinde
kendini özgür hisseder dolmufl
floförü.

Dolmufllar›n asli kadrosu floför ve
yolcudur ama as›l baflrolü dolmufl
yüklenir. Dolmufl biraraya gelme
yeridir; farkl› taleplerin, arzular›n,
gerçekleflmemifl hayallerin bir ka-
r›fl›m› yaflan›r dolmuflta. K›sa süreli
bir beraberlikte dahi her türlü hayat
tasavvuru kendini aç›¤a ç›kar›r.

fioförün yan›nda oturup para al›fl-
verifline yard›m edenle, orta s›rada
sessizce yola bakan›n hayata bak›fl›
tamamen farkl›d›r. Yolcular için dol-
mufl, ak›p giden hayat› bir cam ke-
nar›ndan izlemek gibidir: Kiminin bir
‘hususi’nin ön koltu¤una tak›l›r göz-
leri, kimisi de ulaflaca¤› mesafeyi
hesaplar. Fakat bütün yolcular dol-
mufla ad›mlar›n› att›¤› an yoksulluk-
lar›n›n, giderilmemifl arzular›n›n bir
kez daha aç›¤a ç›kt›¤›n› ve kendi-
lerine benzer insanlarla yaflam›n
sonsuz bir tekrar nizam›nda izle-
yece¤ini ister istemez fark ederler.

Ve bunun içindir ki tutulan futbol
tak›m›, be¤enilen artist ‘zenginin
mal› zü¤ürdün çenesini yorar’ mea-
linden her türlü sözün havada
uçufltu¤u bu ortam, yolcular›n
kendi hayatlar›n› da görebilecekleri
bir aland›r. Kendi hayatlar›nda ‘bir
fley olamayacaklar›na’ ikna olmufl
bu insanlar, ‹zzet’lerin, Türkan’lar›n
hayatlar›n›n gölgesine s›¤›narak
teselli ararlar. Dolmufl bir teselli
yeridir; piyangodan büyük ikramiye
kazananlar›n Bebek Oteli’nin tera-
s›nda ince belli bardaklarla votka
yudumlad›klar› bir dünyada, en
az›ndan o dünyan›n kenar›ndan
geçme ihtimalini tan›r yolcular›na.
Dolmufl flark›lar› bundan dolay› hep
bir giderilemeyen ac›yla, gelmesi
muhtemel bir umudun çak›flmas›n›

terennüm eder ya da hepten bir
alaya alman›n, tamamen bir hafifse-
menin ürünüdür ki, ‘çiki çiki baba’
flark›s›n›n bütün dolmufl tarihi
boyunca en popüler flark› olmas›
bu nedendendir.

Borç Harç ‘Hususi’leflince
Dolmufllar bir modernleflme arac›-
d›r; bir vas›ta olmas›, hayat›m›z› ko-
laylaflt›ran bir araç olmas›ndan faz-
la birfleydir. Bir gün puslu Haydar-
pafla sabah›nda yatak denkleri s›r-
t›nda ‘Bizans’› fethetmeye gelenle-
rin memleketten kalma yedek
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Dolmufl için önemli
olan mesafe de¤ildir;
gidece¤i güzergâh
bellidir.



Bu cümleler, bisiklete aflkla
ba¤lanm›fl birçok insanda so¤uk
dufl etkisi yaratt›. Ne yani, geçmiflin
o büyük flampiyonlar›; Merckx’ler,
Hinault’lar, Indurain’ler de mi ayn›
fleyi yapm›flt›? Dünyan›n en güçlü
adam›n›n babas› oldu¤unu
zanneden bir çocu¤un, gerçek
denen tats›z fleyle yüzleflti¤i andaki
hayal k›r›kl›¤›yd› yaflanan. Peki
kanserden insanüstü bir çabayla
kurtulan ve bizi kendisine hayran
b›rakan Armstrong da m› ayn› yolun
yolcusuydu? Allahtan o, testleri
aflm›fl yoluna devam ediyordu.

As›l Suçlu Kim?
Pantani bir taraftan da organizatör-
leri suçluyordu. Yar›fllar o kadar
a¤›rd› ki, insan metabolizmas›n›n
normal flartlarda bunun alt›ndan
kalkmas› mümkün de¤ildi. Geriye
ilaç kullanmaktan baflka çare
kalm›yordu.

Di¤er yandan, bu suçun di¤er
ortaklar› biz bisiklet seyircileriydik.
Öylesine doymak bilmiyorduk ki,
daha h›zl›, daha yukar›, daha
uzun... Hiçbir rekor bizi kesmiyor-
du. Hani bir laf vard›r ya, kahra-
manlara ihtiyaç duyanlar düflkün-
lerdir, diye. O sendroma m› esir
düflmüfltük? Trajedinin masummufl
gibi görünen suç ortaklar› m›yd›k? 

Pantani 2003’te Fransa bisiklet
turuna yeniden kat›ld›. Do¤rusu
eski parlak günlerinden uzakt›. Her
fleye ra¤men, gönlümüze kurdu¤u
taht o kadar sa¤lamd› ki, ona
topluca hoflgeldin dedik. Ölüme
filan da pek ald›rd›¤› yoktu zaten.
Sezon bafl›nda Ukraynal› bisikletçi
Andrey Kivilev geçirdi¤i kaza sonu-
cu hayat›n› kaybetmiflti. Bunun
üzerine Uluslararas› Bisiklet
Federasyonu kask takma zorunlu-
lu¤u getirmifl, uymayanlar› diskali-
fiye edece¤ini aç›klam›flt›. Bizim
korsan, Fransa Turu’na kat›l›r
kat›lmaz yine anarflistli¤ini yapm›fl,
kask›n› ç›kar›p atm›flt›.

Bundan birkaç ay evvel de bir
baflka yol flövalyesi, José Maria
Jiménez, tedavi gördü¤ü klinikte
hayat›n› kaybetmiflti. O da dopingin

renklilerinden biriydi. 50 civar›ndaki
kilosu, dazlak kafas›, kepçe kulak-
lar›, bandanas› ve fleytani atak-
lar›yla inan›lmaz bir yokuflçuydu.
Bir sürü lakab› vard›: Korsan,
dumbo vs... ‹talyanlar›n ayn› 
ebattaki efsanevi yar›flç›s› Fausto
Coppi’den sonraki yeni efsanesiydi. 

Dünyan›n en büyük üç bisiklet turu;
Fransa, ‹talya ve ‹spanya turlar›,
yaklafl›k 3’er bin kilometreden
oluflur ve sporcular 3 hafta gibi 
bir sürede, yaln›zca bir tek gün ara
vererek pedal basarlar. Alpler ve
Pirene’lerin yer yer 3000 metre
yüksekli¤e ulaflt›¤› zirvelerine
t›rman›rlar ki, Temmuz ay›nda bile 
o zirveler karla kapl› olur. 

‹nsan›n, özellikle de bisiklet
merakl›lar›n›n hayal gücünü zor-
layan bu rekabetin üzerine ne yaz›k
ki son y›llarda kara bulutlar çöktü.
Birçok pedal doping testlerini
geçemedi, de¤iflik cezalar ald›.
Ço¤u, yar›fllara tekrar dönemedi,
dönenler eski formlar›na kavufla-
mad›. Pantani de bunlardan biriydi.
1998 y›l›nda hem ‹talya hem de
Fransa turunu kazanm›fl, çok az
bisikletçiye nasip olan bir unvana
kavuflmufltu. Ama ard›ndan gelen
y›llar onun için pek hay›rl› olmad›.
Doping testleri pozitif sonuç 
verince uzunca bir süre yar›fllar-
dan men edildi. O da, testlerden 
geçemeyen birçok yar›flç›yla ayn›
dili tutturdu: “Bu sporu yapan
bütün sporcular, öteden beri 
böyle fleyler kullan›r. Bizi kurban 
seçtiler.”

parçac›l›k deneyimi, dolmufl 
floförlü¤üne transfer olur. O insan-
lar daha önce kente yerleflmifl olan-
lar› gördükçe, dolmuflun da kendi-
sine bir yer tayin edece¤ini
hisseder ve dolay›s›yla dolmufl bir
kentleflme vas›tas› haline gelir.
Dolmufla al›nan her süs, cam
kenar›na yerlefltirilen her resim,
floförünün bu hayat›n kurallar›na
al›flt›¤›n›n göstergesidir. Her floför
meflrebince, muhitince farkl› resim-
ler, farkl› süsler taksa da hep bir
yerleflik olma iste¤inin ifadesini
verir bu eflyalar... Kald› ki dolmufl
süslerinin, dolmufla yaz›lan yaz›lar›n
da bir nevi modernli¤e iliflkin
tasavvurlar›m›z› aç›¤a ç›kartt›¤›n›
söyleyebiliriz. Mesela art›k te-
davülden kalkm›fl bir ‘liselim’ sözü
taflral› bir aflk iliflkisinin iç g›c›kla-
y›c› bir ifadesiyken; ön cama ya-
p›flt›r›lm›fl bir CD, modern araçlar-
dan da haberdar olundu¤unun bir
göstergesidir. ‹çerisinde arabesk
flark›lar›n çal›nd›¤›, her trafik kon-
trolünde muavinin yolcular›n bafl›n›
afla¤›ya çekti¤i; emeklilerin, hafta-
sonu maç paras›n› biriktiren ç›rak-
lar›n, okul formal› k›zlar›n, çeyiz
al›flverifline ç›kan ev kad›nlar›n›n
bulundu¤u dolmufllar çoktan haya-
t›m›zdan ç›kt›. Ne zaman ki az ban-
ka kredisi, az borç diyerek bir ara-
ba al›nmaya çal›fl›ld›, ne zaman ki
hapishane ifli boncuklar›n yerine
dolmufl camlar›na CD’ler yap›flt›r›ld›
ve ne zaman ki ac›l› arabesk dinle-
yip hayata isyan etmek yerine “elle-
re var da bize yok mu?” deyip tem-
po tutuldu, dolmufllar da geçmifl
hayat›m›z›n bir nesnesi haline geldi. 

NNuuhh KKöökkllüü
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Doping

Marco Pantani 14 fiubat günü bir
otel odas›nda ölü bulundu. Otopsi
sonuçlar› kokain zehirlenmesine
ba¤l› beyin ödemi ve kalp yetmez-
li¤ine iflaret ediyordu. Özellikle son
zamanlar›nda depresyonda oldu¤u
ve yaln›zl›k çekti¤i söyleniyordu.
Marco Pantani ‘yol flövalyeleri’ ad›
verilen bisiklet yar›flç›lar›n›n en

Yar›fllar o kadar
a¤›rd› ki, insan
metabolizma-
s›n›n normal
flartlarda bunun
alt›ndan kalk-
mas› mümkün
de¤ildi. Geriye
ilaç kullanmak-
tan baflka çare
kalm›yordu.
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Marco Pantani,
1970-2004.
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yan etkilerinden olan depresyon
çukuruna düflmüfltü. Jiménez 31,
Pantani 34 yafl›ndayd›. Her ikisi de
gitti. Rosinante’leri olan bisikletle-
rinin boynu bükük kald›.
Dulcinea’lar› m›? Onlar bizlerdik. 

AAyAyAyAyAA ddaann ÇÇeelliikk

www.acikradyo.com.tr
23 fiubat 2004.

Duke

Edward Kennedy (Duke) Ellington
(1899-1974). 1965 y›l›nda Pulitzer
Ödül Komitesi, müzik kategorisinde
ödüle lay›k kimse bulmad›¤›n›
aç›klad›¤›nda, adaylardan 66’l›k
Duke Ellington “Kader beni kollu-
yor. Bu genç yaflta çok meflhur
olmam› istemiyor” demiflti. Ünlü
caz elefltirmeni Ralph Gleason’›n
tepkisi sanatç› kadar so¤ukkanl›
olmad›: “Amerikan entelektüelleri,
Amerika’n›n yetifltirdi¤i en büyük
besteciye hakk›n› vermiyorlar. Bu
kadar basit.” diye yorumlad› olay›.
Gleason’›n tan›mlamas›n› genifllete-
biliriz: “Amerika’n›n dünyaya
arma¤an etti¤i yegâne sanat
dal›nda yetifltirdi¤i en büyük
müzisyen”. 

Enstrüman› olarak gördü¤ü
orkestras› için yapt›¤› 2000’i aflk›n
bestesi, 20.000’e yak›n performans›
ile bu s›fat› gerçekten hak etmifl;
Louis Armstrong gibi bir virtüöz
anlam›nda olmasa bile yeni ve
farkl›y› arama, yorumlama, organi-
zasyon, yetene¤i keflfetme,
yetifltirme, inisiyatif verme,
baflkalar›n› y›ld›zlaflt›r›rken yük-
selme ve özellikle caz›
evrensellefltirme gibi farkl› boyutlar-
da kendini defalarca kan›tlam›fl,
caz›n eflsiz bir dehas›yd› Duke
Ellington. 

Yüzy›l›n dönümünde ›rk ayr›m›
aç›s›ndan dönemin en liberal
say›labilecek kentlerinden biri olan
Washington’da pek çok Afro-
Amerikan sanatç›dan farkl› olarak
görece refah içindeki bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya geldi. Bir
sosyete doktorunun yan›nda
çal›flan babas› James Edward ve

özellikle özgüveninin geliflmesinde
büyük rol oynayan annesi Daisy
taraf›ndan  ‘lider’ olmak üzere
yetifltirildi.

7 yafl›nda bafllad›¤› piyano 
derslerini k›sa sürede terk etti. O
y›llarda e¤ilimi daha çok resim ve
grafik tasar›m›na dönüktü. Ama
kendi deyimiyle, “gitti¤i lokallerde
her seferinde piyanonun yan›nda
güzel bir kad›n›n duruyor olmas›”
müzi¤e olan ilgisini yeniden 
canland›rd›. 18 yafl›nda ‘Soda
Fountain Rag’i besteledi. Birkaç 
y›l sonra da Harlem Rönesans›’n›n
cazibesi onu New York’a çekti ve
50 y›ldan fazla sürecek muhteflem
kariyerine 1923’te orada bafllad›.
Lider özellikleri, bir daha
de¤iflmeyecek olan konumunu 
k›sa sürede elde etmesini
sa¤larken, Times Square’deki
Hollwood Inn ve daha sonra canl›
radyo yay›nlar›n›n yap›ld›¤› Cotton
Club’daki “Jungle Music” perfor-
manslar› ona daha 1920’ler sona
ermeden ulusal bir flöhret olma 
yolunu açt›. 

Ravel, Debussy gibi sanatç›lar
baflta olmak üzere Avrupa sanat

müzi¤inden etkilendi. Özellikle
bebop’un filiz vermeye bafllad›¤›
1940’lara kadar caz› entelektüel-
lefltirme ya da baflka bir deyiflle bir
sanat dal›na dönüfltürme çabas›n›
gösteren yegâne sanatç› oldu.

“Sanki Cennete Gitmifl ve
Tanr›’n›n Özel Asistanl›¤›na
Atanm›flt›m”
‹lk döneminde Bubber Miley,
Sidney Bechet, Sonny Greer,
Willie-the-Lion-Smith; daha 
sonralar› Johnny Hodges, Barney
Bigard, Juan Tizol, Cootie Williams,
Lawrence Brown ve nihayet 
40’lardan sonraki dönemde Jimmy
Blanton, Ben Webster, Ray Nance,
Paul Gonsalves, beste ve aranj-
manlar›ndaki en büyük yard›mc›s›
Billy Strayhorn gibi sanatç›lar›
orkestras›na dahil ederek büyük
orkestra gelene¤ini say›s›z y›ld›zla
birlikte en uzun süre götüren
sanatç› oldu. Bir dönem Duke’un
yan›nda çal›flan ünlü caz elefltir-
meni, besteci Leonard Feather
“sanki cennete gitmifl ve Tanr›’n›n
özel asistanl›¤›na atanm›flt›m” diye
tan›mlar iliflkisini. Ancak yan›nda
çal›flan her sanatç›n›n onun
hakk›nda bu denli olumlu

Duke Ellington,
1899-1974.



Bu¤day, ilk tar›m bölgesi olarak
tesbit edilen Türkiye, Irak ve
Filistin’i içine alan ‘Verimli Hilal’deki
komflu ‹ran’a MÖ 500’lerde
s›çr›yor. ‹ran günümüzde Amerika,
Rusya ve Çin ile beraber bu¤day
üreten ülkelerin bafl›n› çekse de,
18. yüzy›l sonlar›nda bu¤dayla
tan›flan Avustralya’y› saymazsak,
bu tah›l› en geç keflfeden ülkeler-
den biri (1520). Bu¤day’›n Çin’e
ulaflmas› MÖ 300’ü buluyor.
Komflu Yunanistan ise ilk MÖ
400’lerde ekmeklik yumuflak
bu¤day yetifltirerek bu¤day
tar›m›na bafllam›fl. Ancak, Sicilyal›
bir Yunan olan Archestratus’un,
yaflad›¤› MÖ 350 y›llar›nda külde
piflen Tegea ekme¤inin sert
bu¤daydan yap›lm›fl olan›n› tavsiye
etmesinden, bu¤day›n lezzet
hususiyetleri üzerinde eskiden beri
duruldu¤u anlafl›l›yor. 

Makarna Testi
Bu¤day türleri kabaca ekmeklik
(Tiriticum aestivum) veya makar-
nal›k (Tiriticum durum) olarak iki
kategoride toplan›yorlar. Ekmeklik
bu¤day türleri sert ve yumuflak
olarak fiziki özelliklerine göre ikiye
ayr›l›rken, durum bu¤daylar› ancak
kalitelerine göre kategorize ediliyor.
Zira durum bu¤day› ekmek
bu¤day›ndan farkl› bir fiziki yap›
tafl›yor ve kalitesi haricinde bu
özellik de¤iflmiyor. Durum bu¤day›
fiziken sert ve k›r›lgan iken, sert
ekmeklik bu¤day, ununun içindeki
protein maddesindeki gluten
oran›n›n yüksekli¤i ile bu s›fat›
kazan›yor. Gluten maddesi, maya-
lanm›fl hamurun kabarma süreci
içinde oluflan gazlar› içerde tutarak
tok ama süngerimsi, özetle iyi bir
dokuda ekmek elde edilmesini
sa¤l›yor. Yumuflak denilen ekmeklik
bu¤daylarda ise bu özellik s›n›rl›
oldu¤undan, bu tip bu¤day unun-
dan yap›lan ekmek de genellikle
çok beyaz ve kokusuz olur.

K›r›lgan durum bu¤day›n›n taneleri
cams› bir özellik tafl›yorlar, ayr›ca
tanelerinin içinde hava bofllu¤u
olmuyor. Hatta bu yüzden eski
tabiri ‘zücacil bu¤day’d›r. Durum
tanelerinden kesit al›nd›¤›nda cams›

gevrek (Brittle-Einkorn) ‘Tiriticum
monococcum’ bu¤day› Suriye’nin
Türkiye s›n›r›na yak›n Tell
Mureybet’te yetifltirilmifl. Anadolu
halklar›n›n da en birinci u¤rafl› yine
tar›md›. MÖ 2. biny›lda Anadolu’da
yetifltirilen ürünlerin bafl›nda arpa
ve kalitesi düflük olmas›na ra¤men
iyi ekmek ve hamur yapmaya
elveriflli (emmer bu¤day›) 
‘Tiriticum dicoccum’ geliyordu. 
Bu bu¤day türü günümüzde
genelde hayvan yemi olarak
kullan›lmaktad›r. 

Özellikle Hitit döneminde yo¤un
tar›m yap›lmas›n›n nedeni
Anadolu’nun o devirdeki nüfus 
kalabal›¤›d›r. Hattuflafl’›n kaplad›¤›

170 hektarl›k alan›n, hatal› bile 
olsa, 30 ila 40 bin kiflilik bir 
nüfusa sahip olmufl olabilece¤i 
ileri sürülüyor. Bronz Ça¤›’ndaki
tar›m flartlar›na göre bir hektarda
17 bushel1 tah›l üretilir. Ve yine bu
flartlar alt›nda o zamanki kifli bafl›
y›ll›k tüketimin 10 bushel civa-
r›nda oldu¤u düflünüldü¤ünde,
Hattuflafl halk›n›n y›ll›k bu¤day
tüketimi 300 ila 400 bin bushel
olarak hesaplan›yor ki, nüfus 
tahmini yar›ya indirilse bile bu 
miktarda yeterli üretim alan›n›n 
17 ila 24 bin hektar olmas›
gerekti¤ini gösteriyor.

düflündü¤ünü söylemek de
mümkün de¤ildir. Yine de ço¤unun
y›ld›z mertebesine ulaflmas›nda
Duke’un büyük rolü oldu¤u
yads›namaz. 

“Shakespeare’in Elizabeth dönemi-
nin di¤er dramatistlerine üstünlü¤ü
ne kadarsa, 1926’dan itibaren
Duke’un da rakiplerine üstünlü¤ü
aynen o kadard›r” der, Eric
Hobsbawm. Gerçekten de vokalist-
lerin etkin kullan›m›, 1920’lerde ona
büyük ün kazand›ran dans müzi¤i
formundan ayr›l›p gerçeklefltirdi¤i
‘Black and Tan Fantasy’ (1927) ve
‘Mood Indigo’ (1930) besteleri, ilk
uzun eseri ‘Creole Rhapsody’
(1931) ile senfonik caz giriflimi,
Swing dönemine Juan Tizol
sayesinde arma¤an etti¤i ‘Caravan’
(1937), Afro-Amerikan toplulu¤un
tarihi üzerine kurulu ‘Black, Brown
and Beige’ (1943), 1956 Newport
Caz Festivalindeki Paul
Gonsalves’in tarihî solosuyla
doru¤a ulaflan muhteflem konser
performans›, Shakespeare karak-
terlerine dayanan ‘Such Sweet
Thunder‘ (1957), ileri yafllar›nda
dine olan yak›nlaflmas›n›n ürünü
olarak Sacred Concerts (1965,
1968), film müzikleri, dünya müzik-
leriyle buluflmalar› gibi saymakla
bitmeyecek kadar baflar›ya imza
atm›flt›r caz›n Casanova’s›. Ama
muhtemelen caz tarihinde efli
görülmemifl baflar›s›n›n ard›nda
büyük orkestra format›n›n, caz›n
birbirinden ayr›lmaz üç problemini
çözmüfl olmas› yatar; orkestra için
çok genifl bir repertuar›n bestelen-
mesi, repertuar›n mükemmel
orkestrasyonu ve enstrümantal stil-
lerin özgünlüklerini kaybetmeden
orkestra içinde bir araya getirilmesi. 

AAtAtAtAAtAA iillllaa AAkkssooyy

Durum
Bu¤day ‘Tiriticum’ ailesinden otsu
bir bitkidir ve arpadan sonra tar›m›
yap›lan en eski tah›ld›r. ‹lk tar›m›n›n
12 bin y›l önce Ürdün’deki Eriha
(Jericho) kenti bölgesinde yap›ld›¤›
biliniyor. MÖ 8600’de k›r›lgan ve
toplanmaya elveriflli olmayan
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bir sat›h ortaya ç›k›yor. Dolay›s›yla
durum taneleri ö¤ütüldüklerinde un
haline gelmeyip cam gibi parçalara
ayr›l›yorlar. Durum bu özelli¤inden
ötürü de kuskus, irmik, makarna ve
bulgur imalat› için kullan›lan yegâne
bu¤day türü oluyor. Ekmeklik
bu¤daylar›n unsu özleri ise bu
ürünlerin üretilmesine elveriflli
olmuyorlar. Her ne kadar zaman
zaman ekmeklik bu¤daydan
makarna ve bulgur yap›l›yorsa da,
bunlar›n lezzeti ve yemek kalitesi
durumdan yap›lan› tutmuyor.
Makarnada bunun tesbiti çok
kolay. Makarnan›n kaynat›ld›¤›
suyun unlanmas›ndan, ham
malzeme olarak ekmeklik bu¤day
kullan›ld›¤› anlafl›l›yor. Protein
aç›s›ndan ekmeklik bu¤daya göre
daha zengin olan durum, zaman
zaman protein takviyesi için
ekmeklik yumuflak bu¤daylarla da
kar›flt›r›l›yor.

Durumun ekmeklik bu¤daylara göre
daha eski bir bu¤day türü olma
özelli¤i de var. 42 kromozomlu
ekmeklik bu¤daya karfl›n durumun
28 kromozomlu daha basit bir
yap›ya sahip olmas›, bu türün daha
eski oldu¤unu ortaya koyuyor. Sar›
pigmentli olmalar› A vitamini de
içerdiklerini gösteriyor. Durum
bu¤day› 7 - 8 bin y›ll›k geçmifli ile
ayr›ca en eski bu¤day türleri
aras›nda. 

Ekmeklik bu¤day nemli yerlere çok
daha kolayca adapte olabilirken,
zeytin gibi s›cak Akdeniz iklimini ve
kurak yerleri seven durumun üreti-
mi daha k›s›tl› kalm›fl ve Akdeniz
ülkeleri d›fl›nda ancak s›cak
ülkelere do¤ru yay›labilmifl. Bugün
Habeflistan’a kadar uzanmas›n›n
nedeni yine iklim koflullar› ile ilgili.

Lezette Durum
Günümüzde durum bu¤day›
ekme¤i kabarmad›¤›ndan dolay›
bugün anlad›¤›m›z tarzdaki ekmek
için tercih edilmiyor. Ancak kabar-
masa da lezzeti çiftçinin kendi kul-
lan›m› için bu bu¤day› yetifltirecek
kadar özel ve leziz. Tunus’un 
küçük bir kasabas›nda durum
bu¤day›ndan yap›lan saç ekme¤ini

tatt›ktan sonra bu gayretin nedenini
anlamak hiç zor de¤il. 

Ekmeklik bu¤day ticari amaçla
üretildi¤inden ve 1960’l› y›llarda
Amerika’n›n bafllatt›¤› Yeflil
Devrim’de (Green Revolution)
amaçlanan ‘kalite ve tat’ yerine
‘seri üretim’ oldu¤undan dolay› da
durum bu¤day› baflar›l› olmam›fl.
Ancak merkezi Suriye - Halep’te
bulunan 1977’de kurulan
ICARDA’n›n (Kurak Yerlerde Tar›m
Araflt›rmalar› Uluslararas› Merkezi)
durum bu¤day›n›n Akdeniz’de daha
çok yetifltirilmesini amaçlayan bir
projesi var. Bu proje Cezayir, Fas,
Tunus, Suriye ve Türkiye’yi
kaps›yor.

Türkiye’de Yetifltirilen Durum
Bu¤day› Türleri
Türkiye durum bu¤day› çeflitleri
aç›s›ndan çok zengin. TMO’da
‘Anadolu Durum Bu¤daylar›’ bafll›¤›
Konya-Karaman bölgesinde
yetifltirilen türleri için kullan›lsa da,
güneydo¤u bölgesinde de durumun
yo¤un üretimi sözkonusu. Bunlar
ofisin ‘Di¤er Durum Bu¤daylar›’
bafll›¤› alt›nda yer al›yorlar. Bulgur
üretiminde kullan›lan durum
çeflitleri de yörelerine göre afla¤›da
s›ralan›yorlar. Bu türlerin Anadolu
kökenli olanlar›n› isimlerine bakarak
ay›rt etmek mümkün.

1. Konya Karaman Yöresi: K›z›ltan,
Çeflit-1252, Selçuklu-97, Ankara-
94, Y›lmaz ve Alt›ntafl-94 bu¤day-
lar›, günümüzde yetifltirilen türlerin
bafl›nda geliyor. Bu bölgede
yetifltirilip be¤enilen eski çeflitler
aras›nda ise Kunduru, Çakmak,
D›rak vb. çeflitler var. Gitgide üreti-
mi azalan Ahmet ise tescilli olma-
mas›na ra¤men bölgede lezzeti ile
an›lan bir çeflit.

2. Urfa-Gaziantep-Diyarbak›r
yöresinde yetiflen ve bulgur
yap›m›nda kullan›lan bu¤day
çeflitleri: Durum cinsi bu¤daylar
aras›nda Ege-88, Ayd›n,
Cosmodor, Durakik, Zenit, Svevo,
F›rat gibi çeflitler bulunuyor. Ancak

bu durum bu¤daylar›n›n yan› s›ra
özellikle güneydo¤uda ‘siyah bul-
gur’ diye tabir edilen; Güneydo¤u,
Ortado¤u’da özellikle de Irak, ‹ran,
Ürdün gibi ülkelerde tüketilen bul-
gur yap›m›nda k›lç›ks›z ekmeklik
sert bu¤daya giren Bezostaya
bu¤day› kullan›l›yor. Bunlara
ilaveten bulgura elveriflli olmasa da
ekmeklik sert bu¤daylardan 
Atay-85 ve Da¤dafl-94 say›labilir.

Ancak bulgurun kalitesi her zaman
bu¤day›n tohumu ile ilgili de¤ildir.
Mesela on y›l gibi bir süre ile kul-
lan›lan tohum, deforme oldu¤undan
iyi sonuç vermez. Uzun süre ayn›
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Makarnan›n
kaynat›ld›¤› su
unlan›yorsa, ham
malzeme olarak
ekmeklik bu¤day
kullan›lm›flt›r.
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bulgurdan yapt›¤› koskos’un, ›rk
olarak akraba oldu¤umuz iddia
edilen Berberilerin irmikten
yapt›klar› kuskus ile teknik olarak
pek bir fark› olmad›¤›n›, izleyenler
kolayca tesbit edebilirler. Aradaki
ba¤ henüz tam olarak kan›tlanm›fl
de¤il ama, dünyada sadece iki
bölgede yap›l›yor olmas› –yapanlar
aras› co¤rafi uzakl›k da hesaba
kat›ld›¤›nda– gerçekten merak
uyand›ran bir durum yarat›yor.
Üstelik de durum’un yaratt›¤› özel
bir durum bu!

Tunus Kuskusu 
Ülkesinin geleneksel yemeklerini
öne ç›karan, onlardan esinlenerek
yeni lezzetler üreten Tunuslu fief
Abdülrezak Haouri taraf›ndan kendi
evinde bir CIA (Culinary Institute of
America) grubuna yap›lan sunum-
dan tesbitler:

Kuskus ince veya iri irmikten
yap›labilir. Ayakl› çukurca bir kaba
dökülen irmi¤in üzerine çok az su
dökülür ve ayn› yönde kar›flt›rmaya
bafllan›r. (Annesi saat yönüne de
kar›flt›r›l›r dermifl ama aksi yönde
kar›flt›ran anneannesinin kuskusu
da çok leziz oldu¤undan fief Haouri
yönün lezzete etkisi olmad›¤›n›
düflünüyor!) K›sa bir süre kar›fl-
t›r›ld›ktan sonra üzerine çok az
zeytinya¤› dökülür; zira zeytinya¤›
kuskusun birbirine yap›flmas›n›
önlüyor. Bu ifllem ayr›ca kuskusun
kendini toplamas›na da neden
oluyor. Böylelikle kuskuslaflan irmik
elekten geçiriliyor. Eleklerin telleri
kuzu ba¤›rsaklar›ndan yap›l›yor. ‹ri
taneli ç›kanlara ‘mhammas’ denili-
yor. Üçüncü ve en ince elekten
geçirilen kuskustan ekmek bile
yap›labiliyor; veya buharda hemen
piflirildikten sonra saklanabiliyor.
Tunus'da arpadan da kuskus
yap›l›yor ve bunun hemen piflirilme-
si gerekiyor; ancak piflme süresi
durum kuskusuna göre daha uzun.
fiefin s›rr› ise, kuskus yapmak için
saklad›¤› irmi¤in içinde güzel bir
rayiha için tarç›n ve karanfil bulun-
durmak.

kar›flt›r›ld›¤›ndan bu bulgur paçal
bir üründür. Gaziantep’in daha yeflil
ve sütlü iken kopar›l›p dumanla-
narak kurutulan ünlü bu¤day› ‘firik’
de bir durum bu¤day ürünüdür.

Durum bizde irmik ve bulgur ile öne
ç›karken baflka ülkelerde çeflitli
amaçlara yönelik olarak tercih
edilen bir tür. Gittikçe ünlenen
‹talyan makarnalar› için ‹talyanlar
1930-40’larda ifle bu türü dölleye-
rek bafllam›fllar. Yine de bugün
bu¤day›n›n önemli bir k›sm›n›
Kuzey Dakota ve Manitoba’dan
alan ‹talya’n›n Lazio bölgesi,
ülkenin en lezzetli durum bu¤day›
yetifltiren bölgesi olarak biliniyor.
Ancak Suriye de ‹talya’ya bu¤day
ihraç eden ülkelerden biri. Fransa
ve ‹spanya ile durum bu¤day›n›
tan›flt›ran ise ‹talya’n›n eski sahip-
leri olan Romal›lar.

Türkiye ‹thal Ediyor
Türkiye’nin, özellikle de Erzurum,
Haymana, Eskiflehir ve Kayseri’nin
yaylalar›nda yetiflen durum bu¤day›
dünyadaki en lezzetli makarnal›k
durum bu¤day› olarak kabul
görülüyor. Durum bu¤day›n›n üreti-
mini yapanlarla kullananlar farkl›
co¤rafyalarda oldu¤u için ulus-
lararas› bir pazar oluflmufl. Kanada
ve ABD ihracat›n› yap›yorlar.
Cezayir ise satt›klar› ülkeler ara-
s›nda lider. Türkiye yetifltirici
olmas›na ra¤men katma de¤eri
yüksek olan durumu ithal ederek
iflleyip sat›yor. 

‹spanyollar da eski bir durum
bu¤day› müdavimi. Pirinçten
yapt›klar› paella’lar› için önceleriaa
bu¤day kullan›rlarm›fl. Araplarla 
birlikte pirinç de gelince bu yeni
ürünü bu¤daya ye¤lemifller.
Durumdan elde edilen, Kuzey
Afrika ülkelerinin en önemli besin
maddelerinden biri olan kuskus ise
fetih ordular›na kat›lan Berberiler ile
‹spanya’ya gelmifltir, deniyor.
Berberiler özellikle Cezayir, Tunus
ve Fas’a has ürün olarak bilinen
kuskusun mucitleri olarak kabul
ediliyorlar. Ancak bir di¤er tez de
kuskusun Anadolu’dan ç›kt›¤›
yönünde. Anadolu halk›n›n genelde

yere ekilen ve de¤ifltirmeden 
kullan›lan tohumun rengi döner.
Renklerinin yan› s›ra unlaflt›k-
lar›ndan ‘Dönmeliler’ do¤al olarak
makbul tutulmaz. Bunlara yöresel
olarak ‘kösomor’ veya halk
aras›nda ‘kör tane’ deniyor. Bu
özellik Ortado¤u flartnamelerinde
‘k›z›ltane’ olarak ve istenmeyen bir
husus olarak geçiyor. Bulgurun
içinde gördü¤ümüz k›z›lca renkli
taneler böyle bozulmufl bu¤day›n
iyisi aras›na kar›flm›fllar› oluyor.
Tohumun hibrid veya orijinal olmas›
deformasyonunu etkilemiyor.
Ancak tohum baflka topra¤a 
ekilerek bu yozlaflma önlenebiliyor.
Bunun d›fl›nda iklim koflullar› da
tanenin kalitesini etkiliyor. ‹klim iyi
gitmedi¤i takdirde cams› özelli¤ini
yitirdi¤inden, sonucu flansa b›rak-
mak istemeyen çiftçi bugün
geleneksel üreticinin favorisi ve çok
kaliteli bir bulgurluk bu¤day olan,
özellikle râk›m› yüksek Kayseri ve
Sivas bölgesinde yetifltirilen ‘Zerun’
bu¤day›n› ekmekten, ne yaz›k ki
tamamiyle vazgeçmifltir.

Lezzet
Ülkemizde Konya Karaman böl-
gesinde yetiflen durum bu¤day-
lar›ndan yap›lan bulgurlar,
Urfa-Gaziantep-Diyarbak›r yöresin-
deki durum bu¤daylar›ndan yap›lan
bulgurlara göre daha lezzetlidir.
Bu sonuç Güneydo¤u bölgesinin
deneme üretimi yap›lan Durakik,
Zenit, Ayd›n, Cosmodor ve Ege-88
bu¤day çeflitleri için geçerlidir.
fiimdilerde çok ekilen Rus kökenli
Bezostaya k›rm›z› bu¤day› ise
ekmeklik olmakla birlikte cams› ve
kaliteli oldu¤u için bulgurluk olarak
Orta Anadolu’da çok ekilmektedir.
Ancak durum bu¤day› ile

Bulgur.

Boyal› Bulgur ve Bulgurun
Üretim Aflamalar›
Kimsenin akl›na gelmez ama
günümüzde cazibesini art›rs›n diye
bulgura makyaj yap›l›yor. Büyük bir
olas›l›kla selofan paketleri içinde
gözümüze hofl gelen sapsar› bulgur
taneleri, boyal›. Boyama ifllemi
kesin olmakla birlikte kök boya 
kullan›ld›¤› için laboratuarlardaki
testlerde boya tesbit edilemiyor
veya bulguru ›slat›p bir beze 
sürttü¤ünüzde renk ç›km›yor. Bu
nedenle bulgur seçerken renginin
daha esmer olan›na gitmekte yarar
var. Bunlar boyal› olmad›klar› gibi
tümüyle soyulmay›p kepeklerinden
ayr›flt›r›lmad›klar›ndan daha do¤al
ve besin de¤erleri de yüksek. Özel-
likle ABD gibi sa¤l›kl› beslenme
konusuna son zamanlarda ciddi
flekilde e¤ilen ülkeler ithal ettikleri
bulgurun böyle bir kalitede
olmas›na çok önem veriyorlar.

Bulgur eskiden evlerde yap›l›rd›,
ancak bugün de üretim aflamalar›
de¤iflmeden teknolojik olarak
üretilebiliyor: Geleneksel üretim 
zinciri içinde seyreden teknolojik
üretimi ise flöyle:

Teknolojik Üretim Basamaklar›:
1) Bu¤day al›m›: ‹stenilen kriterlere
uygun bu¤day al›n›r.
2) Kuru temizleme: Tafl-toprak, ot
tohumlar›, toz, k›r›k taneler vs.
ayr›l›r.
3) Yafl temizleme: Toz-toprak, tafl
yüzeye yap›fl›k ilaç kal›nt›lar› vs.
ayr›l›r.
4) Piflirme: Bu¤daylar›n piflirme ile
yap›s› de¤iflir; jelatinize olarak sert

cams› yap› kazan›r. Enzimler 
inaktive olur.
5) Kurutma: Piflirme sonucu % 40-
50 rutubete sahip bu¤day›n rutu-
beti düflürülür.
6) Kabuk soyma: Bu¤day›n kepek
diye adland›r›lan kabu¤u ayr›l›r.
7) Kesme / k›rma: Soyulmufl taneler
kesilerek veya k›r›larak inceltilir.
8) S›n›fland›rma: ‹nceltilen taneler
pilavl›k ve köftelik diye s›n›fland›r›l›r.
9) Ambalajlama: Polipropilen çuval-
lar veya selofan paketler
kullan›larak ambalajlan›r.

Bulgur Seçiminde Gözetilmesi
Gereken Hususlar 
Bulgurun rengi aç›k sar›ya do¤ru
ilerledikçe bulgurun pilav verimi ve
su alma kapasitesi düfler. Aç›k sar›
renkli bulgurdan yap›lacak bulgur
pilav›nda pirinç pilav›nda kullan›lan
oranlarda su kullan›l›rken, esmer
renkli bulgurlarda bir birim bulgura
2,5 ilâ 3 birim su kullan›lmas› öne-
rilir. Su kald›ran unun daha kaliteli
olmas› gibi bulgurun da hemen
pifleni de¤il, su kald›ran› daha
kalitelidir. 

EEnnggiinn AAkk››nn

Pr; Tad Muhabbetleri
Yt: 03 Haziran 2002.

1 1 bushel 4/5 kiledir, yani yaklafl›k
36 kilogram.

Duvar
Güvenlik duvarlar›, insanlar› belli bir
çizgi veya s›n›r›n öbür taraf›na
geçmekten al›koymak, onlar›n
hareketini s›n›rland›rmak veya iki
nüfusu birbirinden ay›rmak (ya da
ayr› tutmak) amac›yla infla edilen
bariyere verilen genel ad. Bu tür
duvarlar tafl, betonarme, demir-
çelik ve dikenli telden yap›labildi¤i
gibi, eklektik bir anlay›flla, bunlar›n
hepsi birden kullan›larak da 
infla edilebilir. Güvenlik ya da
korunma duvarlar›n›n en ünlü
örneklerinden biri, kadim tarihte 
Çin ‹mparatorlu¤u’nu Mo¤olistan
ve Mançurya’dan ay›ran Çin Seddi,
ikincisi ise daha yak›n tarihte
So¤uk Savafl’›n büyük bölümünde
Bat› Berlin’i Do¤u Almanya’n›n geri
kalan k›sm›ndan ay›rmaya yarayan
Berlin Duvar›’d›r.

Ekvator Çizgisinin Yar›s›ndan
Daha Uzun
Duvar infla etmek, içinde
yaflad›¤›m›z dönemin en büyük
modas›d›r denebilir. Bu modan›n
ortaya ç›kmas›n›n bafll›ca sebepleri
flunlard›r: Nüfus art›fllar›, iklim
sorunlar›, gelir da¤›l›m› adaletsiz-
likleri, yükselen fliddet ve terör
korkusu ve –tarihte efli görülmemifl
ölçüde yükseldi¤i görülen– sivil
protesto hareketleri karfl›s›nda
duyulan kayg›lar... Bütün bunlar,
ama özellikle terör korkusu, ‘güven-
lik duvar›’ kavram›n› 20. yüzy›l sonu
ile 2l. yüzy›l bafl›nda dünya üze-
rinde müthifl yayg›n hale getirmifltir.
Asya, Afrika, Kuzey Amerika,
Avrupa ve Avustralya’da güvenlik
duvarlar› bafl döndürücü bir h›zla
yükselmifl ve halen yükselmeye
devam etmektedir. Halihaz›rda
yap›m› tamamlanm›fl, yap›lmakta
olan ve yap›lmas› planlanan mo-
dern güvenlik duvarlar›n›n say›s›
32’yi, bunlar›n toplam uzunlu¤u ise,
Türkiye’nin planlad›¤› 473 km ve
‹ran’›n inflas›na bafllad›¤› 4 km
duvar›n da ilavesiyle, 22.390 kilo-
metreyi bulmaktad›r. Baflka bir
deyiflle, dünyay› çevreledi¤i
tasavvur edilen hayali ekvator çem-
berinin yar›s›ndan epey daha uzun
bir çemberin fiziki olarak yerküre
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KKiimmsseenniinn aakkll››nnaa ggeellmmeezz,,
aammaa bbuullgguurraa mmaakkyyykkyaajjjj yyaapp››ll››yyoorr..
CCaazziibbeessiinnii aarrttttrtt››rrss››nn ddiiyyee......
SSeellooffaann ppaakkeett iiççiinnddee ggöözzüümmüüzzee
hhooflfl ggeelleenn oo ssaappssaarr›› bbuullgguurr,,
bbüüyyüükk oollaass››ll››kkllaa,, bbooyyaall››..
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kiflilik sivil bir grup ‘Duvara hay›r!’
diyerek bar›flç› bir protesto 
gösterisi yapt›. Ayn› gün Amerikan
iflgal ordusu duvar›n yap›m› 
karar›n› gözden geçireceklerini
söyledi. Ama yine ayn› gün daha
sonra bir aç›klama yapan Amerikan
ve Irak ordu sözcüleri, geçici
güvenlik duvar› yapmaktan
vazgeçilmeyece¤ini söylediler.
General Atta, üstelik sadece
Azamiye’de de¤il, gerekirse baflka
semt ve mahallelerde de duvar
yap›laca¤›n›, ama duvar(lar)›n geçici
oldu¤unu, güvenlik sa¤lan›r sa¤lan-
maz kald›r›laca¤›n› da sözlerine
ekledi. Geçici Ba¤dat duvar›:
Uzunluk: 5 km. Yükseklik: 3,6 m.
Konstrüksiyon: Kum torbalar›, hen-
dekler, ustura dikenli teller, ve her
biri 7 ton a¤›rl›¤›nda beton kal›plar.
Tip: Anti terör.

HHiinnddiissttaann//BBaannggllaaddeeflfl DDuuvvaarr››::
Bangladefl, hemen hemen tama-
men Hindistan’la çevrilmifl bir ülke.
Yeni biny›l bafl›ndan bu yana
Hindistan, kendisini bu yoksul
komflusundan tamamen yal›tmak
üzere, sessiz sedas›z, dünyan›n en
büyük güvenlik duvar›n› infla ediyor.
Bitirildi¤inde yaklafl›k 4 bin kilomet-
reye ulaflacak olan bu 3 metre yük-
seklikteki duvar, yüzlerce ›rma¤›n,
binlerce kilometrekarelik orman ve
tar›m arazisinin ortas›ndan geçe-
cek. Sonuçta Bangladefl
Hindistan’dan tümüyle soyutlanm›fl
olacak. Belirtilen amaç: Teröristlerin
s›zmas›n›, silah ve uyuflturucu
kaçakç›l›¤›n› ve Bangladefl’ten
Hindistan’a illegal göçmen geçiflini
önlemek. Konstrüksiyon: Beton,
dikenli ve yer yer elektrikli tel.
Projenin bitifl tarihi belirsiz. Tipi:
Anti göç/anti terör.

‹‹ssrraaiill//BBaatt›› fifieerriiaa DDuuvvaarr››:: ‹srail,
2002’den bafllayarak Filistin’in Bat›
fieria topraklar›nda 703 kilometrelik
yüksek bir duvar örmeye bafllad›.
‹srail –ve baflta ABD yönetimi
olmak üzere onun uluslararas› alan-
daki destekçileri–  bu duvar›n
teröre karfl› zorunlu ama geçici bir
önlem oldu¤unu ileri sürüyor. ‹srailli
sivilleri Filistinli teröristlerden ve
intihar bombac›lar›ndan koruyacak

KKaazzaakkiissttaann//ÖÖÖÖzzbbeekkiissttaann DDuuvvaarr››::
2006 Ekim’inde inflaat›na baflland›.
45 km uzunlu¤unda ve 2.5 m yük-
sekli¤inde. Konstrüksiyon: Beton,
dikenli tel ve ›fl›ldaklar. Tipi: Anti
uyuflturucu kaçakç›l›¤›.

VViiaa AAnneellllii DDuuvvaarr››:: ‹talya’n›n Padua
kentinin Via Anelli mahallesinde 6
blokta 1500 kifliyi kuflat›yor. 85 m
uzunlukla muhtemelen dünyan›n en
k›sa güvenlik duvar›. 2006’da 2
günde tamamland›. Çelik konstrük-
siyon. 1 kontrol kulesi var. ‹fllevi:
Afrikal› s›¤›nmac›lar› ve mahallede
artan suç olaylar›n› kontrol alt›na
almak. Tipi: ‹ç bariyer.

BBrruunneeii//LLiimmbbaanngg DDuuvvaarr››:: Zengin
Brunei Sultanl›¤›, görece yoksul
Malezya’n›n Limbang mahallesin-
den göç almay› önlemek için
2005’te infla etti. Uzunlu¤u: 20 km.
Tipi: Anti göç

fifiaarrmm EEll fifieeyyhh DDuuvvaarr››:: M›s›r, en lüks
turistik bölgesinde 2005 yaz›nda
Wahabi intihar bombac›lar›
taraf›ndan tarihinin en büyük terör
sald›r›s›na u¤rad›ktan sonra bölgeyi
20 km uzunlu¤unda beton-çelik bir
duvarla kuflatarak hem d›fl
sald›r›lardan, hem de yak›ndaki
Bedevi toplulu¤undan yal›tt›. Tipi:
Anti terör.

BBaa¤¤ddaatt DDuuvvaarr››:: ‹flgal alt›ndaki
Irak’›n baflkentinde ço¤unlu¤u
Sünni Azamiye mahallesini
kuflatmak üzere Amerikan kuvvet-
lerince 10 Nisan 2007’de inflas›na
baflland›¤› biliniyordu, ama 18
Nisan’da iflgal kuvvetleri bafl
sözcüsü General Caldwell,
“kapat›lm›fl mahalleler yaratmaya-
ca¤›z; Ba¤dat’› bölmek de¤il,
aksine birlefltirmek istiyoruz” diye
bu çabay› reddetti. Ne var ki, ayn›
gün Çokuluslu Irak Gücü, bu
duvar›n mezhep çat›flmalar›n› önle-
mek için “ana stratejinin temel tafl›”
oldu¤unu ilan etti. ‹fllevi; mahalle
sakinleri ve ifladamlar› için geçifl
serbestisi yarat›rken, ölüm man-
galar›n› ve milisleri d›flar›da tut-
makt›. 22 Nisan’da Irak Baflbakan›
El Maliki, duvar›n inflas›n› durdurma
ça¤r›s› yapt›. 23 Nisan’da 7 bin

topraklar›n› çepeçevre kuflatmakta
oldu¤u gözlenmektedir. 

Dünyan›n En Büyük ‘Duvar
Resmi’
Bu fantastik y›lan›n parçalar›n›
oluflturan mevcut güvenlik duvar-
lar›, günümüzden geriye do¤ru kro-
nolojik olarak s›ralan›rsa, karfl›m›za
ç›kan büyük “duvar resmi” flöyledir:

TTüürrkk DDuuvvaarr››:: ‹nfla edilece¤i
aç›klanan en yeni duvar. Türkiye’nin
Irak s›n›r›nda PKK militanlar›n›n
geçifllerini önlemek için 473 km
uzunlu¤unda, 8 metre yük-
sekli¤inde ve 2.5 m kal›nl›¤›nda
duvar örülece¤i 2007 güzünde
aç›kland›.1 Betonarme konstrüksi-
yon elektronik ve termal cihazlarla,
uydu destekli gece görüfl sistem-
leri, dijital kameralar ve hassas
alarm sistemleriyle takviyeli. Duvar
etraf›nda oluflturulacak tampon
bölge, may›nl› bölge ve alarm siste-
mi ile tek merkezden ân›nda haber
al›nmas› öngörülmektedir. Kuzey
Irak s›n›r› boyunca may›n döflenip
termal kameralarla önlem al›nd›ysa
da, PKK’n›n Türkiye’ye geçip sald›r›
düzenlemesine kesin çözüm bulu-
namad›¤› resmen belirtilmekte, bu
yeni duvarla kesin çözüm bulu-
naca¤› ümit edilmektedir. Bafllang›ç
ve bitifl tarihi: Belirsiz. Maliyet:
Tahmini 2.3 milyar dolar. Tipi: Anti
terör.

SSyyddnneeyy DDuuvvaarr››:: ‹nflas› tamamlanan
son duvar. 2007 güzünde APEC
toplant›s› öncesinde protestocular›
uzakta tutmak için Avustralya’da
infla edildi. Uzunluk 5 km, yüksek-
lik: 2.80 m. Beton ve çelik kons-
trüksiyon. Bush, ziyaret öncesinde,
“flehre vermifl olabilece¤imiz
rahats›zl›k için özür dileriz” 
dedi. Tipi: Anti terör.

ÇÇiinn DDuuvvaarr››:: Çin, 2006’dan itibaren
Kuzey Kore ile kendisini ay›rmak
için 1416 km uzunlu¤unda duvar
inflas›na bafllad›. ‹fllevi: K. Kore’den
gelebilecek illegal göçmenlerin
önüne Çin Seddi çekmek. Tipi: Anti
göç.

"‹srail'in 'utanç
duvar›', ayn›
zamanda bir
etnik temizlik...
Filistinlilere 
göre as›l amaç
yaflam›
dayan›lmaz 
hale getirmek 
ve böylece 
bu topraklar›n
sahiplerini
buralar› 
terketmeye 
zorlamak..."
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bir ‘çit’. Ancak, aralar›nda ‹srailli
hukuk otoritelerinin de bulundu¤u
karfl›t görüflteki pek çok kurum ve
insan, bu duvar›n güvenlik bahane-
siyle Filistin topraklar›n›n ilhak, su
ve di¤er do¤al kaynaklar›n›n da
gasp edilmesi için hem uluslararas›
hukuka, hem de ulusal hukuka
ayk›r›, illegal bir giriflim oldu¤unu
belirtiyor. Güvenli¤in elbette ‹srail’in
hakk› oldu¤u, ister duvar öre-
bilece¤i, isterse ülkenin üstünü
fanusla kapatabilece¤i, ancak bunu
s›n›r›n ‘öte’ yan›nda iflgal alt›ndaki
Filistin topraklar›nda de¤il, s›n›r›n
‘bu’ yan›nda kendi topraklar›na
koymas› gerekirdi deniyor. (‹srail bu

duvara duvar da demiyor zaten,
‘dikifl yeri’ ya da ‘teyel’ terimlerini
tercih ediyor.)

Dünyan›n en önemli uluslararas›
hukuk otoritesi ve BM’nin bafll›ca
yarg› organ› olan La Haye
Uluslararas› Adalet Divan› da
Filistinlilerin itiraz› üzerine verdi¤i
Dan›flma Görüflü ile duvar›n ulus-
lararas› hukuka ayk›r› oldu¤unu,
derhal y›k›lmas› ve zarar gören
Filistinlilere tazminat verilmesi
gerekti¤ini belirtti. ‹srail ise Divan’›n
yarg› yetkisini tan›mad›¤›n›, bari-

yerin siyasi bir konu oldu¤unu ve
Divan’›n yarg› yetkisine zaten
girmedi¤ini belirtti ve inflaata
devam ediliyor. Teyel/çit/duvar
bitti¤inde uzunlu¤u 703 km olacak
Yüksekli¤i: Yer yer 8 m.
Konstrüksiyon: Beton kal›plar,
araçlar için engeller, dikenli teller ve
43 ‘kap›’ ile kontrol noktas›ndan
oluflacak 60 metrelik girilmez
bölge. Tahmini bitifl tarihi: 2010.
Tahmini maliyet: 2 milyar $. ABD
Kredi Garantisi: 10 milyar $. 
Tipi: Anti terör. 

Dikifl Tutmayan Bir Yara M›?
‹srail’in ‘teyel’ ya da ‘dikifl yeri’ diye adland›rd›¤› Bat› fieria duvar›n›n
inflaat›na baflland›¤›nda görünürdeki amaç, ‹srail’i intihar eylemci-
lerinden ve benzeri baflka sald›r›lardan korumakt›. Kâ¤›t üzerinde
duvar›n, 1949 Ürdün-‹srail ateflkesi ile belirlenen ve ‹srail ile
Filistinlilerin elindeki Bat› fieria topraklar› aras›ndaki s›n›r› oluflturan
Yeflil Hat boyunca ilerlemesi gerekiyordu. Ne var ki, duvar›n yaklafl›k
yüzde 80’i, fiilen Filistin topraklar›n›n içinde ilerliyor ve hatta baz›
yerlerde 20 km kadar Filistin topraklar›na girmifl durumda. 

‹flgal alt›ndaki bölgelerdeki yaflam koflullar›n› belgeleyen, önde
gelen ‹srail insan haklar› kuruluflu B’tselem’in Nisan 2006 raporuna
göre, duvar Bat› fieria’n›n etraf›nda dolaflarak toplam 703 km uzun-
lu¤unda olacak; yaklafl›k 408 kilometresinin inflaat› bitmifl durumda.
Yüzde 33’ü daha yap›lacak. Duvar bundan birkaç y›l sonra bir gün
tamamland›¤›nda Bat› fieria’y› üç ana bölge ve say›s›z küçük
kuflat›lm›fl getto halinde parçalam›fl olacak. Bu üç ana cep, güney-
deki Beytüllahim/Hebron bölgesi ile kuzeydeki Cenin/Nablus ve
Ramallah bölgelerinden oluflacak. 

B’tselem ayn› zamanda Bat› fieria’da yaflayan 500,000 Filistinlinin
bu duvardan do¤rudan etkilenece¤ini tahmin ediyor: Ya, duvar›n
tamamen çevirip kuflatt›¤› alanlar›n içinde yaflamak suretiyle; ya
duvar›n bat›s›nda kalan ve hukuken de¤ilse de fiilen ‹srail topra¤›
olan topraklarda yaflamak suretiyle; ya da Bat› Kudüs’e
geçmelerinin fiilen imkâns›z oldu¤u Do¤u Kudüs’te oturmak
suretiyle bundan etkilenecekler.

Duvar›n kuflatt›¤› bölgede 10 gün gezip 2006 A¤ustos’unda uzun bir
röportaj yay›mlayan uluslararas› ödüllü Amerikal› gazeteci ve tecrü-
beli savafl muhabiri  Chris Hedges, ‘‹srail’in Utanç Duvar›’ bafll›kl› bu
yaz›s›nda flöyle diyor:

“Bu, ayn› zamanda bir etnik temizlik. S›rplar›n Bosna’da yürüttükleri-
ne flahit oldu¤um olay kadar fliddet yüklü olmasa da, onlar›nki kadar
etkin bir etnik temizlik. Binlerce Filistinli bir daha dönmemek üzere
bu topraklar› terk etti. Beytüllahim gibi flehirler giderek boflal›yor.
Filistinlilere göre as›l amaç da bu zaten: Yaflam› dayan›lmaz hale
getirmek ve böylece bu topraklar›n sâkinlerini buralar› terk etmeye
zorlamak. Fakat bunlardan daha tehlikeli olarak, insanlar› toptan

‘Gerilla’ graffiti sanatç›s›
Banksy’nin ‹srail/Bat›
fieria Duvar› üzerindeki 
9 çal›flmas›ndan biri.

Banksy’nin ‹srail/Bat›
fieria Duvar› üzerindeki bir
baflka çal›flmas›.



Planlanma ve inflaat aflamas›nda
bulunan ve ilk aflamada 130 
kilometresi tamamlanan yap›n›n
tamamlanmas› gerçekleflirse,
dünyan›n en uzun güvenlik duvar›
olmas› bekleniyor. Duvar flehirler,
çöller, ormanlar da dahil olmak
üzere her türlü araziden geçecek.
2003-2004 aras›nda alt› ay içinde
s›n›r› illegal geçen 660 bin kiflinin
gözalt›na al›nd›¤›, ayn› sürede 43 ilâ
61 kiflinin çöllerde telef oldu¤u 
tahmin ediliyor.

Önerilen duvar güzergâh› üç
Amerikan Yerli Kabilesinin toprak-
lar›n› bölüp geçiyor, Teksas 
Üniversitesi kampüslerinden birini
ikiye bölüyor, Meksika hükümetinin
iddias›na göre de çevreye büyük
zarar verip, yaban hayat› 
yer yer ortadan kald›r›yor.
Uzunluk: Bitti¤inde 3360 km.
Konstrüksiyon: Demir-çelik, tel,
cam, beton. Tipi: Anti göç.

DDii¤¤eerr DDuuvvaarrllaarr:: Pakistan/Afganistan
aras›na 2400 km uzunlu¤unda anti
terör duvar›, Rusya/Çeçenistan
aras›na 700 km uzunlu¤unda anti
terör ve tart›flmal› s›n›r tipi duvar,
Malezya/Tayland s›n›r›nda 650 
kilometrelik anti terör tipi duvar
inflas› planlan›rken, ‹ran/Pakistan
s›n›r›na 700 kilometrelik anti
uyuflturucu kaçakç›l›¤› duvar›,
Birleflik Arap Emirlikleri/Umman
Sultanl›¤› aras›nda 410 kilometrelik
anti göç duvar› infla ediliyor.
Bunlara biraz daha yak›n geçmiflte
infla edilen Türkmen/Özbekistan

tecrit etmenin sonuçlar› da tamamen görmezden geliniyor. Oysa,
Bat› fieria da t›pk› Gazze gibi, korkunç bir öfke ile patlayacak. 

Gazze’de muhabir olarak ilk çal›flmaya bafllad›¤›m 1988 y›l›nda
Hamas pek az takipçisi olan önemsiz bir gruptu. fiimdi ise ‹slamc›
radikaller, direniflin öncüleri konumunda. Bat› fieria topra¤›na
gömülen her beton kirifl, yeni katil çetelerini do¤uracak. Bunu
Gazze’de yaflad›k. Burada da aynen böyle olacak. Bu duvar asla
güvenli¤i sa¤layamayacak; ama zaten amaç güvenlik de¤il ki.
Bütün bu olup bitenin ard›nda çok daha sinsi bir amaç var. 

Bu duvar güvenlik amac›yla yap›l›yorsa, neden ‹srail Bat› fieria’n›n
önemli bir k›sm›n› gasp ediyor o zaman? Duvar neden Bat›
fieria’n›n içine genifl kavislerle dal›p, çok uzaklara savrulmufl
Yahudi yerleflimlerini çekip ‹srail’in içine al›yor? Neden binlerce
hektarl›k en verimli tar›m arazisine ve Bat› fieria’n›n yeralt› su
rezervlerinin ço¤una ‹srail taraf›ndan el konuyor? 

Duvar, Birleflmifl Milletler taraf›ndan ‹srail ile Bat› fieria aras›ndaki
s›n›r› belirleyen eski 1967 hatt› veya 1949 ‹srail-Arap ateflkes hatt›
boyunca ilerlemiyor. Belirlenen güzergâhta Bat› fieria’n›n en az
yüzde 50’si duvar›n di¤er taraf›nda kalacak. Bat› fieria
Filistinlilerinin kulland›¤› suyun yar›s›ndan fazlas›n› sa¤layan bat›
tepelerindeki su rezervlerinin tamam› da buna dahil. Bu duvar, Bat›
fieria ve Gazze’nin 1967’de iflgal edilmesinden bu yana Filistinlilere
vurulan en feci darbedir. Duvar›n bizzat kendisi, bunun geçici bir
önlem oldu¤u yolundaki herhangi bir iddiay› alaya al›r nitelikte.
‹nflaat›n kilometre bafl›na maliyeti 620 bin dolar (1 mil bafl›na 1
milyon dolar) tutar›nda. Tamamland›¤›nda toplam maliyet 2 milyar
dolar› aflacak.  Duvar Bat› fieria’n›n 365 kilometrelik k›sm›n› kate-
derek onu ‹srail’den ay›r›yor, ama Filistin topraklar›n› içine katmak
amac›yla dolambaçl› bir güzergâhta ilerledi¤i için,  buradaki uzun-
lu¤u yaklafl›k 655 km olacak. ‹kinci bir duvar da Bat› fieria’n›n
Ürdün nehri taraf›nda infla edilmekte. Duvar›n geçece¤i yerleri
görmek için haritaya bakmak, esas noktay› gözden kaç›rmam›za
sebep olacakt›r. Haritada görünmeyen o esas nokta da flu: Duvar,
‹srail’in Filistin topraklar›ndan çald›¤› her bir arsa ve emlaki bir-
birine ba¤lamakta. Ve, sonunda tüm parçalar yerine oturdu¤unda,
hiç flüphe yok ki ‹srail bu kuflat›lm›fl sefalet, yoksulluk ve umut-
suzluk havuzcuklar›n› bütün dünyaya Filistin Devleti olarak ilan
edecektir.”2

y›s›yla, bezdirip göçten vazgeç-
meye sevk etmek. Baz› uzman-
larsa, bunun bir halkla iliflkiler 
hilesi oldu¤unu, bir yandan vatan-
daflta s›n›r›n güvenli oldu¤u izleni-
mini yarat›rken, öte yandan da
ekonominin ucuz iflgücü ak›m›n-
dan yararlanmas›n› sürekli 
k›lma amac›n› güttü¤ünü 
belirtiyorlar.

AABBDD//MMeekkssiikkaa DDuuvvaarr››:: Bu duvar
asl›nda ABD’nin illegal göçü 
önlemek için öngördü¤ü 3 ayr›
operasyonun parças› olan birçok
duvardan olufluyor: Kaliforniya’da
‘Bekçi’, Teksas’ta ‘Hattan Ayr›lma’,
Arizona’da da ‘Korun’ operasyon-
lar›. Amaç, Meksika’dan ABD’ye
akan göçmenleri s›n›r› daha 
zor arazilerden geçmeye, dola-

Meksikal› bir aile 
duvar›n ucundan 
dolanarak s›n›r›n ABD
taraf›nda plaj keyfi
yap›yor.
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anti göç duvar›n› (1700 km),
Hindistan/Keflmir anti terör duvar›n›
(550 km), Botswana/Zimbabwe anti
göç duvar›n› (500 km), ‹spanya’n›n
Melilla ve Ceuta gümrük bölgele-
rinin etraf›n› çevreleyen anti göç
duvarlar›n› (11 ve 8 km) ekleyebili-
riz. Tabii, ‹kinci Dünya Savafl›’n›
izleyen y›llar›n tarihi duvarlar› da
unutulmamal›: Berlin, Kore,
Çin/Hong Kong, Belfast, K›br›s,
Kruger, Bat› Sahra, Kuveyt/Irak...

Gezegenin bir büyük ko¤ufla çevril-
di¤i, yaln›z insanlar›n de¤il, hatta
iklim de¤iflikli¤ine göre göç etmek
isteyen binbir tür hayvan›n ve
bitkinin de hareket serbestisini
büyük ölçüde s›n›rlayan bu bariyer-
lerin, güvenli¤i ne ölçüde sa¤lad›¤›
tart›flmas› bir yana, tüm canl›lar
âlemini fiilen kal›n duvarlar aras›na
sonsuza kadar hapsetmekte
oldu¤u söylenebilir. 

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr.. ZZeeyynneepp DDaammaarr..

KKaayynnaakkllaarr::
www.wikipedia.org

www.bbcworld.com

1 Yeni As›r Online, 27 Eylül 2007.
www.yeniasir.com.tr

2 Chris Hedges; “Israel’s Wall of Shame”
Truthdig, 1 A¤ustos 2006. Çev: Neflet Kutlu¤
ve Aç›k Radyo ekibi.
www.truthdig.com

Dünya Bilya Futbolu
“Yahu, çocukça bir oyun iflte,” dedi
O¤uz. “Bir zamanlar iyi vakit
geçirirdim bunlarla... Sonra,
büyüyünce, b›rakt›m... Peki peki
k›zma, anlataca¤›m. Gülme ama!
Gülmeyeceksin, söz mü? Peki...
Bak flimdi, ben y›llar önce bu ‘bilya
maç›’n› icad ettim. On yafl›ndayken
filan... Yani belki baflkalar› da ayn›
oyunu bulmufllard›r ama ben
kimseden görmedim, anlatabiliyor
muyum? Hiçbir zaman öbür çocuk-
lar›n oynad›¤› oyunlar› oynamad›m
ben. Hani kaptan, kafa-kar›fl, mors
filan vard›r, sen bilmezsin. Ben
bilyalara futbol maç› yapt›rmaya
bafllad›m. Baya¤› futbol. fiöyle:
Onbirerden iki tak›m yap›yorsun.
‹kisini de kendin oynat›yorsun.
Zevki burda zaten. Gerçek futbol
kurallar›na göre oynan›yor oyun.
Ofsayt mofsayt hepsi geçerli yani;
fiu hal› var ya, o saha oluyor. Bak,
ta o zamandan kalma. Renginin
yeflil olmas› da benim flans›m iflte.
Yoksa, meselâ k›rm›z› bir sahada
maç yap›ld›¤›n› düflünebiliyor
musun? Epey zevksiz olurdu her-
halde. Neyse. Hal›ya bir i¤neyle
incecik çiziyorsun sahan›n çizgileri-
ni. Bak, y›llar sonra hâlâ izleri
duruyor üzerinde, kaybolmam›fl...
Satranç kalelerini de futbol kalesi
yap›yorsun. Çünkü bunlar masif
biliyor musun: A¤›r ve sa¤lam. Top
vurunca devrilmemeli. Direkten
dönmeli top. Yoksa tats›z olur,
anlad›n m›? Gerçek d›fl› olur. Tabii,
üst dire¤in yok bu durumda. Sahici
kaleden biraz farkl›, ama olur o
kadar. Neyse iflte, kaleleri koyup
oyuncular› diziyorsun istedi¤in sis-
teme göre. Ben genellikle WM
dizilifliyle bafllat›rd›m tak›mlar›m›.
Biraz eski bir sistemdir, ama bilya
maç›nda çok etkilidir. Bak, flu
küçük beyazlar var ya, onlar toptur.
Görüyor musun nas›l çentik çentik
olmufl üstleri? Çok darbe yemek-
ten. Bir tak›m›n topa üç kere vurma
hakk› vard›r: ‹ster flut çekersin, ister
paslafl›rs›n, oras› sana kalm›fl. Üç
vuruflun sonunda hak öbür tak›ma
geçer. Yaln›z, arada vuramazsan,
›skalarsan filan, gene öbür tak›ma
geçer. Taç, aut, korner filan sahici

futboldaki gibidir: Tek vurufl olarak
yap›l›r. Böyle oynars›n iflte... fiunlar
kalecidir. Onlar her zaman öteki
oyunculardan daha büyüktür.
Kaleci onsekiz çizgisini aflarsa,
serbest vurufl olur. Bir oyuncu top
yerine karfl› taraf oyuncusuna
vurursa, faul yapm›fl olur: Gene
serbest vurufl. Ha, önemli bir kural
daha var, söylemeyi unuttum: Oyun
böyle faul gibi durumlarda
kesildi¤inde, her iki tak›m›n oyun-
cular›n› da istedi¤in gibi yeniden
dizebilirsin. Defans oyuncular›yla
baraj kurars›n meselâ. Baraj
mesafesi, benim elimle bir kar›flt›r.
Forlar, yani hücumcular ayr›d›r.
Oyuncular›n hepsinin ayr› görevi
vard›r. fiimdi inanmayacaks›n tabii,
ama hepsinin ayr› adlar› da vard›r;
kiflilikleri ve oyun stilleri de
de¤ifliktir. Gülme. Oyuncular›n
adlar› gerçek hayattakine uygun-
dur. Bu ifllere çok merakl› bir arka-
dafl›mla günlerce oturup onun
defterlerinden derlemifltik. Ç›lg›n›n
biriydi bu herif: Böyle koca koca
kareli defterleri vard›. Bu defterlere
dünyadaki bütün spor olaylar›n›
kaydederdi. Bütün milli tak›m oyun-
cular›n›n adlar›, bütün atletlerin
dereceleri yaz›l›yd›. Etierveras-sing-
ham diye Seylanl› bir yüksek
atlay›c›n›n derecesi bile yaz›l›yd›
adamda, hiç unutmuyorum...
Neyse, bak flimdi, bu torban›n
içinde on tane tak›m olmas› lâz›m.
Hal›ya dökelim de gör. Dünyan›n
belli bafll› milli tak›mlar›yd› bunlar.
Onbirerden yüzon oyuncu eder.
Yedekler de var tabii; onlarla birlik-
te yüzotuz. Ve ben, ay›pt›r
söylemesi, bunlar›n hepsini tek tek
tan›rd›m. Hofl, hâlâ da ço¤unu
hat›rl›yorum ya neyse. ‹stersen sor.
Bak meselâ, flu beyaz üstüne ince-
cik yeflil çizgileri olan, Grosicz’tir:
Macar milli tak›m› kaptan› ve kale-
cisi. Çok ünlüdür. Macarlar› 3-1
yendi¤imiz maçta bize karfl› oyna-
mad›. Sakatt›. ‘Cac›k’ derdik biz
ona, arkadafl›mla. fiöyle bak›nca
cac›¤a benzemiyor mu biraz?
Bakma, korkunç iyi bir kalecidir.
Dünya karmas› yapt›¤›mda kaleyi
her zaman o korur. Korurdu yani. 
O zamanlar, y›lda iki üç kez Dünya
Kupas› düzenlerdim. Aylarca 

Gezegenin
dev bir
ko¤ufla
çevrildi¤i,
sadece
insanlar›n
de¤il, binbir
tür hayvan›n
ve bitkinin
de hareketini
s›n›rlayan
bariyerler
tüm canl›lar
âlemini son-
suza kadar
hapsetmekte
olabilir...

Berlin Duvar›’n›n bir öz-
gürlük an›t› olarak b›rak›-
lan 1.3 kilometrelik k›sm›
üzerindeki graffitiler, 
16 Ekim 2006.



malzemesi satan bir dükkân açt›m.
Her gün oraday›m. Gelirsen, eski
büyük maçlardan konufluruz.”
Sonra, k›z›n gülmesine ald›rmadan,
olanca ciddiyetiyle bilyalar›n›
toplad›, torbay› kald›r›p kalkt›. Yine
kendisinin fark›ndayd›. (...)1 ((BBkkzkkzz;;
DDüünnyyaa DDüü¤¤mmee FFuuttbboolluu,, BBiillyyee,, MMeettiinn
OOkktttkktttaayay)y)y)y)yy

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Ömer Madra’n›n, art›k piyasada mevcudu
kalmam›fl olan Roman›mla Sana Bir Ses...
adl› roman›ndan al›nm›flt›r.  (‹stanbul: Remzi
Kitabevi, 1991, s. 28-31)

Dünya Dü¤me Futbolu
Orhan Pamuk, ‹stanbul: Hat›ralar ve
fiehir 1 adl› kitab›nda, çocukluk
an›lar› aras›nda a¤abeyi ile yapt›¤›
bilye ya da dü¤me maçlar›ndan
konu aç›yor ve parmak hünerine
ba¤l› bu oyunun, kendilerine büyük
zevk verdi¤ini yaz›yordu. ‹lginç olan
fluydu: Bilyelerin ya da dü¤melerin
her biri, zaman›n ünlü futbolcu-
lar›n›n ad›n› alm›flt› ve iki kardefl,
futbolcu olarak hayal ettikleri bu
nesneleri maç s›ras›nda birbir-
lerinden rahatça ay›rabiliyordu:
“onlar›, tekir kedileri sevgiyle bir-
birinden ay›ranlar gibi, bir bak›flta
tan›rd›k.”

Alex Bellos, Rio de Janerio’da
yaflayan bir gazeteci. The Guardian
ve Observer gazetelerinin Brezilya
temsilcili¤ini yap›yor. 2002 y›l›nda
yay›nlad›¤› ilk kitap bir futbol kita-
b›yd› ve Brezilya halk›n›n yaflam›n›
bu oyunla nas›l özdefllefltirdi¤ini
çarp›c› öykülerle ortaya koyuyordu.
Bellos, kitab›nda flu cümlelere yer
veriyor: 

“Mahalle aralar›nda çocuklar 
ceketlerinden kopartt›klar› kal›n
dü¤melerin kenarlar›n› bast›r›p
z›platarak futbola benzer bir oyun
oynamaya bafllad›klar›nda ‘sert
Britanya sporu’ kundak bezinden
neredeyse yeni ç›km›flt›. Brezilyal›
çocuklar düzgün bir masa üstü
bulup on birer dü¤meden oluflan
tak›mlar kuruyorlar ve dü¤melerle
vurduklar› minicik bir topu, min-
yatür kaleye sokmaya çal›fl›yorlard›.

önemine göre de¤iflir. Bu nas›l
belirlenir, biliyor musun? fiöyle: 
fiu yasland›¤›n divanla koltuklar,
tribündür. Sahay› çepeçevre sara-
cak biçimde çekersin tabii bunlar›
maçtan önce. Sonra, flu karton
kutuyu al›rs›n. ‹çine bakmadan avu-
cunu dald›r›rs›n, bir avuç tafl
ç›kar›rs›n. Önemli bir maçsa, bir
avuç daha ç›kar›rs›n. Bunlar›
güzelce yerlefltirirsin tribünlere.
Sonra da sayars›n. Her piyon, bin
kifliyi temsil eder. Daha büyük
tafllar, yani atlar, filler filan da befler
bin kifliyi temsil ederler. Sembolik
bir yöntem kullan›yorsun yani bura-
da. Sonra da oturur, her maç›n
seyirci say›s›n› bir güzel kaydeder-
sin deftere. Son ‹spanya-Brezilya
finalim tam yetmiflalt› bin seyirci
önünde oynanm›flt›. Yani, bütün
kutu kullan›ld›... Seyirciler, oyuncu-
lar gibi de¤il tabii, onlar› tek tek
tan›mam. Seyirci anonim bir
kitledir, tan›nmaz. Tezahürat yapar
sadece. Evet, maç› oynat›rken bir
yandan da anlat›yorsun elbette.
Aynen radyodan anlat›ld›¤› gibi.
Anlatmazsan hiç zevki olmaz ki...
Bütün oyuncular› bildi¤in için gayet
canl› bir anlat›m sa¤lars›n. Tehlikeli
pozisyonlarda, kaçan f›rsatlarda,
gollerde filan avaz avaz ba¤›rd›¤›n
olur. Bir heyecan kas›rgas› halinde
geçen maçlar›n sonunda ses
k›s›lmas›, oldukça s›k raslanan 
bir olayd›r... Maç› anlat›rken,
arkadan korkunç bir tezahürat 
yükselir. Böyle:”

O¤uz, a¤z›n› kal›n bir boru gibi
yapt›. Bir cama hohlar gibi, 
tribünlerden yükselen muazzam
u¤ultuyu taklit etti. Sonra da 
sustu art›k. Kulaklar› kendi 
sesiyle doluydu.

Nevra, iki küçük yumru¤uyla 
gözlerinin yafl›n› sildi. “Off,” dedi.
“Âlemsin. Senin gibisini hiç görme-
mifltim.” Uzan›p O¤uz’un
paketinden bir sigara ald›: “fiu
bile¤im geçsin, seninle mutlaka bir
‘bilya maç›’ yapal›m, olur mu?”

“Olmaz,” dedi O¤uz, onun
sigaras›n› yakarken. “Futbolu
b›rakt›m, jübilemi yapt›m, spor

sürerdi turnuva. Maçlar›n hepsini
kendim oynat›rd›m tabii. Baflka
arkadafllarla oynamazd›m. Bu adlar›
birlikte buldu¤umuz arkadaflla bile.
Müthifl ustay›md›r çünkü: Topa aç›
vermede üstüme yoktur. Bilya
maç›nda da en önemli meseleler-
den biridir bu aç› ifli. Bu kadar usta
olunca, baflkalar›yla zevki ç›km›yor.
Bir iki kez denedik. Hangi tak›m›
ben oynatt›msa o ötekileri hezimete
u¤rat›yordu. 11-0, 14-1 gibi garip
skorlar ç›k›yordu ortaya. Sahici
dünyadaki gibi olmuyordu. Ben de
bu uygulamadan hemen vazgeçtim
tabii, kendi kupalar›m› kendim
yürüttüm. Bir de defterim vard›...
buralarda bir yerde olacak, bulur-
sam gösteririm sonra, ‹flte bütün
sonuçlar, golleri atanlar, gollerin
at›ld›¤› dakikalar, gol krallar›, y›ld›z
krallar› filan... hepsi o deftere
kaydedilirdi. Bak, flu k›rm›z›-beyaz
alacal›, Kopa’d›r: Frans›z’lar›n
büyük y›ld›z›. Benim yapt›¤›m son
Dünya Kupas›’n›n gol kral›yd›. ‹ler-
lemifl yafl›na ra¤men çok iyi oyun-
cuydu. Golü ‘koklard›’ adeta. Bak,
bu da Metin. Metin Oktay. Dünya
çap›nda bir oyuncudur. Hatta
dünyan›n en iyi santrforudur bence.
Yani gerçek hayatta. Ben de bu
bilyay› uzun aramalardan sonra
özel olarak seçtim zaten. Ama, iflte
burada bir trajedi yat›yor: Onu
gerçek maçlarda hiç oynatamazd›m
ne yaz›k ki. Objektif olamayaca-
¤›mdan korktu¤um için, Türk Milli
Tak›m›’n› dünya kupalar›na sok-
mazd›m. O zaman Metin de oyna-
yamazd› tabii. Onu yaln›z özel
maçlarda oynat›rd›m, bir de 
dünya karmas›nda. O maçlarda da
harikalar yarat›rd›. Milliyetini
de¤ifltirip bir baflka milli 
tak›mda da oynatamazd›m ya
adam›... Gül bakal›m sen.”

Nevra, güldü¤ünü belli etmemek
için elini a¤z›na s›ms›k› kapatm›flt›,
ama omuzlar›n›n sessiz kahkahalar-
la titremesini engelleyemiyordu.
O¤uz da gülüyordu tabii. Biraz bek-
ledi, sonra yine gülerek devam etti:
“Bu arada seyirciyi de unutmama-
l›y›z. Bilya maçlar›n› çok say›da
seyirci izler. Daha do¤rusu, seyirci
say›s› o gün oynanan maç›n 

Evet, maç›
oynat›rken bir
yandan da
anlat›yorsun
elbette.
Aynen radyodan
anlat›ld›¤› gibi.
Anlatmazsan hiç
zevki olmaz ki...
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Sonuçta dü¤me futbolu bu güne
kadar geldi.”r 2

“Dünyan›n hemen her yerinde,r  tavla
pullar›na, bozuk paralar›nk  üzerlerine
vs. hayli düzgün yap›flt›r›lm›fl
numaralar (takvimr  yapraklar›ndaki
rakamlar dar  bu ifl için uygundur),
zaman›n futbolcular›n› temsil eder
ve dikkatle düzenlenmifl bir fikstürer
göre, hemen her günr  turnuva
maçlar› yap›l›r. Her çocu¤unr  kendi
oluflturdu¤u bir tak›m›r vard›r ver  bu
tak›m›n oyuncular› ancak uzunk  sü-
reli pazarl›klar sonucundar  de¤ifl-
tirilebilir. Ciddi transfer pazarl›klar›r
söz konusudur. Bu oyun çocuklar›n
uzun zamanlar›n› ald›¤›ndan, aileler,
s›navlarda al›nan k›r›k notlar›nk  so-
rumlulu¤unu bu oyuna yüklemeyi
bir al›flkanl›kr  halinek  getirmifltir. Bu
yüzden çocuklar, giderek büyükk
bask› alt›na girer; maçlar iser  kaça-
mak zamanlardak  ve büyük gizlilikk
içinde sürdürülür. Tam bir ‘futbolr

yasa¤›’ ortam›nda, bu oyuna
ihtirasla sar›lan idealistler gibidirr
çocuklar.

Masa Futbolu Konfederasyonu
Bellos, kitab›nda flöyle anlat›yor:
“Bahia, Rio ve Sao Paulo eyalet-
lerinde oynanan dü¤me futbolunun
bafll›ca üç versiyonu vard›.
Bahia’daki kurallar topar  benzeyen
küçük plastikk  disklerlek  oynamay› ve
her seferinder  bir vuruflr  yapmay›
gerektirirken; Rio’da keçeden bir
top kullan›l›p her seferinder  üç vurufl
yap›l›yordu; Sao Paulo’da ise daha
küçük birk  masa,r  keçeden yap›lm›fl
bir topr  ve on iki vurufl öngörülüyor-
du. (...) Karfl›l›kl› çekiflmeler ver
at›flmalarla geçen onlarca y›l›n
ard›ndan 1980’lerin ortas›nda üç
taraf aras›ndaf  bir uzlaflmayar  var›ld›.
Her grubunr  üyelerinden oluflan bir
heyet, hükümet nezdinde kendi
sporlar›n›n tan›nmas› amac›yla lobi
faaliyetleri yürütmek içink  Brasilia’ya

gitti. 29 Eylül 1988’de Ulusal Spor
Konseyi, ‘masa futbolu’nun (uygu-
lay›c›lar›n›n say›s›n›n çoklu¤unu ve
flimdiden ulusal flampiyonalar›n
yap›ld›¤›n› dikkate alarak) fiilen bir
spor oldu¤unur  belirten bir kararr
yay›nlad›. (...) Daha sonra, baflkan-
lar› bu üç grup aras›nda de¤iflecek
biçimde bir ulusalr  ‘Masa Futbolu’
Konfederasyonu bile kuruldu.”

Bellos, Brezilya’daki dü¤me futbo-
lunu (ya da Bellos’un deyifli ile
‘masa futbolu’nu) sayfalar boyur
anlat›rken, sözü edilen oyunun
büyük ölçüdek  hayal gücüne ba¤l›
olarak geliflti¤inik  ve bu hayal gü-
cünün ne kadar flafl›rt›c›r  boyutlara
vard›¤›n› aç›kça vurguluyor. Fakat
as›l flafl›rt›c› olan, dü¤me futbolu-
nun binlerce kilometre mesafede
ve uzun zaman aral›klar›yla,
birbirlerinden habersiz kifliler
taraf›ndan, yeniden ve yeniden
keflfedilmesi ve oynanmas›d›r.

Futbolun yaln›zca kulüplerden,
taraftar gruplar›ndan,r  futbolcular-
dan, hakemlerden ibaret olmad›-
¤›n›n kan›t›d›r bur  anlat›lanlar.

EEmmrree ZZeeyytyyttiinnoo¤¤lluu

1 Orhan Pamuk; ‹stanbul: Hat›ralar ve fiehir.
‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2006.

2 Alex Bellos; Futebol: Brezilya Tarz› Yaflam.
Çev. Çi¤dem Özüer. ‹stanbul: Literatür
Yay›nc›l›k, 2003.

Dünya Sosyal Forumu
Toplumsal hareketlerin, yeni biny›lla
beraber insanl›k tarihinek  hediye
etti¤i, gezegenin ‘gelmifl geçmifl’
en kapsaml›, en kat›l›mc›, en ‘kako-
fonik’ vicdan ve inayet buluflmas›.
Do¤um Tarihi: 25-30 Ocak 2001,k
Do¤um Yeri: Porto Alegre, Brezilya.
Siyasi partiler, hükümet ve ulusöte-
si flirket temsilcileri, silahl› örgütler

d›fl›nda, ilkelerini benimsemifl ve
üzerinde yaflad›¤› gezegenden
baflka bir ikametgâhar  ihtiyac›
olmayan her insan›nr  ve örgütün
kat›labilece¤i, dünyan›n meselesinin
konufluldu¤u, mücadele deneyim-
lerinin paylafl›ld›¤›, kampanya

kararlar›n›n al›nd›¤› ve bölgesel-
k›tasal-küresel a¤lara sebebiyet
vermifl bir beynelmilelr  etkinlik.
Daha sonra üç kere daha Porto
Alegre’de, Mumbai’de (Bombay),
Caracas - Bamako - Karaçi’de ve
son olarak dak  Nairobi’de yap›ld›.
2007’den sonra iki y›lda bir
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
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As›l flafl›rt›c› olan, dü¤me futbolunun binlerce kilometre
mesafede, uzun zaman aral›klar›yla, birbirinden habersiz
kifliler taraf›ndan yeniden yeniden keflfedilmesi ve 
oynanmas›d›r.

Mumbai,
2004.

Caracas,
2006.

Porto Alegre,
2005.
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Dünya Sosyal Forumu

böylece bu örgütler ve hareketler
taraf›ndan gerçeklefltirilen insanca
çabalara destek vermeyi amaçl›yor.

Dünya Sosyal Forumu’nun Mumbai
seans›n›n ard›ndan kurulan
Hindistan Organizasyon Komitesi
de (Indian Organization Committee,
IOC) sonradan Dünya Sosyal
Forumu Sekretaryas›na dahil edildi.
Bununla birlikte, sürece ve yap›ya
dair genel politik meseleler,
DSF’nin gelece¤i ve y›ll›k etkinlik-
lerin metodolojisi gibi konular 
flu anda 129 üyesi bulunan
Uluslararas› Konsey taraf›ndan
tart›fl›l›yor ve takip ediliyor. 

EEttkkiinnlliikklleerrii
DSF her y›l politik ve yap›sal
koflullar›n sa¤lanmas›na ba¤l›
olarak Brezilya’da veya di¤er 
ülkelerde, Dünya Ekonomik Forumu
(Davos Forumu) ile ayn› tarihlere
tekabül eden büyük bir dünya
buluflmas› organize ediyor.
Bölgesel ve Tematik Forumlar›n
kendi bölgelerinde tart›flmalar› 
takip etmelerini ve/ya Uluslararas›
Konseyin önceliklerini de göz
önünde bulundurarak belli konular›
tart›flmalar›n› destekliyor. Forumun
yap›s›n› belirleyen befl tematik
bafll›k flunlard›r:

• Sürdürülebilir, demokratik
kalk›nma
• ‹lkeler, de¤erler, insan haklar›,
çeflitlilik (diversity) ve eflitlik
• Medya, kültür ve karfl›-hege-
monya
• Politik iktidar (güç), sivil toplum
ve demokrasi
• Demokratik dünya düzeni, milita-
rizme karfl› mücadele ve bar›fl›
teflvik etmek

Yap›s› ve ‹flleyifli
Dünya Sosyal Forumu’nun ondört
maddelik temel ilkeleri, 9 Nisan
2001’de DSF organizasyon
komitesinde yer alan örgütler
taraf›ndan Brezilya’n›n Sao Paulo
kentinde onayland› ve kabul edildi.
10 Haziran 2001’de de DSF
Uluslararas› Konseyi taraf›ndan baz›
de¤iflikliklerle onayland›.

Bu ilkelerin ilk maddesi, foruma fle-
kil vermifl hareketlerin kendilerini
tan›mlamalar› aç›s›ndan önemliydi.

MMaaddddee 11:: DSF, neoliberalizme,
dünyaya sermaye taraf›ndan
hükmedilmesine, emperyalizmin
her çeflidine karfl› olan ve hem
insanlararas›, hem insanlar ile
yerküre aras›nda yap›c› iliflkilerin
oldu¤u küresel bir toplum infla
etmeyi amaçlayan gruplar›n ve 
sivil toplum hareketlerinin; 
elefltirel düflünce, demokratik fikir
tart›flmas›, öneriler oluflturulmas›,
serbest deneyim al›flverifli ve 
ortak etkili faaliyetler kurgulanmas›
amac›yla ba¤lant›lar kurulmas› 
için aç›k bir buluflma yeridir.

Sekizinci madde, kendinden 
önceki oluflumlardan ayr›ld›¤› 
temel noktalar› ortaya koyuyordu:

MMaaddddee 88:: Dünya Sosyal Forumu,
ço¤ulculuk ve çeflitlili¤e önem
veren, devletçilik, merkeziyetçilik,
ve particilikten uzak bir ortamd›r;
baflka bir dünya infla etmek
amac›yla, yerel ve küresel düzeyde
somut eylemlilikler içinde bulunan
örgütlerin ve hareketlerin
merkeziyetçi olmayan bir biçimde
birbiriyle iliflkiye geçmesini sa¤lar.

Onüçüncü madde ise metodolojisi-
ni, anatomisini ve kendi ‘auras›’ ile
kurdu¤u iliflkiyi tan›ml›yordu: 

MMaaddddee 1133:: Bir karfl›l›kl› iliflki kurma
ortam› olarak DSF, dünyan›n
geçirmekte oldu¤u insanl›k d›fl›
sürece ve devlet fliddetine karfl›,
fliddet içermeyen toplumsal direnifli
art›rma kapasitesi olan örgütler ve
hareketler aras›nda yeni ulusal ve
uluslararas› ba¤lar kurmay› ve

Nas›l Do¤du? 
1998 y›l›nda sessiz sedas›z 
yürürlü¤e sokulmak istenen MAI’nin
(Multilateral Investment Agreement
- Çoktarafl› Yat›r›m Antlaflmas›)
dünyada yaratt›¤› beklenmedik
tart›flma ortam›nda filizlenmifl bir
hareketin projelendirdi¤i, k›sa
zamanda da 156 ülkede nefesini
hissettirmifl bu hareketin do¤uflu,
bu büyük muhalefet flenli¤inin fikir
babalar›ndan Francisco Whitaker
taraf›ndan flöyle özetleniyor: 

“Birkaç Brezilyal› olarak bütün
dünyada hüküm sürecek bir
düflünce okulunun inflas› için
toplumsal muhalefet sahnesinin
yarat›lmas›n›n mümkün oldu¤una
ve bunun için dünya muhalefet
güçleriyle irtibata geçilmesi gerek-
ti¤ine karar vermifltik. Yapt›¤›m›z bir
toplant›da Oded Graje, ’bunun için
en iyi yolun uluslararas›, kapsaml›
bir buluflma organize etmek
oldu¤unu’ söylemiflti.” 

Daha sonra oluflturulan komitenin
temsilcileri, Fransa’ya giderek
ATTAC’tan1 Bernard Cassen’e 
fikirlerini açt›lar. Cassen onlar›
flevkle destekleyip, buluflman›n
gerçekleflece¤i yer olarak özellikle
Güney yar›mküreden bir ülkenin
seçilmesini istedi ve alternatif
toplumsal projeye sundu¤u somut
katk› vesilesiyle Porto Alegre 
flehrini önerdi. Bunun üzerine 
forumun istikameti bu kente
yönelirken, buluflma tarihi de
neoliberallerin ‘k›fl balosu’na, yani
Dünya Ekonomik Forumu’nun
‘baflkenti’ Davos’a denk gelecek
flekilde ayarland›. ‹lk kez gerçek-
leflecek olan Dünya Sosyal
Forumu’nun s›rtlayan sekiz örgüt
vard›: ABONG, ATTAC, CBJP,
CIVES, CUT, IBASE, MST ve Social
Network for Justice and Human
Rights (Adalet ve ‹nsan Haklar› için
Sosyal A¤). Nihayet, dünyan›n
birçok bölgesinden toplumsal
hareketler ve sivil toplum örgütü
aktivistleri, 2001 y›l›n›n Ocak ay›nda
Brezilya’n›n Porto Alegre kentinde
bir araya gelip, birinci Dünya
Sosyal Forumu’nu (DSF)
gerçeklefltirdiler. Nairobi, 2007.

Dünyan›n
meselesinin 
konufluldu¤u
DSF'de
gezegenin
bafl›na
musallat
olmufl her
melanet
tart›fl›l›yor

DSF’nin metodolojisi  bu bafll›klar
alt›nda, organizasyon komitesi ve
ev sahibi komite taraf›ndan, top-
lumsal hareketleri ve bireylerin ta-
lepleri ile organize edilen konfe-
rans, panel ve tart›flma, tan›kl›k, se-
miner, atölye, diyalog ve yuvarlak
masa tart›flmalar› ve bölgesel, te-
matik yerel sosyal forum tart›flma-
lar› için belirlenmifl hükümlerden
olufluyor. Ayr›ca DSF’ye paralel
olarak, forumdan birkaç gün önce
Dünya Parlamenterler Forumu,
Dünya Yerel Yönetimler Forumu ve
Dünya E¤itim Forumu düzenleniyor.

Her y›l Dünya Sosyal Forumu’nun
gerçekleflmesine kadar geçen
süreç içinde ulusal, bölgesel ve
k›tasal forumlar da düzenleniyor.
Tüm bu alt forumlar DSF ile –gönül
ve niyet ba¤› d›fl›nda– formel,
bürokratik ve hiyerarflik bir ba¤a
sahip de¤iller. Her ülke, bölge ve
k›tan›n toplumsal hareketleri de
kendi forum yap›lar›na karar verme
hakk›na sahip.

Dünya Sosyal Forumu, 2007 y›l›na
kadar y›lda bir kere düzenlenmek-
teydi. Ancak 2007’den itibaren iki
y›ll›k bir formata geçilmesi karar›
al›nd›. Forum 2006 y›l›nda istisnai
olarak Venezuela’n›n Caracas,
Mali’nin Bamako ve Pakistan’›n
Karaçi kentlerinde yak›n zamanl› ve
çokmerkezli olarak gerçeklefltirildi. 

tart›fl›l›yor, paylafl›l›yor, alternatifler
oluflturuluyor, eylem planlar› belir-
leniyor, yarat›c›l›k tetikleniyor ve
direnifl imkânlar› zenginlefltiriliyor.
Binlerce atölye çal›flmas›nda tart›-
fl›lan, onlarca panelde dinlenen,
yüzlerce yuvarlak masa toplant›s›
ve seminerde ele al›nan konular ve
konular›n muhataplar›ndan baz›lar›
flöyle:  E¤itim, sa¤l›k, temiz ve ula-
fl›labilir su kaynaklar›, yoksulluk ve
açl›kla mücadele, istihdam hakk›,
bar›fl, sömürü, yard›m (Aid), birey-)
sel ve organize silahlanma, nükleer
silahlanma, kara may›nlar›, biyolojik
ve kimyasal silahlar, soyk›r›m, zo-
runlu göç ve yerinden etmeler, mül-
teciler/s›¤›nmac›lar, konut ve yafla-
n›labilir çevre hakk›, insan haklar›,
kad›n haklar›, çocuk haklar›, çocuk
iflçilik, hayvan haklar›, borçlar, Dün-
ya Ticaret Örgütü (WTO), MAI, IMF-
Dünya Bankas›, G7/8, Ulusafl›r› fiir-
ketler (TRC), yap›sal düzenleme
(adjustment) programlar›, ticaret,
ahlaki ticaret (fair trade), ifllenebilir)
toprak hakk›, tar›m, köylülük, nüfus,
kalk›nma, tüketim kültürü, etik tü-
ketim, genetik mühendisli¤i,
bioçeflitlilik, geneti¤i de¤ifltirilmifl
organizmalar (GDO), teknoloji,
küresel iklim de¤iflimi, AIDS, enerji,
nükleer enerji, alternatif enerji,
medya ve demokrasi, serbest
iletiflim-yaz›l›m, serbest dolafl›m,
copyleft, cinsiyet (gender), eflcin-)
sellik, turizm, ›rkç›l›k - yabanc›
düflmanl›¤› ve toleranss›zl›k vb...

Konular ve Konuklar
Dünyan›n meselesinin tart›fl›ld›¤›
DSF’de, ne bafll›k k›s›tlamas› ne de
temsiliyet ihlali sözkonusu.
Gezegenin bafl›na musallat olmufl
her türlü melanet  ‘Baflka türlü bir
dünya mümkün’ mottosu alt›nda

Forumun Yüzleri
Foruma kat›lan binlerce örgütün 
–ki Porto Alegre seans›nda rakam 
6 binlere yaklafl›yordu– yan›nda, bu
devasa etkinli¤e kay›ts›z kalmayan,
seslerini forumlara katan entelek-
tüelleri, bilim insanlar›n›, sanatç›lar›,

siyasetçi, yazar ve ayd›nlar› da
unutmamak gerekir:  Noam
Chomsky, Eduardo Galeano,
Naomi Klein, Ignacio Ramonet,
Bernard Cassen, Susan George,
Martin Khor, Walden Bello, Frei
Betto, Samir Amin, Vandana Shiva,
Dot Keet, Citto Maselli, Michael
Hardt, Fredric Jameson, Danny
Glover, Aleida Guevara, Arundhati
Roy, Fernando Solanas, Tariq Ali,
Istvan Mezsaros, José Bové,
Mustafa Barghouti, Immanuel
Wallerstein, Evo Morales (Bolivya
Baflkan› seçilmeden kat›l›yordu ve
o zaman sadece toplumsal hareket
lideri idi), Adolfo Perez Esquivel,
Rigoberto Manchú, Michael Löwy,
Peter Marcuse, Gerhard Leipold,
Baltasar Garzón, Wangari Maathari,
Cindy Sheehan...

TTaann MMoorrggüüll

KKaayynnaakkllaarr::
Tan Morgül; “6. Dünya Sosyal Forumu'nun
Latin Aya¤›n›n Ard›ndan” Birikim, Say›: 202,
fiubat 2006.

Tan Morgül; “7. Dünya Sosyal Forumu:
Afrika’n›n Derdi Hepimizi Gerdi” Birikim,
Say›: 215, Mart 2007.

1 ATTAC: Le Monde Diplomatique çevresinin
de katk›lar›yla flekillenen ve flu anda onlarca
ülkede, farkl› formlarda örgütlenen kurulufl:
Association pour la Taxation des
Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyennes et citoyens (Yurttafllar›n
Desteklenmesi için Finansal ‹fllemlerin
Vergilendirilmesi Örgütü).

Dünya ve Deprem Ifl›klar›
Dünya atmosferinde görülen ve
dünya kaynakl› olan, fakat
tan›namayan ›fl›klar ‘dünya ›fl›klar›’
(earth lights) olarak adland›r›l›yor.
Bu ›fl›klar, genellikle ‘y›ld›r›m toplar›’
(ball lightning) ve ‘deprem ›fl›klar›’
(earthquake lights) ile iliflkili. Fakat,
bu dünya ›fl›klar›n›n görülebilmesi
için mutlaka bir elektrik f›rt›nas›
veya depremin oluflmas› da flart
de¤il. Çok eski zamanlardan beri
bu tür ›fl›klar atmosferde ve her
yerde görülmekte. Örne¤in eski
Hindistan ve Çin’de bu tür ›fl›klar›n
görüldü¤ü yerlere tap›naklar
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2001 - 2007 Y›llar› Aras›nda Dünya Sosyal Forumlar›na Kat›lan
‹nsan Say›s›

2001 Porto Alegre - Brezilya 20.000
2002 Porto Alegre - Brezilya 50.000
2003 Porto Alegre - Brezilya 100.000
2004 Mumbai - Hindistan 115.000
2005 Porto Alegre - Brezilya 155.000
2006    Caracas - Bamako - Karaçi 110.000 (80.000’i Caracas) 
2007    Kenya - Nairobi 80-90 bin



göre, 1995’de Japonya’daki Kobe
depreminde benzer ›fl›klarr  gözlen-r
mifl ve Science Frontiers dergisinin
99 no’lu May›s-Haziran 1995
say›s›nda yay›nlanm›fl. 1976 Çin
depreminde ›fl›klar›n deprem
merkezinden 320 km uzakl›¤a
kadar birr  alan›r  gündüz gibi
ayd›nlatt›¤› ve insanlar›n, odalar›nda
elektrik ›fl›klar› yak›ld› sanarak
uyand›¤› anlat›l›yor. U.S. Geological
Survey’in (USGS) Hawaii Volkan
Gözlemevine göre de 29 Kas›m
1975 Hawaii Kalapana depremi
ve sonras›nda beyaz ile aç›k mavik
renklerde deprem ›fl›klar› gözlen-
mifl.3 Bu kaynakta, ayn› ›fl›klar›n
Japonya ve Kaliforniya’daki büyük
depremlerde de gözlendi¤i aç›k
bir flekilder  belirtilmekte. Ayr›ca
Hindistan’da 22 May›s 1997
Jabalpur depreminder  de deprem
›fl›klar› rapor edilmifl.r 4 Yine
USGS’den John S. Deer ver
Laurentian Üniversitesi’nden
Michael A. Peringer’›n araflt›rmalar›
ABD’nin orta bölgesinde 19 y›l
boyunca aç›¤a ç›kan sismik enerjik
ile, rapor edilenr  ›fl›k olaylar›k
aras›nda önemli bir iliflkir  oldu¤unu
ortaya koyuyor.5

UFO’lar ve Meteoroloji
Ufolojistlerin bu konudaki
tart›flmalar›na geri dönersek,
Charles Fort’un gökyüzündeki
›fl›klar iler  tektonik aktiviteler
aras›nda bilimsel iliflki kuran ilk
ufolojist oldu¤unu görürüz. Di¤er
yandan John Keel ise 1960’larda
ola¤and›fl› ›fl›klar iler  fay hatlar› ve
manyetik anormalliklerk  aras›nda
iliflki kurmaktayd›. Frans›z
araflt›rmac› Ferdinand Lagarde,
UFO ile fay hatlar› aras›ndaki
iliflkiler üzeriner  1968’de bir makaler
yazd›. Lagarde bu makalede UFO
gözlemlerinin daha çok jeolojikk
k›r›klar iler  iliflkili oldu¤u sonucuna
var›yordu. Ayr›ca bu ›fl›klar›n esas
kayna¤›n›, piezoelektrik veyak  elek-
trik, manyetik yak  da gravitedeki
de¤iflim veya süreksizliklere
ba¤l›yordu. 1975’de Paul Devereux
ve Andrew York, yay›nlad›klar› iki
makalede y›ld›r›m toplar›n›n tek-
tonik etkinliklerlek  olan ilgisini ve
UFO gözlemlerini k›smen meteo-

Bir teoriyer  göre, tektonik stres,k  ka-
yalar›n ›s›nmas›na ve dolay›s› ile
içindeki suyun buharlaflmas›na
neden oluyor. Kuvars kristali gibi
piezoelektrik materyaller de,r  tek-
tonik s›k›flmak  an›nda elektrik üreti-k
yorlar. Bu elektrik buharlaflank  su ile
birlikte yer yüzeyiner  ç›k›yor ver  bir
dünya ›fl›¤› olarak görülüyor. Di¤er
bir teorir  ise, yer kabu¤undakir  çat-
laklarda bas›nç çok büyükk
oldu¤undan, bir metrekareder
100,000 volt gibi yüksek birk  voltajr
birikebilece¤i üzerine. Fay hatt›nda
biriken bu yüksek voltajk  bir elektrikr
kolonu halinde hat boyunca
boflal›rken havay› iyonize ediyor ver
havan›n akkorlaflarak ›fl›kk
saçmas›na neden oluyor.

Bu türden bir ›fl›kr  17k  A¤ustos
1999’daki Körfez Depreminde
oldu¤u gibi, 26 Kas›m 1930’da
Japonya’n›n ‹zu yar›madas›nda da
görülmüfltü. Baz› kaynaklarda,
deprem sonucu tektonik stresk  böl-
gelerinde ortaya ç›kan bu ›fl›k to-k
puna ‘deprem ›fl›¤›’ deniliyor.
‘Deprem ›fl›klar›’na ait ilk kay›tlark
M.Ö. 373 Antik Yunan’ak  kadar
geriye gidiyor.2 Yine bu kayna¤a
göre bu tür ›fl›klarr  üzeriner  bilinen ilk
bilimsel araflt›rmalar 1930’lur  ve
1960’l› y›llarda yap›lm›fl ve
Japonya’da çekilmifl bir serir
foto¤raf ilef  kay›tlara geçmifl. Ayr›ca
Kanadal› bilim adam› Marcel
Ouellet de, Quebec’in Saguenay
bölgesinde Kas›m 1988’den Ocak
1989’a kadar gözlemledi¤ir  ›fl›klar›
Nature dergisinde ‘Earthquake
Lights and Seismicity’ bafll›kl›
makalesinde yay›nlam›fl. Yine ayn›
UFO/Aliens Bulletin Board yaz›s›na

yap›l›rm›fl. Japonlar iser  bu tür
›fl›klara ‘samuraylar›n ruhu’ demek
olan ‘hito dama’ ad›n› vermifller.
Japon banknotlar›nda da ‹mparator
Hirohito bir y›ld›r›mr  topu içinde
gösteriliyor. Bat›l› ülkelerde bu tür
›fl›klar eskidenr  ‘define ›fl›klar›’ ve
‘düflman savafl uça¤›’ fleklinde
adland›r›l›rd›. Günümüzde ise bu tür
›fl›klara UFO denmektedir.

Y›ld›r›m toplar› meteoroloji kitap-
lar›ndaki ‘atmosferik optik’k  konular›
aras›na daha yeni girmifl durumda.
Herhangi bir tanesir  ‘yakalanama-
d›¤›’ veya ‘elde edilemedi¤i’ için
ne olduklar› hakk›nda da henüz
tam bir bilgir  yok. Baz› bilim adam-
lar› y›ld›r›m toplar›n› ‘manyetik birk
alana k›s›lm›fl bir plazma’r  olarak
aç›kl›yorlar. Plazmalar,1 elektrik ilek
yüklü oldu¤u için radar ekranlar›ndar
da kuvvetli ekolar fleklinde görülür-
ler. Oysa y›ld›r›m toplar›, sadece
f›rt›nal›, flimflekli (elektrik f›rt›nal›)
havalarda de¤il, sakin aç›k havalar-k
da da gözlenebiliyor. Hareket eden
bu atefl toplar›, ço¤unlukla sessiz
ve k›rm›z› renkte oluyorlar.

Tektonik Stresk  Unsuru
Dünyadaki fay hatlar› ve benzeri
k›r›klar üzerinde,r  tektonik s›k›flma
ve gerilmeden dolay› herhangi bir
sallant› veya deprem olmadan da
bu tür ›fl›kr  toplar›k  zaman zaman
görülebiliyor. 1954’te yap›lan bir
araflt›rman›n sonuçlar› da dünya
›fl›klar›n›n %80’inin jeolojik k›r›klar›nk
oldu¤u bölgelerde gözlendi¤ini
gösteriyor. Gerçekte, tektonik stresk
olan yerlerdeki dünya ›fl›klar›n›n
büyük birk  k›sm›,r  deprem olmadan
görüldükleri için, y›ld›r›m toplar›
olarak dak  adland›r›l›yorlar.
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YY››lldd››rr››mm  ttooppllaarr››nn››nn  hheerrhhaannggii  bbiirrii
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hhaakkkk››nnddaa  ttaamm  bbiirr  bbiillggii  ddee  hheennüüzz  yyookk......
GGüünnüümmüüzzddee  bbuu  ttüürr  ››flfl››kkllaarraa  UUFFOO  
ddeenniiyyoorr..

rolojik olaylar›n oluflturdu¤unu
ortaya koydular. Asl›nda burada
say›lamayacak kadar çok olan
di¤er çal›flmalar ve dünyan›n birçok
yerinden örnekler de bu tespitleri
destekliyor. Bu ›fl›klar›n oluflumu
üzerine ortaya konan teoriler ve
laboratuar deneyleri için de benzeri
kaynaklar›n incelenmesinde fayda
var.

Bu konu baz› Türkçe kaynaklarda
da ele al›nm›fl. Örne¤in, depremler
ve UFO’lar›n ortak noktas›n› sorgu-
layan makale Popüler Bilim der-
gisinde 1993 y›l›nda ifllenmifl.6

Turkish UFO and Paranormal
Organization’›n (TUVPO) internet
sayfas›nda da deprem ›fl›klar›n›n
UFO raporlar›n›n oluflumundaki et-
kisinin tahmin edilenden çok daha
önemli olabilece¤i, bilimsel kay-
naklara at›flar yap›larak anlat›l›yor.7

Hulki Cevizo¤lu da 24 Eylül 1999
gecesi Ceviz Kabu¤u adl› progra-
m›nda ‹TÜ Avrasya Enstitüsü’nden
Prof. Dr. Aykut Barka’ya atfen,
‹stanbul’un fethinden sonra olan bir
depremi anlatmak için yap›lan 
resimlerde de bu tür ›fl›klar›n
görüldü¤ünü belirtmiflti.

Alaska Üniversitesinin Jeofizik
Enstitüsü sismolojisti T. Neil
Davis’e göre “deprem ›fl›klar› sis-
molojide en karanl›k noktalardan
biridir”.8 fiaka ile kar›fl›k yap›lan bu
tespit bize deprem ›fl›klar›na yer bi-
limlerinde fazla önem verilmedi¤ini
anlat›yor. Deprem ›fl›klar› faylar
çevresinde her zaman görülebildi¤i
gibi, bazen depremden birkaç ay
önce, bazen de depremden uzun
y›llar sonra oluflabilmektedirler.
Bilimsel kaynaklar, dünyada UFO
olarak rapor edilen ›fl›klar›n
5/6’s›n›n bir dünya ›fl›¤› taraf›ndan
ve 1/6’s›n›n da atmosferin ‘bilinen’
bir optik olay› taraf›ndan oluflturul-
du¤unu belirtiyor. Gerçekten de
‘lens’ bulutlar› gibi birçok meteo-
rolojik hadise UFO’larla sürekli
olarak kar›flt›r›lmakta. 

MMiikkddaatt KKaadd››oo¤¤lluu

www.acikradyo.com.tr
05 fiubat 2002.
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Dünyay› Kurtaran Adam
“Dünya kendisini yok edecek bir
nükleer savafltan, tek bir Rus
denizalt› komutan› sayesinde kur-
tulmufltu. Krizin doruk noktas›nda
Kennedy, Küba’y› çepeçevre saran
bir abluka emri vermiflti: Deniz
ablukas›. Küba’ya gelen Rus gemi-
leri vard›. Bunlar›n ablukay› ihlal
edip etmeyecekleri belli de¤ildi. 
Bu gemilere denizalt›lar efllik 
etmekteydi. fiimdi anlafl›ld›¤›na
göre, denizalt›lar nükleer bafll›k
tafl›yordu. 2001 y›l›n›n Ekim ay›nda,
Havana’da Küba krizinin 40.
y›ldönümü dolay›s›yla ABD, Küba
ve Rusya’dan kat›l›mlarla gerçek-
lefltirilen toplant›ya kadar kimsenin
bundan haberi yoktu. Rusya’da,

nükleer füzeleri kullanma yetkisi,
t›pk› ABD’de oldu¤u gibi merkezde
de¤ildi. Bu yetki afla¤› kademelere,
komutanlara b›rak›lm›flt›. O günkü
kurallara göre, nükleer füze atma
konusunda üç komutan›n
anlaflmaya varmas› gerekiyordu.
Denizalt›lar, ABD destroyerleri
taraf›ndan izlenmeye bafllanm›flt›.
Rus denizalt› komutanlar›ndan ikisi,
nükleer füzelerle cevap vermeye
karar verdiler. Üçüncü komutan ise
emrin iptalini sa¤lad›.1

Noam Chomsky”

Sovyet denizalt› filosunun Atlantik
Okyanusuna aç›ld›¤› haberi
Türkiye’ye de ulaflm›flt›. Söz
konusu denizalt›lar›n ambargoyu
(karantinay›!) uygulayan ABD savafl
gemileri ile çat›flmas› durumunda
savafl ç›kabilirdi. Ancak olay pek
Noam Chomsky’nin aktard›¤› gibi
olmam›flt›. Ama Noam Chomsky’yi
as›l tedirgin eden ‘nükleer savafla
sürüklenme’ noktas›na gelindi¤i
do¤ruydu.

Küba Füze Krizinde Sovyetler
Birli¤i’nin Anadyr Harekât› 
Mant›ksal olarak önce Sovyetler
Birli¤i’nin Küba Füze Krizi s›ras›nda
bu bölgede bir varl›k oluflturacak
biçimde denizalt› gönderip gönder-
medi¤i sorusuna yan›t aramak
gerekiyor. Sorunun yan›t› evettir.
Bu konudaki temel kaynak ise
General M. Zakharov ile Amiral V.
Fokin’in Savunma Konseyi ve
Kruflçev’in flahs›na gönderdikleri 
18 Eylül 1962 tarihli ilk plan ile yine
ayn› kiflilerin Sovyetler Birli¤i
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ABD Baflkan› Kennedy
Küba Krizi s›ras›nda, oval
ofiste generalleriyle
görüflüyor.



ise nükleer silah olmas›ndan kay-
naklan›yordu. Kullanan ülkenin nük-
leer silaha baflvurdu¤u sonucunu
veriyor, bu da karfl› taraf›n baflka
bir nükleer silah kullanarak yan›t
vermesi yolunu açabilece¤i için 
kritik önem tafl›yordu. 

Sovyet Denizalt›lar› Küba
Sular›nda
Sovyet deniz kuvvetleri, Küba’da
Mariel Körfezine göndermek üzere
Kuzey Filosuna ba¤l› 4 Proje 631
(Foxtrot) tipi denizalt›y› haz›rlamaya
bafllad›. Kola yar›madas›ndaki üste
afla¤›daki denizalt›lar topland›:

B-4: Kaptan R.A. Katov komutas›
alt›nda olan bu denizalt› 31
A¤ustos 1961’de denize indirilmiflti,
Pavlov (1997, s. 64)

B-36: Kaptan A.F. Dubivko komu-
tas›ndaki gemi: Bu harekâta
kat›lanlar›n B-36 adl› bir denizal-
t›dan söz etmelerine karfl›l›k Pavlov
(1997)’un kitab›nda ve Proje 631
(Foxtrot) tipi denizalt›lar›n›n listesini
veren di¤er kaynaklarda bu ad›
tafl›yan bir denizalt› yer alm›yor.
Dolay›s›yla B-36’n›n gizemi ayr› bir
araflt›rma konusu olabilir. 

B-59: Kaptan V.G. Savitsky komu-
tas›ndaki bu denizalt› 10 Haziran
1961’de denize indirilmiflti, Pavlov
(1997, s. 64)

B-130: Kaptan N.A. Shumkov’un
komutas› alt›ndaki bu denizalt› 25
Eylül 1960’da denize indirilmiflti,
Pavlov (1997, s. 64).

››.. Raporda, su üstü gemilerinin
gönderilmesinin dünya ölçüsünde
merak uyand›raca¤› ve bunun 
Sovyetler Birli¤i’nin aleyhine 
olaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.
Böylece filodan iki kruvazör, iki
füze tafl›yan gemi ve iki muhrip
ç›kar›lm›fl oluyor. 
››››.. ‹lk raporda yer alan füze tafl›yan
denizalt›lardan da ikinci raporda
söz edilmemektedir. 
››››››.. Buna karfl›l›k ilk raporda belirtil-
meyen bir nükleer denizalt› ile yeni
bir dizel-elektrik torpido denizalt›s›,
gönderilen nakliye gemilerini koru-
mak üzere filoya eklenmifltir. 

Afla¤› yukar› bir hafta arayla kaleme
al›nan bu iki rapordan, bu yaz›da
ele al›nan konu aç›s›ndan ç›kar›-
labilecek en önemli sonuç, Sov-
yetler Birli¤i’nin füze tafl›yan deniz-
alt›lar›n›n Anadyr harekat›nda kul-
lan›lmad›¤›d›r.5

1962 Ekim’inin gergin günlerinde
ise ABD ve Sovyet deniz kuvvetleri
aras›ndaki kovalamaca s›ras›nda
Sovyet nükleer denizalt›s›n›n ad› hiç
geçmiyordu. Zulu tipi B-75
denizalt›s› Atlantik Okyanusu’nda
göründü, ancak geri döndü.
Dolay›s›yla Küba yak›nlar›nda ABD
donanmas›n›n denizalt› avlay›c›
kuvvetinin % 85’ini oyalayan
sadece dört adet Foxtrot tipi
denizalt› idi.6

25 Eylül 1962 tarihli raporda yer
alan bir nokta çok önemli. Bu rapo-
ra göre, her denizalt›da bir adet
nükleer savafl bafll›kl› torpido
olaca¤› da aç›kça belirtilmifl.7

Ancak öyle anlafl›l›yor ki, bu bilgi
çok iyi gizlenmiflti. Dolay›s›yla ABD
yetkilileri, Küba krizi s›ras›nda
Sovyet denizalt›lar›nda nükleer
savafl bafll›kl› torpido oldu¤unu
bilmiyorlard›. 

Nükleer bafll›kl› torpidonun iki özel-
li¤i vard›; geleneksel bafll›kl› torpi-
dolardan farkl› olarak bu silah, bir
gemiye karfl› de¤il, bir filoya karfl›
kullan›labiliyordu. Meydana gelen
nükleer patlama yoluyla, birden
fazla gemiyi bat›rmak ya da saf d›fl›
b›rakmak olanakl›yd›. ‹kinci özelli¤i

Komünist Partisi Prezidyumu’na
gönderdikleri geliflme raporlar›d›r.2

aa.. Raporlar›n ilgili k›s›mlar›na
bak›ld›¤›nda: 18 Eylül 1962 tarihli
rapordan3 Sovyetler Birli¤i’nin
‘Anadyr’ ad› verdi¤i bu harekât
çerçevesinde büyük bir deniz gü-
cünü Küba’ya göndermeyi planla-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu filo;
››.. Kuzey Filosundan Proje 629 (NA-
TO ad› Golf) tipi 7 füze denizalt›s›, 
››››.. Kuzey Filosundan dört Proje 641
(NATO ad› Foxtrot) tipi torpido
denizalt›s›, 
››››››.. ‹ki Proje 68-bis tipi kruvazör,
Karadeniz filosundan Mikhail
Kutuzov ve Balt›k Filosundan
Sverdlov, 
››vv.. Karadeniz filosundan iki Proje
57-bis (NATO ad› Krupny) tipi füze
gemisi (muhrip)
vv.. Kuzey Filosundan iki Proje 56
(NATO ad› Kotlin) tipi muhrip, 
vv››.. ‹ki denizalt› hizmet gemisi 
ve di¤er yard›mc› gemilerden
oluflacakt›.

Bu filoya Kuzey Filosu komutan
yard›mc›s› Koramiral V.M. Lobov
komuta edecekti. Filonun sancak
gemisi ise Mikhail Kutuzov kruva-
zörü olacakt›.

Ancak 25 Eylül tarihli raporda,4

gönderilecek deniz gücünün oluflu-
munda baz› de¤ifliklikler yap›lmas›-
na gerek oldu¤u belirtiliyordu. Bu
rapora göre oluflturulmas› önerilen
yeni filo afla¤›daki gemilerden
oluflacakt›:

››.. Küba adas›n›n savunmas›n› güç-
lendirmek üzere dört Proje 641 (NA-
TO ad› Foxtrot) tipi dizel-elektrik
motoru ile çal›flan torpido denizalt›s›, 
››››.. Cephane tafl›mak üzere
Alexandrovsk nakliye gemisi ve onu
korumak üzere Proje 627 (NATO
ad› November) tipi nükleer torpido
denizalt›s›, 
››››››.. Indirika nakliye gemisi ve onu
korumak üzere Proje 611 (NATO
ad› Zulu) tipi B-75 dizel-elektrik
motoru ile çal›flan denizalt›s›. 

Bu raporla ilki aras›ndaki farklar
flöyle özetlenebilir:

Sovyet
denizalt›s›nda
bulunanlar, bir
uyar› ile de¤il,
bir sald›r›yla
karfl›laflt›klar›n›
düflünüp ABD
ile SSCB
aras›nda bir
savafl ç›kt›¤›
sonucuna
vard›lar. Kaptan,
nükleer bafll›kl›
torpidonun
haz›rlanmas›n›
emretti... 
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Amerikan askerlerinin
objektifinden, Rus 
donanmas›na ait B-59
denizalt›s›, 
28-29 Ekim 1962.
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Bu filotillan›n uzun maceras› 1 Ekim
1962’de Murmansk yak›nlar›nda
Sayda körfezindeki Gadzhievo üs-
sünde bafllad›. Oluflturulan 69’uncu
Denizalt› Filotillas›n›n iki önemli so-
runu vard›. Çok uzak bir hedefe gi-
diyorlard›. Üstelik bu denizalt›lar
seyrederken ABD ve ‹ngiliz denizal-
t›lar›na göre çok daha gürültü ç›ka-
r›yorlard›. Yani denizalt›savar sis-
temlerine yakalanmalar› olas›l›¤›
vard›. Oysa rotalar›nda hem
NATO’nun hem de ABD’nin deniz-
alt›savar kuvvetleri; gemi, uçak ve
helikopterler vard›. Öte yandan da
bu yolculu¤u gizli yapmak duru-
mundayd›lar. Bu nedenle gündüz
su alt›nda elektrik motorlar›n› çal›fl-
t›rarak gidiyor, gece ise su üstüne
ç›k›p dizel motorlar›n› çal›flt›rarak
akülerini dolduruyorlard›… 

Sovyet denizalt›lar›n› ilk saptayan,
ABD Donanmas›na ba¤l› USS
Yerkon tankeri oldu. Bu gemi 13
Ekim 1962’de Venezuela,
Caracas’›n 130 deniz mili
kuzeyinde denizalt› gördü¤ünü
bildirdi. ABD Donanmas› bunun
üzerine denizalt›savar güçlerini
harekete geçirdi. 

15 Ekim 1962’de Sovyet
denizalt›lar› emirlerde bir de¤ifliklik
oldu¤una iliflkin mesaj ald›lar.
Küba’ya gitmekten vazgeçilmifl,
Bahama adalar›n›n güneyine,
Sargasso denizine yönelmeleri
istenmiflti. 

22 Aral›k 1962 günü ABD deniz
kuvvetlerine ba¤l› bir P-2V Neptune

keflif uça¤› Atlantik Okyanusunun
ortalar›nda Zulu s›n›f› bir
denizalt›n›n Terek adl› Sovyet
tankerinden yak›t ald›¤›n› görün-
tüledi. Ancak, yukar›da belirtildi¤i
üzere B-75 adl› bu denizalt›, yak›t
ald›ktan sonra Sovyetler Birli¤i’ne
geri döndü.

24 Ekim 1962’de ABD resmî olarak
“Küba’n›n karantina alt›na
al›nd›¤›n›” aç›klad›. Ayn› gün ABD
deniz kuvvetlerine ba¤l› bir P-5M
Marlin deniz devriye uça¤›
Bermuda’n›n güneyinde bir flnorkel
saptad› ve bunun 945 borda
numaral› Foxtrot tipi bir denizalt›ya
ait oldu¤unu belirledi. Bu gemi B-
130 idi. 

Ayn› gün ABD ‘Denizalt›y› Yüzeye
Ç›karma ve Tan›mlama Kurallar›’
ad›n› tafl›yan bir resmi doküman
yay›nlad› ve bunu baflta Sovyetler
Birli¤i olmak üzere tüm ülkelere
bildirdi. Bu doküman›n kritik yönü,
ABD Donanmas›’n›n Küba
ablukas›n› tehdit edebilecek
biçimde yaklaflan denizalt›lar› su
üzerine ç›kmaya zorlayabilece¤ini
ifade etmesiydi. ABD kaynaklar›na
göre, Sovyet Donanma Komutanl›¤›
denizalt›lar› ertesi gün bu konuda
bilgilendirmiflti.

26 Ekim 1962 günü ABD
Donanmas› üç Proje 631 (Foxtrot)
tipi Sovyet denizalt›s›n›n karantina
s›n›rlar› içinde oldu¤unu belirlemiflti.
Bunun üzerine USS Randolph uçak
gemisi ve 8 muhripten oluflan
denizalt›savar grubu bu denizalt›lar-
dan birisini, S-2F Tracker uçaklar›
ve SH-3H Sea King helikopter-
lerinin de yard›m›yla, izlemeye
bafllad›. Bu denizalt›, dünyay› nük-
leer savafl›n efli¤ine getirebilecek
olay›n yer ald›¤› B-59 idi. Di¤er iki
denizalt› ise CVS-9 USS Essex8

uçak gemisine ba¤l› grup ile
Bermuda adas›ndan kalkan P-2V
Neptune keflif uçaklar›nca izlen-
meye bafllad›.

Kritik Olay
Kritik olay 27 Ekim 1962 Cumartesi
günü Bermuda adas›n›n 380 mil
güneydo¤usunda meydana geldi.

CVS-15 USS Randolph9 grubuna
ba¤l› DD-471 USS Beale10 muhribi,
B-59’u su üstüne ç›kmas› için
uyarmak amac›yla su alt› bombalar›
(depth charges) atmaya bafllad›.11

Bu bombalar el bombas› büyük-
lü¤ünde idi. Anlafl›ld›¤› kadar›yla 
10 tane su alt› bombas› at›lm›flt›.

‹flte bu noktadan sonra ortal›¤›n
kar›flt›¤› anlafl›l›yor. Denizalt›dakiler
için zaten çok güç olan yaflam
giderek dayan›lmaz hâle gelmiflti.
Havas›zl›k, 50 Cº’nin üstüne ç›kan
s›cakl›kta bay›lmalara ve sinir
bozukluklar›na yol aç›yordu. Öte
yandan gemi kaptan› Valentin
Grigoreviç Savitsky’nin üstleriyle
irtibat kurma çabalar›ndan da bir
sonuç al›nam›yordu. Tam bu s›rada
gemiyi çok sarsan bir patlama daha
oldu. Bu durumda Sovyet
denizalt›s›ndakiler bir uyar› ile 
de¤il, sald›r› ile karfl›laflt›klar›n›
düflünmeye bafllad›lar. Dolay›s›yla
ABD ile SSCB aras›nda savafl
ç›kt›¤› sonucuna vard›lar. Kaptan
Savitsky, donanmalar›n›n flerefini
korumak için dövüflmeleri
gerekti¤ini ve ellerindeki nükleer
bafll›kl› torpidoyu da kullanmalar›
gerekti¤i sonucuna varm›flt›.
Bu torpidonun haz›rlanmas›n›
emretti. 

Ancak denizalt›n›n ikinci kaptan›
olan Vassily Alexandroviç Arkhipov
bu silah› kullanmak için merkezin
emri gerekti¤ini hat›rlatt›.12 Öte yan-
dan herkes bu silah›n kullan›lmas›
durumunda B-59’un da bundan
etkilenebilece¤inin fark›ndayd›.
Bunun üzerine Kaptan Savitsky,
ikinci kaptan Arkhipov ve mürette-
bat›n moralinden sorumlu subay
Ivan Maslennikov ile bir toplant›
yapt›. Bu toplant› sonunda da 
nükleer savafl bafll›kl› torpidoyu
haz›rlama emrini geri ald›; aküleri
boflalmakta olan denizalt›n›n yukar›
ç›kmas›n› emretti. 

B-59 su üzerine ç›kt›¤›nda etraf›
befl ABD muhribi ile çevriliydi. Bu
gemiler DD-470 USS Bache ve DD-
933 USS Barry, DD-471 USS
Beale, DD-508 USS Cony ve DD-
576 USS Murray’di… Ancak, bir de

Amerikan donanmas›na
ait DD 765 USS Keppler
muhribi 7 Temmuz
1972’de Türkiye’ye trans-
fer edildi. Ad› D-355
T›naztepe olarak 
de¤ifltirilen gemi daha
sonra K›br›s Harekât›’nda
kullan›ld›.
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kalk›flmas›n›, kaptan›n bunal›m›na
ba¤l›yordu. Bu, Hollywood film-
lerinde s›kça rastlanan bir öyküye
benziyorsa da, gerek ABD’li ve
gerekse Rus ciddi araflt›rmac›lar›n
ortaya koydu¤u sonuç baflka bir
Amerikan filmini ça¤r›flt›r›yordu;
Stanley Kubrick’in Dr.
Strangelove’›n›... Bu filmde bir ee
B-52 bombard›man uça¤›na verilen
yanl›fl emir düzeltilemedi¤i için
görevine sad›k ve akl› bafl›nda olan
subay, teknik bir hatay› düzelte-
meyince atom bombas›n› üzerine
binerek hedefe gönderir. Bu olayda
da ayn› durum sözkonusuydu.
Denizalt›dakiler kendilerine
sald›r›ld›¤›n› ve ABD ile Sovyetler
Birli¤i aras›nda savafl ç›kt›¤›n›
san›yorlard›. Çünkü d›fl dünya ile
tek temaslar› etraflar›nda patlayan
su alt› bombalar›yd›. Merkezden
bilgi alam›yorlard›.

Eldeki belgelerden üç önemli nokta
daha aç›¤a ç›k›yor. Bunlardan ilki
Sovyetler Birli¤i askeri yetkililerinin
füze tafl›yan denizalt›, nükleer
denizalt› ve kruvazör gibi ABD’yi
tehdit edebilecek nitelikte savafl
gemileri göndermeye istekli olduk-
lar›, ancak bu tav›rlar›ndan bir haf-
tada vazgeçirildikleri. ‹kinci nokta,
Sovyetler Birli¤i’nin ne kadar küçük
olursa olsun, nükleer silah kullanma
yetkisini merkezde tuttu¤u. Üçüncü
nokta ise ABD ile ilgili, bu ülkede
güçlü flahinler olmas›na karfl›l›k,
sonuçta savafltan kaç›nmay›
ye¤leyenlerin hâkim oldu¤u. 

Ama bütün bunlara ra¤men dünya,
bu olayda, gerçekten bir nükleer
savafl›n efli¤inden dönmüfltü. Üste-
lik dünya bu noktaya, belirlili¤in var
oldu¤u koflullarda ç›lg›nca ifller
yap›ld›¤›ndan dolay› de¤il; belirsiz-
li¤in oldu¤u koflullarda ak›lc› ifller
yap›lmaya çal›fl›ld›¤› için gelmiflti.
((BBkkzz;; AAtAtAtAAtAA oomm BBoommbbaass››,, RRuusssseellll--
EEiinnsstteeiinn MMaanniiffeessttoossuu,, EEnnoollaa GGaayy)y)y)y)yy
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olsa bile Odisse’miz hakk›nda hiç-
bir fikri yoktu,” diyor buruklukla.18

Sonuç
2001 Ekim ay›nda Küba Füze
Krizinin 40. y›ldönümü nedeniyle
düzenlenen bir toplant›n›n ard›ndan
mesele y›llar sonra birdenbire
gazetelerde ç›kmaya bafllad›. O
dönemde görev alm›fl Amerikal›,
Kübal› ve Rus yetkililerin kat›ld›¤›
bu önemli toplant›n›n baz› oturum-
lar›nda Fidel Castro da yeralm›fl ve
elbette o da konuflmalar yapm›flt›. 

‹flte bu toplant›lardan birinde
B-59’da görevli Vadim Orlov adl› 
bir subay›n ifadesini içeren bir
doküman›n ortaya konulmas› 
üzerine konu güncel de¤er kazand›.

Asl›nda bu da ilginç bir olay.
Çünkü, Vadim Orlov bu aç›klamay›
daha önce de yapm›flt›. Rusya’n›n
sayg›n askeri dergilerinden Military
Parade’in editör yard›mc›s› olanee
Alexander Mozgovoi Kubinskaya,
Samba Kvarteta Fokstrotov adl› bir
kitap yay›nlam›flt›. Bu kitab›n ad›
flöyle Türkçelefltirilebilir: Foxtrot
Dörtlüsünün Küba Sambas›…
Kitapta söz konusu denizalt›lar›n bu
maceral› yolculu¤u etrafl› biçimde,
görgü tan›klar›na dayan›larak
anlat›lm›flt›. 

ABD’nin önde gelen gazetelerinin
bu haberi ‘yeni bilgi’ olarak ver-
mesindeki gariplik burada da bit-
miyor. Dallas Morning News’da
Associated Press’e atfen bu haber
6 Haziran 2002’de Alexander
Mozgovoi’nin kitab›n›n yay›n-
lanaca¤›na iliflkin bilgi ile birlikte
verilmiflti. Öte yandan Peter A.
Huchthausen’in October Fury adl›
kitab› da Temmuz ay›nda ABD’de
yay›nlanm›flt›. Yani 2002 y›l›n›n
Ekim ay›nda asl›nda ortada yeni
keflfedilen birfley yoktu… Ama,
besbelli gazeteciler olan biteni yeni
duymufllard›.

Öte yandan Washington Post ve
di¤er baz› gazeteler, Vadim
Orlov’un aç›klamalar›na dayanarak,
Sovyet denizalt›s›n›n nükleer savafl
bafll›kl› torpidoyu atefllemeye

olumlu sürprizle karfl›laflt›lar; 
savafl olmad›¤›n› gördüler.
Muhriplerden birisinde de caz
çal›nd›¤›n› duyuyorlard›. ABD 
gemileri B-59’a kimlik ve yard›ma
gereksinim olup olmad›¤›n› 
sordular. Kaptan Savitsky kimlik
vermedi; ya X dedi, ya da farkl›
isimler bildirdi. Yard›m› da kabul
etmedi.

‹zleyen günlerde ABD donanmas›
hem B-36’n›n hem de B-130’un
pefline düfltü. Bu s›rada B-130’un
ar›zaland›¤› anlafl›l›yor.13 DD 765
USS Keppler14 muhribi 30 Ekim
1962’de bu denizalt›y› Sovyet
destek gemisi Terek’e do¤ru
seyrederken saptam›flt›. Denizalt›
ABD Donanmas›na ba¤l› gemilerin
yard›m teklifini reddetti. B-36’y›
devaml› takip eden DDR-835 USS
Charles P. Cecil adl› Gearing tipi
muhrip ise 31 Ekim 1962’de su
üzerine ç›karmay› baflard›. ABD
Deniz Kuvvetleri filotillan›n
dördüncü gemisini, yani B-4’ü
bulamam›flt›.15

B-36’n›n komutan› Dubivko’nun
an›lar›ndan16 anlafl›ld›¤› kadar›yla
bu kadar s›k›nt› çeken bu
denizalt›lar›n subaylar› döndükten
sonra üstüne bir de sorgulan-
m›fllard›. Sovyet Deniz Kuvvetlerinin
bu harekât› planlarken yapt›¤› hata-
lar ve denizalt›lar›n teknik yetersiz-
likleri yerine, onlar›n kiflisel kusurlar›
ön plana ç›kar›lmaya çal›fl›ld›. Bir
sürü manas›z laf duymak zorunda
kald›lar. Onlar›n sorununu tek
anlayan, neyse ki o zaman›n
Sovyet Deniz Kuvvetleri Komutan›
olan Amiral Gorçkov oldu.
Dubivko17 an›lar›nda komisyon
raporu üzerine “Zor anlarda komu-
tan nas›l hareket edece¤ini daha 
iyi bilir. Komutanlar› cezaland›r-
may›n…” diye not düfltü¤ünü
yaz›yor.

Fidel Castro ise daha sonra 
B-36’n›n bulundu¤u Sovermorsk
deniz üssünü ziyaret etti. Ama
onun as›l ilgisini çeken fley füze
tafl›yan denizalt› olmufltu. B-36’ya
ise uzaktan bakmakla yetindi.
Dubivko, “Belli ki gezimizi duymufl

Dünya,
gerçekten
bir nükleer
savafl›n
efli¤inden
dönmüfltü...
Üstelik, bu
noktaya,
belirlilik
koflullar›nda
ç›lg›nca ifller
yap›ld›¤›n-
dan de¤il,
belirsizlik
flartlar›nda
ak›lc› ifller
yap›lmaya
çal›fl›ld›¤›
için gelmiflti.
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1 Noam Chomsy ile söylefliden, Pr; Aç›k
Gazete, Yt; 14 Aral›k 2002.

2 Bu raporlar› Burr & Blanton (2002)’nin 1 ve
2 numaral› eklerinde bulmak olanakl›d›r. Bu
raporlar›n ilginç yönü el yaz›s› ile olmalar›d›r.
Raporlar›n ‹ngilizce çevirileri de ayn› eklerde
yer almaktad›r.

3 Zakharov & Fokin, 1962a.

4  Zakharov & Fokin, 1962b.

5 1962 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin elindeki
balistik füze tafl›yan denizalt›lar ve tafl›d›klar›
füzeler flöyle idi:
i) Proje 611 [Nato ad› Zulu v] s›n›f› 6 denizalt›:
Bu denizalt›lar üzerinde yap›lan de¤ifltirmeler
sonunda her birisi iki adet R-11FM (ünlü
Scud füzesinin deniz kuvvetleri için gelifltiril-
mifl tipi) füze at›c›s›yla (ve iki füzeyle)
donat›lm›flt›. Bu füzenin menzili sadece 150
km. idi ve nükleer bafll›k tafl›m›yorlard›.
ii) Proje 629 [Nato ad› Golf] s›n›f› 22 denizalt›:
Bu denizalt›lar da üçer adet R-11FM füze
at›c›s› (ve füzesi) tafl›yorlard›. Küba Krizi
s›ras›nda bunlar›n da önemli bir k›sm› Sovyet
Donanmas›nda görev yap›yordu. Bu gemi-
lerdeki füzelerin de nükleer bafll›k tafl›mad›¤›
anlafl›l›yor. 18 Eylül 1962 tarihli rapora göre
bu tip denizalt›lardan 7 tanesi Küba sular›na
gönderilecekti.
iii) Proje 658 [Nato ad› Hotel] nükleer
denizalt›: Küba Krizi s›ras›nda bu gemilerden
üç tanesi hizmete girmiflti. Ancak birisinde
reaktör ar›zas› vard›. Bu gemiler 3 adet 650
km. menzilli R-13 FM [Nato ad› Sark] füzesi
tafl›yorlard›. Dikkat edilirse, ikinci raporda
sözü edilen nükleer denizalt› bu tipte de¤ildi
ve füze tafl›m›yordu.

6 Foxtrot tipi denizalt›lar 1958 y›l›ndan itibaren
Sovyetler Birli¤i Deniz Kuvvetlerine kat›lmaya
bafllam›fllard›. Su üstünde 1950 ve su alt›nda
ise 2500 ton a¤›rl›¤›nda olan bu denizalt›lar-
dan toplam 62 tane yap›ld›. Foxtrot dünyada
en fazla yap›lan denizalt› tipi s›fat›n› tafl›yor.
Bu gemiler su üstünde 18 deniz mili ve su
alt›nda da 16 deniz mili h›z yapabiliyorlar, 300

metre derinlikte seyredebiliyorlard›.
Dalabildikleri azami derinlik ise 500 metre idi.
Bu gemilerin 3 dizel motoru 6000 beygir gücü
sa¤l›yordu. Geminin ayr›ca üç elektrik
motoru vard›. Foxtrot s›n›f› denizalt›larda
yüzey arama radar›, orta ve k›sa dalga sonar,
ECM sistemi ve torpido at›fl kontrol sistemi
mevcuttu. Geminin mürettebat› 12 subay, 10
assubay ve 56 denizciden olufluyordu. Bu
denizalt›larda 6’s› burunda, dördü k›çta
olmak üzere 10 adet 533 mm.lik torpido
kovan› ve toplam 22 tane torpido (ya da 44
adet AMD-1000 tipi may›n) bulunuyordu.Bu
gemilerin iki önemli sak›ncas› vard›.
Bunlardan ilki, Bat›da yap›lan denizalt›lara
göre daha gürültü yapmalar›, dolay›s›yla
sonar ile yerlerinin saptanmas›n›n olanakl›
olmas›yd›. ‹kincisi, su alt›nda nükleer
denizalt›lar kadar çok kalam›yorlard›.
Snorkelini ç›karmadan bu denizalt›lar›n su
alt›nda seyredebilece¤i azami süre, saatte 1-
2 deniz mili h›zla gitmek kayd›yla, 5-7 gün idi. 

7 Sovyetler Birli¤i’nin elinde bu tarihte T-5 (ya
da 53-58) olarak adland›r›lan 533 mm. çapl›
nükleer savafl bafll›kl›, güdümsüz torpido
vard›. Bu silah 1958 y›l›nda Sovyet deniz
kuvvetlerinde hizmete girmiflti. Bu torpido 3
kilotonluk bir nükleer bafll›k tafl›yordu.
Menzili 10 km. ve h›z› da saatte 40 deniz mili
idi. Sovyet donanmas›n›n ilk nükleer bafll›kl›
torpidosu olan bu silahtan az say›da üretil-
miflti. Baflar›m›n›n düflüklü¤ü ve güvenilir
bulunmamas› nedeniyle bir süre sonra
hizmet d›fl› b›rak›ld›, NTI(2001).

8 CVS-9 USS Essex 31 Aral›k 1942’de ABD
Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girdi. 27.100
tonluk, kendi ad›yla tan›nan tipten bir uçak
gemisiydi.

9 CVS- 15 USS Randolph, ABD Donanmas›nda
1944 Ekim’inde hizmete giren 27.100 ton
a¤›rl›¤›nda Ticonderaga tipi bir uçak gemi-
sidir. 

10 DD (DDE)-471 USS Beale, Fletcher s›n›f› bir
muhripti. 8 A¤ustos 1942'de denize indirilen
bu gemi ABD Deniz Kuvvetlerine 23 Aral›k
1942'de kat›lm›flt›. Boflken 2050, tam yük-
lüyken 2325 ton a¤›rl›¤›nda olan bu muhrip,
35 deniz mili h›z yapabiliyordu. Menzili ise
6500 mildi. Geminin 5 adet 5 inçlik, 4 adet 40
mm. ve 5 adet 20 mm. topu vard›. Gemi ayr›ca
10 adet 21" inç (533 mm.) çap›nda torpido
tafl›yordu. 



yok. Bence düflündü¤ümüz fley
konusunda çok aç›k olmay›, çok
dürüst olmay›, çok net olmay› dert
edinmeli ve düflüncemizi son üç
gündür burada hepimizin çok farkl›
yollarla gayet aç›k bir biçimde ifade
etti¤i de¤erlerle dayan›flma içinde
ve korkusuzca ifade etmeliyiz.
Yazar olarak arad›¤›m, tam bir
açgözlülükle neredeyse insafs›zca
arad›¤›m fley, bir anlay›fla
varmakt›r. ‹stedi¤im fley bundan
ibarettir; içinde yaflad›¤›m›z bu
dünyan›n derinli¤ini anlamak. Ve bu
bir arma¤an almak gibiydi; bunun
için hep minnettar kalaca¤›m.

Böyle bir fleye neden giriflti¤imizi,
yani Irak Dünya Mahkemesi’ne
neden gerek duyuldu¤unu sormak,
yollarda insanlar›n öldü¤ü bir kaza
yerinde duran birine, “Neden dur-
dun, neden herkes gibi yürüyüp
geçmedin?” diye sormaktan
farks›z.

Dün tan›kl›klar› dinledik, özellikle
Irak’tan gelenlerin kan, y›k›m, gad-
darl›k ve karanl›k hikâyelerle dolu
tan›kl›klar›n›; bir de ifl anlaflmala-
r›n›n yap›ld›¤›, yasalar›n yeni bafltan
yaz›ld›¤› o so¤uk, hesapl› dünyan›n
hikâyelerini... Bana en korkunç
gelen, bir ülkenin bir di¤erini iflgal
ederken kaynaklar›n› nas›l
ya¤malayaca¤›n› en ince detay›na
kadar hesaplam›fl olmas›, ama ülke
halk›n› nas›l koruyaca¤›n› hiç

Düflman Savaflç›
Dün bir çekim yaparlarken bana,
“Neden kabul ettiniz? Pek çok da-
vet al›yor olmal›s›n›z; neden bunu
seçtiniz?” diye sordular. Ben de,
“Bu soruyu sorman›za o kadar üzül-
düm ki!” dedim. “Çünkü bu bizim
meselemiz. Baflka nerede olabilir-
dim? Bu mahkemeye kat›lmak var-
ken, bu muazzam, korkunç, kahro-
las› mesele dururken baflka hangi
ça¤r›y› daha fazla önemseyebilirdim
ki?”

Ne de olsa ben avukat de¤ilim, ör-
gütleyici biri oldu¤um da pek söyle-
nemez; hatta meflruiyetini çok fazla
önemseyen biri bile de¤ilim. Yasal
ve bürokratik terimler ba¤lam›nda
da düflünmüyorum; kim oldu¤umu-
zu ya da kimi temsil etti¤imizi enine
boyuna sorgulamaya giriflmedim,
çünkü bence bu biraz, roman yaz-
mam meflru mu de¤il mi diye sor-
maya benzerdi. Demek istedi¤im,
ister befl, ister on, ister 15 milyon
kifli olal›m, biz yaln›zca bir grup in-
san›z. Tabii ki bir fikrimiz varsa onu
ifade etme hakk›na sahibiz; bu fikir
önemsizse, as›ls›zsa ve saçmaysa
tabii ki ona göre tutum al›nacakt›r;
ama bu fikir asl›nda milyonlarca
insan›n görüflünü temsil ediyorsa, o
zaman ciddiye al›nmal›d›r.

Dolay›s›yla kendimizi tan›mlamay›
asl›nda fazla dert etmemize gerek

11Bu olay› anlatan October Furry (Wiley,
Temmuz 2002) adl› kitab›n yazar› olan Emekli
Deniz Albay› (Captain) Peter A. Huchthausen,
su bombalar›n› DD-508 USS Cony'nin att›¤›n›
yaz›yor. Hutchinson bu olay s›ras›nda B-
130'u takip eden DD-943 USS Blandy adl›
Forrest Sherman tipi muhripte görevliymifl.
Dolay›s›yla olay›n oldu¤u yerde de¤il, uzakta.
Buna karfl›l›k ciddi bir araflt›rmac› oldu¤u da
anlafl›l›yor. Bu nedenle, an az›ndan bu konu-
da bir kar›fl›kl›k oldu¤unu kabul etmek
gerekir.

12 Bu aç›klama do¤ruysa, o tarihte de nükleer
silahlar› ateflleme yetkisi alt rütbeli subaylara
devredilmifl de¤il. Olay›n geliflme biçiminden
de anlafl›ld›¤› kadar›yla, böyle bir nükleer
savafl bafll›kl› silah, merkezden emir gelse
bile, tek bir kiflinin karar› ile atefllenemiyor.

13 B-130'un üç dizel motoru da bozulmufl ve
gemi  filotilladan ayr›lm›flt›. B-36'nin komutan›
A.F. Dubivko'nun (1998, s.7) an›lar›nda belirt-
ti¤ine bak›l›rsa, Sovyet Donanma
Komutanl›¤›, bu durumu di¤er gemilere
bildirmemiflti. Bu da denizalt› filotillas› içinde
kar›fl›kl›¤a yol açm›flt›.

14 DD-765 USS Keppler, 1972 y›l›nda Türk
Deniz Kuvvetlerine devredilmifl ve D-355 TCG
T›naztepe ad›yla hizmet vermifltir.

15 Bu denizalt›n›n nas›l olup da bu s›k›
takipten kurtuldu¤u ise oldukça ilginç bir
konu olmas›na ra¤men, elime geçen kay-
naklar›n hiçbirisinde buna iliflkin bir aç›kla-
maya rastlamad›m. 

16 Dubivko, 1998. (s. 16-18).

17 a.g.y. (s.17).

18 a.g.y. (s.18).
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Dünyay› Kurtaran Adam

Arundhati Roy, 
Irak Dünya Mahkemesi -
‹stanbul.
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Düflman Savaflç›

düflünmemifl olmas›. Bu yaklafl›m-
daki z›tl›k ya da gaddarl›k o kadar
tüyler ürpertici ki.

Ara s›ra “keflke jüride yer
almasayd›m” diye düflündü¤üm
anlar oldu, çünkü söylemek
istedi¤im fleyler var. Ne demek
istedi¤imi anl›yorsunuz san›r›m,
mahkemenin özünde olan bir fley
bu, bir bak›ma insan her fley olmak
istiyor. Jüride olmak istiyorsunuz,
karfl› tarafta olmak istiyorsunuz,
konuflmak istiyorsunuz. Ve ben
özellikle direnifl konular› ve direnifl
stratejilerine dair birkaç y›ll›k kendi
deneyimim üzerine çok fley söyle-
mek istiyordum; asl›nda fliddete
baflvurmaya ve baflvurmamaya
iliflkin kolay mazeretler bulma
e¤ilimimiz hakk›nda, kolay ancak
pek do¤ru olmayan tarihî örnekler
hakk›nda konuflmak istiyordum.
Dert edinmemiz gereken konulard›r
bunlar.

Ama sonuç olarak, günümüzde
Amerika Birleflik Devletleri’nin
düflman olarak tan›mlad›¤› birini
herhangi bir ülkeden, dünyan›n her-
hangi bir yerinden kaç›rabildi¤i ve
ABD’ye yarg›lamaya götürebildi¤i
bir dünyada yafl›yoruz. Görünüfle
bak›l›rsa düflman savaflç›, direnifl
düflünceleri besleyen herhangi biri
olabilir. Tan›m buysa demek ki ben
de bir düflman savaflç›y›m.
Teflekkür ederim.1

Arundhati Roy

IIrraakk DDüünnyyaa MMaahhkkeemmeessii VViiccddaann JJüürriissii

KKaappaann››flfl KKoonnuuflflmmaass››.. ÇÇeevv;; BBeellmmaa BBaaflfl..

26 Haziran 2005.

1 Bu konuflma ayn› gün içinde Irak Dünya
Mahkemesi Özel Yay›n› kapsam›nda Aç›k
Radyo’da yay›nlanm›flt›r.



Ebeveyn
TDK’ya göre ana, baba. Ancak bu
tan›m güncellenmeli. Çünkü art›k
ebeveynin üstünde bir ‘ebeveyn’
var; medya. Çocuklar›n› doyururken
nas›l beslenilece¤ini, giydirirken
nas›l giyinilece¤ini, korurken nas›l
güvende olunaca¤›n› ö¤reten
geleneksel ebeveyn art›k bunlar›
‘ebeveyn’den ö¤reniyor. ’ ‘Ebeveyn’
gece demiyor, gündüz demiyor.
Anlat›yor. Tane tane, tekrar tekrar.
En az geleneksel ebeveyn kadar
sab›rl› ve fedakâr! 

‘Ebeveyn’ geleneksel olana ken-
disinin ve çocuklar›n›n karfl› karfl›ya
bulundu¤u risk ve tehlikeleri
anlat›rken titizleniyor en çok. Çünkü
her fley riskli, çok fley tehlikeli.
Derken ayn› zamanda elçisi oldu¤u
sistem ümitsizlik sevmedi¤inden
midir nedir, her çareyi ve güvenceyi
seriveriyor önüne bir ç›rp›da. K›rk
y›ll›k bohçac› sanki.

fiimdi geleneksel ebeveynin kendi
rolünü oynama s›ras›. Bu bohçadan
saç›lanlara sahip olmal›. Çal›flmal›
kazanmal›. Bu f›rsat kaçmaz, bir
daha mümkünü yok ele geçmez.

Asl›nda ‘ebeveyn’ pek çok baflka
tavr›yla da geleneksel olan› taklit
ediyor. Bize sayg› gösteriyor. T›pk›
bizim çocuklar›m›za gösterdi¤imize
vehmetti¤imiz sayg› gibi. Yaflça
küçüklere, o an bize göre
‘imkâns›z’ olan› tutturup huzuru-
muzu kaç›rd›klar›nda ne deriz?
“AAA! Bak, kufl!”. ‹flte o da öyle
yap›yor. Seçimi bize b›rak›yor. Ya
kufl, ya bizim isteklerimiz. Bir gün
büyüyüp imkâns›z› tutturana dek
hepimiz ‘ebeveyn’in çocuklar›y›z. 

EElliiff GGüümmüüflflbb››ççaakk.. YYaasseemmiinn AA..YYaakkaa..

ECM 
Manfred Eicher’in kurdu¤u plak
flirketi. 1969’da Münih’te do¤mufl,
‘Edition of Contemporary Music’
kelimelerinin baflharflerini isim
olarak alm›fl. Tür ayr›m›
yapmaks›z›n, kaliteli eserlere ve
sanatç›lara olanak tan›may› düstur

edinmifl. Keith Jarrett, Jan
Garbarek, Terje Rypdal, Paul 
Bley, Chick Corea, Dave Holland,
Kenny Wheeler, Pat Metheny,
Egberto Gismonti, Steve Reich,
Charlie Haden, Shankar, Meredith
Monk, Lester Bowie, Dino Saluzzi,
Oregon, Gidon Kremer, Gavin
Bryars, Arvo Pärt, The Hilliard
Ensemble, Charles Lloyd, Giya
Kancheli, Nils-Petter Molvaer,
Anouar Brahem, Kim Kashkashian,
Sofia Gubaidulina, Tomasz Stanko
ve Enrico Rava ço¤umuz için önce
birer ECM sanatç›s›yd›. Gri sesi
dinlemenin OK oldu¤unu,
klavyesinin yar›s› akortsuz olan 
bir piyanonun Jarrett’› durdura-
mayaca¤›n›, tam tersine Köln
Concert gibi bir klasik yarataca¤›n›,
Norveç’teki Rainbow stüdyosunda
Erik Kongshaug isimli bir ses
mühendisinin, Saluzzi’nin müzi¤ini
bandoneonunun klape sesleriyle
süsleyebilece¤ini ve her albüm
kapa¤›n›n minimalist bir sanat 
eseri olabilece¤ini ECM ile
ö¤rendik. 

OOssmmaann TTüümmaayay

Edebiyat
(...) Edebiyat›n bir görevi de 
sorular üretmek ve halihaz›rdaki
inançlara karfl› argümanlar öne
sürmektir. Sanat, muhalif olmad›¤›
zamanlarda bile z›tl›¤a yönelir.
Edebiyat diyalogdur, yan›t 
vermektir. Edebiyat, kültürler 
geliflip birbirleriyle etkileflime
girdi¤inde insanl›¤›n canl› ve 
ölü olana tepkiselli¤inin, yan›t›n›n
tarihi olarak tan›mlanabilir.

Yazarlar, bu ayr›l›k klifleleriyle, 
farkl› oldu¤umuz klifleleriyle
savaflmak için birfleyler yapa-
bilirler. Çünkü yazarlar sadece 
mitleri aktaran de¤il, ayn› zamanda
onlar› yaratanlard›r da. Edebiyat
sadece mitler sunmaz, onlar›n 
karfl› mitlerini de öne sürer, t›pk›
hayat›n karfl› tecrübeler -ne
düflündü¤ünüze, hissetti¤inize 
ya da inand›¤›n›za flafl›rman›z›
sa¤layan tecrübeler- sunmas› 
gibi.

Bence, yazar, dünyada neler olup
bitti¤ine dikkat eden kiflidir. Yani
insano¤lunun ne tür kötülüklere
muktedir oldu¤unu anlamaya,
içsellefltirmeye, iliflki kurmaya
çal›flan, ama bu anlay›fl›n›n sonun-
da kendisinin yozlaflmas›na, bun-
lar›n onu alayc› ve yüzeysel
k›lmas›na izin vermeyen kiflidir.

Edebiyat, bize dünyan›n neye ben-
zedi¤ini anlatabilir. Edebiyat, dil ve
anlat› arac›l›¤›yla standartlar sunup
derin bilginin kuflaktan kufla¤a
geçmesine imkân sa¤layabilir. 

Edebiyat, baflkalar› için, bizden
olmayan, bizim olmayanlar için
a¤lamay› ö¤retebilir bize, bu
yetimizi kullanmam›z› sa¤layabilir.
E¤er bizden olmayanlar ve bizim
olmayanlar›n duygular›n› anlay›p
paylaflamasayd›k, kim olurduk biz?
En az›ndan bir süreli¤ine de olsa
kendimizi unutamasak? E¤er
ö¤renemesek kim olurduk?
Affedemesek? Oldu¤umuzdan
baflka bir fley olmaz m›yd›k?

Bu flerefli ödülü, bu flerefli Alman
ödülünü almamdan dolay› elime
geçen f›rsat› kullanarak, izin verir-
seniz kendim hakk›nda bir fleyler
anlatmak istiyorum.

Hitler’in iktidara gelmesinden iki
hafta önce, üçüncü kuflak Polonya
ve Litvanya Yahudisi bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya geldim.
Amerika’n›n Arizona ve California
eyaletlerinde, Almanya’dan çok
uzakta büyüdüm. 

Buna ra¤men tüm çocuklu¤um
boyunca Almanya’n›n ne denli
korkunç bir ülke oldu¤u fikri yakam›
b›rakmad› hiç, çocuklu¤um
Almanya, bugün neyin yüce ve
de¤erli oldu¤unu belirleyen ölçüt-
lerimin olmas›n› sa¤layan sevdi¤im
Alman kitaplar› ve müzikleriyle
doluydu. 

Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert ve Brahms’tan önce
tan›flt›m birkaç Alman kitab›yla.
Güney Arizona’daki ilkokulumdaki
bir ö¤retmenimi hat›rl›yorum,
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Edebiyat›n bir
görevi de
sorular üret-
mek ve hali-
haz›rdaki
inançlara karfl›
argümanlar
öne sürmektir.
Sanat, muhalif
olmad›¤›
zamanlarda
bile z›tl›¤a
yönelir.
Edebiyat
diyalogdur,
yan›t 
vermektir.



öldü¤ü güne kadar Hanser’deki
editörüm olan güzide insan Fritz
Arnold’la tan›flt›¤›m y›llara gelirsek,
ilk karfl›laflmalar›m›zda Fritz bana -
san›r›m bunun aram›zda geliflecek
herhangi bir dostlu¤un önkoflulu
oldu¤unu düflündü¤ünden- savafl
y›llar›nda neler yapt›¤›n› anlatmak
istedi¤ini söyledi. 

Bana böyle bir aç›klama yapmak
zorunda olmad›¤›n› söyledim, ama
elbette ki bu konuyu açm›fl olmas›
etkilemiflti beni. Bu arada belirt-
meliyim ki Fritz Amold, tan›flt›ktan
sonra bana Nazilerin baflta oldu¤u
y›llarda neler yapt›¤›n› anlatmak
isteyen kendi kufla¤›ndan (1919
do¤umluydu) tek Alman de¤ildi. Ve
dinledi¤im tüm hikâyeler de
Fritz’ten duyacaklar›m kadar
masum hikâyeler de¤illerdi.

Neyse, Fritz bana savafl›n bafllad›¤›
zamanlarda, onbafl› rütbesiyle
Wehrmacht’a gönderildi¤i s›rada,
önce Münih’te, sonra da Köln’de
edebiyat ve sanat tarihi okuyan bir
üniversite ö¤rencisi oldu¤unu
anlatt›. Ailesi Nazi yanl›s› de¤ildi.
Babas› Simplicissimus’un efsanevi
siyasi çizerlerinden Karl Arnold’du,
ama bir yerlere göç etmek de söz
konusu bile de¤ildi. 

Bu yüzden, korkarak da olsa Fritz,
ölmemeyi ve öldürmemeyi umut
ederek kendisine verilen görevi
kabul etmiflti. fiansl›yd›. Önce
(üssünün kendisini te¤menli¤e yük-
seltme önerisini reddetti¤i)
Roma’da, sonra da Tunus’ta
görevlendirilecek kadar, cepheden
uzakta olacak ve bir kere bile bir
silah› atefllemek zorunda kalmaya-
cak kadar, son olarak da 1943
y›l›nda Amerikal›lar taraf›ndan esir
al›nacak ve di¤er Alman askerlerle
birlikte Atlantik’i afl›p Norfolk
Virginia’ya, oradan da trenle k›tan›n
öte taraf›na, savafl›n geri kalan
k›sm›n› geçirece¤i hapishaneye,
Kuzey Arizona’ya getirilecek kadar
–bu do¤ru kelime mi, bilmiyorum–
ama flansl›yd›.

‹flte o zaman ona, hayretle içimi
çekerek -çünkü zaten bu adam›

Chicago Üniversitesi ve Harvard’da
beraber okudu¤um Hans Gerth ve
Herbert Marcuse. Sonra Christian
Mackauer ve Paul Tillich, Peter
Heinrich von Blanckenhagen, özel
derslerde beraber oldu¤um Aron
Gurwitsch ve Nahum Glatzer, daha
sonra yirmili yafllar›m›n ortalar›nda
New York’a tafl›nd›ktan sonra
tan›flt›¤›m Hannah Arendt. 
An›lar›n› burada yâd etmek
istedi¤im isimler bunlar. Ama tüm
bunlar›n aras›nda, Alman kültürüyle, 
Alman ciddiyetiyle tan›flmam›n, on
yafl›mdayken ilkokulda ö¤retmenim
olan ve sonra bir daha hiç görme-
di¤im ad› san› bilinmeyen, eksantrik
Bay Starkie’yle (ilk ad›n› bildi¤imi
bile sanmam) bafllad›¤›n› asla unut-
mayaca¤›m.

Bu da akl›ma bir hikâye getirdi,
konuflmam› sonland›raca¤›m
hikâyeyi -böyle olmas› uygunmufl
gibi gözüküyor, neticede ben ne bir
kültür elçisiyim, ne de hükümetimin
ateflli bir elefltirmeni; bu görevi
sadece iyi bir Amerikan vatandafl›
s›fat›yla yerine getiriyorum. Ben bir
öykü anlat›c›s›y›m.

Bay Starkie’nin verdi¤i Goethe ve
Storm kitaplar›nda çocuk olman›n
bunalt›c› görevlerinden kaç›fl›
bulan, o kitaplar sayesinde nefes
alan on yafl›ndaki bana dönersek
e¤er, o zamanlar –1943 y›l›nda–
Arizona’n›n kuzeyinde içinde bin-
lerce tutuklu Alman askerinin, Nazi
askerinin oldu¤u bir hapishane
oldu¤unun fark›ndayd›m ve bir
Yahudi oldu¤umu bildi¤imden
(sadece lafta Yahudi’ydim, çünkü
asl›nda ailem gayet laik bir aileydi,
ama sadece ismen Yahudi olsam
da, bu Naziler için yeterliydi) sürekli
ayn› kâbusu görüyordum.

Rüyamda Nazi askerler hapishane-
den kaç›yor, annem ve k›z
kardeflimle yaflad›¤›m kasaban›n
d›fl›nda olan evimize geliyor ve beni
öldürmeye çal›fl›yorlard›.

Bundan y›llar sonras›na, 1970’lere,
kitaplar›m›n Hanser Verlag
taraf›ndan yay›nlanmaya baflland›¤›
zamanlardan fiubat 1999’da
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Meksika’da Pancho Villa’ya karfl›
Pershing ordusuyla savaflt›¤›n›
anlat›p ö¤rencilerinin sayg›s›n›
kazanan Bay Starkie’yi. Görünen o
ki, o zamanki Amerikan emperyaliz-
minin eski gazilerinden olan bu k›r
saçl› bey, Alman edebiyat›n›n idea-
lizminden etkilenmiflti ve benim de
kitaplara ne denli merakl› oldu¤umu
bildi¤inden Werther ve Immensee
kitaplar›n› ödünç vermiflti. 

Çocuklu¤umun ç›lg›nca okuma
günlerinde, flans eseri baflka Alman
kitaplar›yla da tan›flt›m. Korku ve
adaletsizli¤i keflfetti¤im Kafka’n›n
Ceza Kolonisi de bu kitaplar
aras›ndayd›. Ondan birkaç y›l
sonra, Los Angeles’ta bir lise
ö¤rencisiyken, tüm Avrupa’y› bir
romanda buldum. Hayat›mda hiçbir
kitap, k›saca Avrupa medeniyetinin
göbe¤inde yaflanan idealler
çat›flmas›n› konu alan Büyülü Da¤
kadar önemli olmad› benim için.

Sonras›nda da Alman yüksek
kültürüyle yo¤rulmufl uzun bir
hayat. Asl›nda yaflad›¤›m kültürel
çöl göz önünde bulundurulursa,
bana o zamanlar neredeyse gizli ve
ola¤anüstü tecrübeler edinme
imkân› veren kitaplar ve müzik
d›fl›nda, bir de gerçek tecrübeler
vard›.

Alman kültürel diasporas›n›n son
mirasç›lar›ndan oldu¤umdan,
Hitler’den kaç›p 1930’larda Ame-
rika’ya gelen ve ülkeyi, özellikle de
üniversiteleri zenginlefltiren eflsiz
baz› mültecilerle, yazarlar, sanat-
ç›lar, müzisyenler ve akademisyen-
lerle tan›flma f›rsat›m oldu.

Onlu yafllar›m›n sonunda, yirmili
yafllar›m›n bafl›nda arkadafl›m
olarak adland›rma imtiyaz›na sahip
oldu¤um ikisinin ismini vereyim:

Susan Sontag,
1933-2004.
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Editoryal Karikatür
Bir serbest yarat›m nesnesi olarak
ortaya ç›kan karikatürle, editoryal
karikatür aras›ndaki ayr›m, sanat
disiplinleri ile tasar›m disiplinleri
aras›ndaki ayr›ma benzer. Serbest
karikatüre iliflkin tüm belirleyiciler
karikatürcünün kendisi taraf›ndan
tan›mlan›rken, editoryal karikatürün
belirleyicileri, ayn› mimarl›k, grafik
ya da endüstriyel tasar›m gibi
tasar›m disiplinlerine benzer biçim-
de, d›flar›dan verilmifl bir program
ve siparifl do¤rultusunda ortaya
ç›kar. Mimari yap›t›n program›n›
yap›n›n ifllev çerçevesi, grafik ürü-
nün program›n› iletiye konu olan
ürün ya da etkinlik, editoryal kari-
katürün program›n› ise, içinde yer
ald›¤› yay›n›n belirledi¤i konu ve
yaklafl›m ba¤lam› belirler. Serbest
karikatür zaman ötesini hedefler,
yar›na ulaflma kayg›s›n› tafl›r,
editoryal karikatürün ait oldu¤u
zaman ise program›n›n belirledi¤i
zaman dilimidir. Bu ayr›m dünya
karikatüründe o denli net bir ayr›ma
dönüflmüfltür ki, editoryal karikatür
çizenle serbest karikatür çizen
neredeyse farkl› u¤rafl alanlar›n›n
temsilcileri say›l›r. Do¤al olarak, var
olmay› seçtikleri platformlar da
farkl›l›k tafl›r: Serbest karikatür
daha çok yar›flmalarda, sergilerde,
sanat dergilerinde yaflam bulurken,
editoryal karikatür günlük yay›n
alan›n›n d›fl›na ç›kmaktan uzak
durur. Bu iki karikatürün dili ve
biçim sözlü¤ü de farkl›d›r. Editoryal
karikatür, bas›l› yay›n›n foto¤raf
öncesi görsel malzemesi olan
gravürün biçim dilinden izler tafl›r.
Yaz› ve çizgi birlikte bir bütün
oluflturur, aralar›nda bir yar›fl ya da
öncelik s›ralamas› bulunmaz. Ser-
best karikatür ise mizah›n çizgi
gerçekli¤i düzeyinde var olmas›yla
ilgilenir ve çizginin ‘sine qua non’
varl›¤›n› uç noktaya tafl›yarak saf
bir yarat›m alan›na do¤ru yol al›r.

1950’li y›llar›n Türk karikatüründe
bir dönüm noktas› oluflturdu¤u
bilinir. 1950 öncesinde Türkiye’de
karikatür, öncelikle editoryal
karikatür olarak var oldu ve
dünyadaki benzerlerine koflut bir

oluflum gösterdi. 1950 kufla¤›yla
birlikte ise, karikatürün kendi
gerçeklik düzlemini (çizgi gerçek-
li¤ini) sorgulayan ve serbest dünya
karikatüründen etkiler tafl›yan yeni
bir karikatür anlay›fl› ortaya ç›kt›.
Do¤al olarak, bu yeni karikatürün
dayand›¤› Bat› karikatür gelene¤i
editoryal karikatürün d›fl›nda ko-
numlan›yordu. Ne var ki Türkiye’nin
bu yeni serbest karikatürü kendi
varolufl düzlemini editoryal
ba¤lam›n içine tafl›d›. Baflka bir
deyiflle, karikatürün Türkiye’deki
geleneksel yerinden (güncel
bas›ndan) özerkleflme yerine, bu
yeri kendi platformuna dönüfltürdü.
Bu ise karikatürü zorunlu bir
açmaz›n içine sürükledi: Editoryal
karikatürün tan›mlad›¤› program›n
d›fl›na ç›kmak isteyen, zaman ötesi
olmay› amaçlayan, içinde yer ald›¤›
ba¤lam›n zorlad›¤› s›n›rlar içinde
kalmaya direnen, ancak ister iste-
mez o ba¤lam›n bir parças› olan bir
karikatür. Bu durum Türkiye’de
karikatürün 1950 sonras›
serüveninde belirleyici bir rol
oynad›. 1950 kufla¤›n›n karikatürü,
bir yandan kaynakl›k etti¤i serbest
karikatür sanat›n›n dünyada önemli
bir yer kazanmas›na neden oldu,
ama bir yandan da editoryal
karikatürün 1950 öncesinde önde
giden konumunu ortadan kald›rd›.
Editoryal karikatür, Türk karikatür-
cüsünün ‘kerhen’ çizdi¤i karikatüre
dönüfltü. Bu yüzden Türkiye’nin
editoryal karikatürü, bak›fl›n› tüm
dünyaya yönelten ve dünyadaki
di¤er editoryal karikatür örnek-
lerinde görüldü¤ü gibi, keskin bir
gözlemle dünyan›n ‘bugününe’
yönelen bir karikatür olamad› ve
‘kerhen’ u¤raflman›n getirdi¤i bir
kolayc›l›kla, yaln›zca yak›n›na, yani
Türkiye’ye bakan ‘dar çerçeveli’ bir
karikatüre dönüfltü. Sonunda gün-
lük gazeteler ad›m ad›m ilk say-
falar›n karikatüründen vazgeçti,
eskiden baflyaz› kertesinde önem
tafl›yan editoryal karikatür sahne-
den çekildi.1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Karikatürü Neden Terkettik?’
bafll›¤›yla Yeni Mimar  dergisinin 20 Eylül – 3
Ekim 2004 say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

sevmeye bafllam›flt›m, bu çok s›k›
bir dostlu¤un, ayn› zamanda da
yo¤un bir ifl iliflkisinin
bafllang›c›yd›- Kuzey Arizona’da
savafl suçlusu olarak tutuklu bulun-
du¤u zamanlarda, Nazi asker-
lerinden korktu¤umu, onlardan asla
kaç›fl olmad›¤›n› düflündü¤ümü
söyleme keyfini yaflad›m.

Sonra da Fritz bana hapishanede
geçirdi¤i neredeyse üç y›l boyunca,
orada olmaya katlanmas›n›
sa¤layan tek fleyin kitap okumas›na
izin verilmesi oldu¤unu anlatt›:
Hapishanedeki y›llar›n›, ‹ngiliz ve
Amerikan klasiklerini tekrar tekrar
okuyarak geçirmiflti. 

Arizona’da büyümeyi bekleyen,
daha büyük bir gerçekli¤e kaçmay›
bekleyen küçük bir çocukken beni
kurtaran›n da kitap okumak
oldu¤unu, hem ‹ngilizce, hem de
çevrilmifl yabanc› dillerdeki kitaplar›
okumak oldu¤unu anlatt›m ben de
ona. Edebiyata ulaflabilmek, dünya
edebiyat›na ulaflabilmek, milli kibrin
hapishanesinden, zevksizlikten,
estetik yoksunlu¤undan, zorunlu
taflral›l›ktan, anlams›z okul e¤itimin-
den, noksan kaderlerden ve kötü
flanstan bir kaç›flt›.

Edebiyat, daha büyük bir hayata,
yani özgürlük alan›na yollanmaya
imkan veren bir geçifl belgesiydi.
Edebiyat, özgürlüktü. Özellikle de
okuman›n de¤erine ve ruhanili¤e
böylesine gayretle meydan okun-
du¤u zamanlarda, edebiyat özgür-
lüktür.1

Susan Sontag 

ÇÇeevv;; ÇÇii¤¤ddeemm DDaallaayy

www.acikradyo.com.tr
28 fiubat 2004.

1 Bu metin Susan Sontag’›n 2003 y›l›n›n Ekim
ay›nda Alman Yay›nc›lar Birli¤i’nin gelenek-
sel Bar›fl Ödülü’nü al›rken yapt›¤› konufl-
madan al›nm›flt›r. Çevirinin tam metni 20
Aral›k 2003 tarihinde Post Express dergisinde
yay›nlanm›flt›r.
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Ehliyet

Bunlardan önemli olan› da Ç›rak
Nakliyat kamyonlar›n›n e¤itim ya-
pan araçlar› taciz etmeleri. Bu ba-
zen kazaya da yol açabiliyor. Ne-
dense polis bunlar› pek engelleye-
miyor. Sürücü kursunun kurallar›n-
dan birisi de bu nedenle do¤abile-
cek zarar› ö¤rencinin üstlenece¤i
biçiminde. Bu son kalemi ise önce-
den tahmin etmek olanaks›z. Aile-
mizin geliri ise s›n›rl›, önümüzdeki
aylarda art›rabilece¤i miktar da
belli. Dolay›s›yla bir sorunumuz da
kurs nedeniyle yapaca¤›m›z harca-
may› olabildi¤ince azaltmak.

Uygulama yapman›n getirisi ise
becerinin artmas›. Bunun etkisi iki
biçimde ortaya ç›k›yor:

1. Bir sonraki uygulamada daha 
çabuk ö¤renmeyi sa¤l›yor. 
Böylelikle o uygulaman›n süresi 
azal›yor, maliyeti düflüyor. Tabii 
uygulamalar aras›nda bu aç›dan 
fark var. Baz›lar›n›n bu yönde 
katk›s› çok, baz›lar›n›n ise ihmal 
edilecek kadar az. Dolay›s›yla, 
kendimize en uygun olan 
uygulama s›ralamas›n› 
yapmam›z gerekli. 

2. Uygulamalarda ne kadar çok 
beceri edinirsek ehliyet al›nd›k-
tan sonra flehir trafi¤i içinde o 
kadar rahat ve güvenli hareket 
edebilece¤iz. Onun için uygula-
malardan geçer not almakla 
yetinmeyip, yapabilece¤imizin 
en iyisini yapmam›z gerekiyor.  

Sürücü kursuna girdikten sonra
herhangi bir yerinde devam etmek-
ten vazgeçmek olanakl›. Ancak kur-
su b›rak›rsak, b›rakt›¤›m›z yerden
devam etmeye izin verilmiyor. Bafla
dönmek gerekiyor. Kurs her dönem
belli say›da ö¤renci kabul ediyor.
Bu nedenle de kuyruk var. S›ran›n
ne zaman gelece¤i belli de¤il.

E¤er kursu almazsak, kendi bafl›-
m›za da araba kullanmay› ö¤rene-
biliriz. Ancak, ara yollarda ne kadar
çal›flabilece¤imizi, ne kadar ve ne
h›zda ö¤renebilece¤imizi, ehliyetsiz
araba kullanmak yüzünden ne ka-
dar ceza alaca¤›m›z› pek kestire-

Ehliyet 
Ailece sürücü ehliyeti almaya karar
verdik. Çünkü art›k Beykoz’dan
‹stanbul’un karfl› yakas›na tafl›nmak
ve oradaki yaflama ayak uydurmak
istiyoruz. Sergileri ve konserleri ka-
ç›rmamak niyetindeyiz. K›z›m›z
e¤lenebilece¤i yerlere s›kça gidebil-
menin hayalini kuruyor. Kar›m da
kendi bafl›na Niflantafl›’nda gönlün-
ce dolaflmay› özlüyor. Gerçi, keyfini
kaç›racak davran›fllarla karfl›lafl›p,
bu ifle kalkt›¤›na kalkaca¤›na pifl-
man olmaktan da çekinmiyor de¤il.
Tabii bir de oralarda arabay› park
etme sorunu var. Onu çözmeden
gönlünce dolaflamaz ki. 

Araba kullanmay› iyi ö¤renmemiz
gerekiyor. Belli ki bunu ne kadar
becerebilirsek o kadar rahat edece-
¤iz. Kritik sorun ise ehliyet alabil-
mek. Tabii ehliyet s›nav›na girile-
cek. Önümüzde iki yol var. Bunlar-
dan birisi bir sürücü e¤itimi kursuna
gitmek. Ötekisi ise yol aralar›nda
kendi bafl›m›za çal›flmak. Gerçi
Japon komflumuz d›fl›nda sürücü
ehliyetini kursa gitmeden alan pek
yok ama, yine de düflünmek gerek.
Çünkü kurs pahal›. Ama ben bizim
aileyi biliyorum. Japon komflumuz
kadar disiplinli de¤iliz. 

Sürücü e¤itimi kursu s›n›f e¤itimin-
den sonra çeflitli uygulamalardan
olufluyor. Her bir uygulama, h›zl›
yol, kalabal›k flehir içi yol vs. gibi
farkl› koflullarda arabay› kullanmak
ile ilgili. Bu uygulamalardan geçer
not almak gerekiyor. Toplam 35
uygulama var. Kurs ücreti ise kay›t
ücreti ve uygulamalar›n maliyetleri-
nin toplam›ndan olufluyor. Uygula-
ma maliyetleri her biri için farkl›.
Ama önemli taraf›, uygulamada
harcanan süreye ba¤l› olmas›. Saat
bafl›na belli bir ücret al›yorlar. E¤er
ifli ciddiye al›rsak bu süreyi gerekli
minimuma kadar indirebiliriz. Ama
insan› b›kt›racak kadar uzayabilir
de. Kurs yöneticilerinin dürüst
olduklar›n› söylemifllerdi bize.
Umar›m öyledirler...

Uygulama yollarda yap›ld›¤› için,
yolda da baz› riskler söz konusu.

miyoruz. Buna karfl›l›k kurs ücreti
vermeyece¤imizi biliyoruz. Ayr›ca
Ç›rak Nakliyat kamyonlar› yan yol-
lar› kullanm›yor. 

Bu arada sürücü e¤itim kursu, ba-
flar›l› olanlara birer piyango bileti
veriyormufl. Piyango talihlisi Niflan-
tafl› bölgesindeki kapal› otoparklar-
da bir y›l süreyle istedi¤i sürece
arabas›n› bedava park etme hakk›-
na sahip olacakm›fl. Tabii k›z›m bu-
na bay›ld›. Kar›m›n da hofluna git-
ti¤ini san›yorum. Ben pek gezmeyi
sevmedi¤im için fazla etkilendi¤imi
söyleyemeyece¤im. 

Ailemizin bir demokratik gelene¤i
var. Bu tür konularda ne yapaca-
¤›m›z› beraberce kararlaflt›r›yoruz.
Dolay›s›yla kursa gidip gitmemeye,
sonra bir noktada da kurstan vaz-
geçip vazgeçmemeye beraberce
karar verece¤iz. Ama daha önce
söyledi¤im gibi her birimizin bekle-
yiflleri farkl›, üstelik sabretme dere-
celerimiz de. Dolay›s›yla, yap›lan
her uygulamadan sonra oylar
farkl›laflabilir. 

I. fiimdi afla¤›daki sorular› soral›m: 

1) Hangi koflullarda bizim aile sü-
rücü e¤itimi almay› tercih eder? 

2) Ailemiz 35 tane farkl› uygulamay›
hangi s›rayla al›rsa, en az mali-
yetle ehliyet alabilecek duruma 
gelir?

3) Ailenin sürücü e¤itimi alma 
karar› üzerinde 
i) Kurs ücretinin,
ii) Her bir uygulaman›n süresinin 
uzamas›n›n maliyetinin,
iii) Ç›rak Nakliyat kamyonlar›n›n 
sürücülerinin zarar vermesi 
olas›l›¤›n›n,
iv) Piyangonun, 
v) Ehliyet al›nd›¤›nda sa¤lanaca-
¤› beklenen yarar›n etkileri nedir?

4) Ailenin kursun bir k›sm›n› al›p 
kalan›n› kendi bafl›na bitirerek 
ehliyet s›nav›na girip baflar›l› 
olmas› olas›l›¤› üzerinde etkili 
olabilecek unsurlar nelerdir? 

Bu sorular›n yan›tlar›n› bulmak
olanakl›, de¤il mi? Tabii biraz
düflünmek gerekli.

AAiilleemmiizz:: Türkiye’de yaflayanlar
BBüüyyüükklleerr/r/rr/rr KK››zz ÇÇooccuukk:: Türkiye’de
farkl› görüfl sahipleri  
KKaarrflfl›› yyaakkaaddaa oottuurrmmaakk:: Geliflmifl
demokratik toplumlar aras›nda
yer almak
SSüürrüüccüü eehhlliiyyeettii aallmmaakk:: Küresel
rekabet içinde yaflayabilecek
etkinlik düzeyine ulaflmak 
NNiiflflaannttaaflfl››’’nnddaa ggöönnllüünnccee ggeezzmmeekk::
Avrupa Birli¤inde serbest dolafl›m
hakk› edinmek 
SSüürrüüccüü kkuurrssuu:: Avrupa Birli¤i
Müzakere Süreci
AArraa yyoollllaarrddaa kkeennddii bbaaflfl››nnaa
ççaall››flflmmaakk:: Avrupa Birli¤i üyesi
olmaks›z›n geliflmifl ülke olma yo-
lunu aramak 
KKuurrss yyöönneettiicciilleerrii:: Avrupa Birli¤i
Karar Al›c›lar›
SS››nn››ff ee¤¤iittiimmii:: Mevzuat Taramas› 
UUyygguullaammaa:: Müzakere Konu
Bafll›¤›na (35 tane) karfl›l›k gelen
reform   
UUyygguullaammaann››nn mmaalliiyyeettii:: Reformun
toplumsal maliyeti
ÇÇ››rraakk NNaakklliiyyaatt kkaammyyoonnllaarr››:: ‹ç
siyasal s›k›nt›lar›n› Türkiye
s›rt›ndan çözmek isteyen
Avrupa’l› politikac›lar
UUyygguullaammaaddaa öö¤¤rreennmmee::
Reformlara uyum sa¤lamak 
UUyygguullaammaa ss››rraallaammaass››:: Müzakere
bafll›klar›n›n (reformlar›n) s›ralan-
mas› 
PPiiyyaannggoo bbiilleettiinnee iikkrraammiiyyee çç››kkmmaass››::
Avrupa Birli¤i üyeli¤ine kabul
edilmek1

((BBkkzz;; NNiiççiinn AAvvvAvrruuppaa??))

HHaassaann EErrsseell

www.acikradyo.com.tr 
21 Eylül 2005.

1 Bu yaz› 19 Eylül 2005 tarihli Referans
gazetesinde yay›nlanm›flt›r.

II. Bir al›flt›rma daha yapal›m. Kutu
içindeki k›sa sözlükte yeralan
kelimelerin karfl›l›klar›n› öyküdeki
yerlerine koyal›m. Sorular› tekrar
soral›m. Yan›tlar›m›z› gözden
geçirelim. Ne ç›k›yor?

Einstürzende Neubauten
Bat› Berlin’de 1980’de savafl›n
yaratt›¤› y›k›m›n yerine Marshall
Plan›’n›n gaz verdi¤i yeniden
yap›laflma furyas›n›n (ki bu furyan›n
günümüzdeki versiyonu ise duvar›n
y›k›lmas›ndan sonra kendini birden
bire flehrin göbe¤inde y›k›k-dökük
bir metruk meydan olarak bulan
eski duvar komflusu Potsdamer
Platz’da 10 y›l içinde gerçekleflen
inan›lmaz çehre de¤iflikli¤idir) ‘par-
lak’ ürünlerinden modern kongre
binas›, aç›l›fl›ndan k›sa süre önce
çökmüfltü. Bu y›k›l›fl Avrupa
anakaras›nda avangard rock
müzi¤in en uzun ömürlü ve k›flk›rt›c›
gruplar›ndan ve endüstriyel rock
ad› verilen ak›m›n Throbbing 
Gristle ve Cabaret Voltaire ile 
birlikte kurucular›ndan birinin de
vaftizi oldu denebilir: Einstürzende
(y›k›lan) Neubauten (yeni binalar).
Asl›nda ‘Neubauten’ herhangi bir
yeni binadan çok gökdelene 
karfl›l›k geliyor. Dolay›s›yla 
sözcü¤ü serbest bir tercüme ile
‘Çöken Gökdelenler’ olarak
karfl›lamak daha do¤ru olabilir. 

GGüürrüüllttüü MMüüzzii¤¤ii ÜÜzzeerriinnee TTuuhhaaff
DDeenneemmeelleerr

Berlin Moon Club’daki 1 Nisan
1980 performanslar› grubun 
resmî do¤um günü olarak bilinse
de gitarc›, klavyeci ve vokalist,
Berlinli Blixa Bargeld (gerçek ismi
Christian Emmerich) ve perküsyon-
cu, multi-enstrümantalist, New
York’lu N.U. Unruh (gerçek ismi
Andrew Chudy) bir süredir birlikte,
ortak amaçlar›n› tüm yerleflik
müzikal kurallar› y›kmak olarak
tan›mlayan dadaist bir müzikal
ak›m olan Die Geniale Dilletanten’in
bir parças› olarak gürültü müzi¤i
üzerine en tuhaf denemeleri, en
ayk›r› görünümlerde, en akla
gelmedik mekânlar ve enstrüman-
larla yapmaktayd›lar. Bunlar
aras›nda bir Berlin otoban›n›n 
üst geçidinde, gizli, oda benzeri 
bir mekânda (ziyaretçilerini gözleri
ba¤l› götürdükleri söylenir),
saatlerce bir deli¤in kenarlar›na
vurmak da say›labilir. Konserler ve
turneler aras›nda barmenlik yapan

Bargeld’in CV’sinde Berlin’de iyi
para kazand›ran meslekler olduklar›
anlafl›lan mezar kaz›c›l›¤› ve
çöpçülük de yeral›yor. 

Einstürzende Neubauten (EN) 
ismi ilk kez Bargeld, Unruh ve
2 kad›ndan, yani Gudrun Gut ve
Beate Bartel’den oluflan dörtlü
taraf›ndan kullan›ld›. Ertesi y›l 
Gut ve Bartel ayr›larak tümü
kad›nlardan oluflan Mania D. adl›
punk grubunu kurdular. Gut 
hemen sonra yine tümü kad›n 
olan Malaria’da çalacak, Bartel,
Deutsche-Amerikanische
Freundshaft’dan Chrislo Haas 
ile endüstriyel dans ekolünün 
kült gruplar›ndan Liaisons
Dangereuses’ü kuracakt›. Bartel 
ve Gut’un ayr›l›fl›n›n ard›ndan 
yerlerini Hamburg’lu punk grubu
Abwärts’in perküsyoncusu
Dortmund’lu F.M. Einheit (gerçek
ismi Frank Martin Strauss) ve k›sa
süre sonra da basç›s› Leedsli Mark
Chung ald›. Ayr›ca gruba o s›rada
henüz 16 yafl›nda olan basç›, 
multi-enstrümantalist, ses
teknisyeni Berlinli Alexander 
Hacke kat›ld›. Bu kadro Chung’un
1994, Einheit’in 1995’te
ayr›lmalar›na kadar bir arada 
kald›.
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Einstürzende Neubauten

Einstürzende 
Neubauten.



Offenen Richterskala ve Haus der
Lüge. ‹lk dönemin yap›dan tümüylee
yoksun gürültü araflt›rmalar› dene-
bilecek olan çal›flmalar›n›n yerine
bu albümlerle birlikte giderek bir
müzikal yap› belirmeye bafllad›.
Bargeld’in sözleri ve söyleme tarz›
fliirsellik ve melodik bir yap› sergi-
liyordu art›k. Bu dönüflüm baz›
elefltirmenlerce Bad Seeds’in etkisi
olarak yorumland›.

Bu arada EN tiyatro ve radyo 
müzikleri de yapmaktayd›. Bunlar›n
kaydedilenleri aras›nda 1991’de
yay›nlanan, Do¤u Alman radyosu
için yap›lan ve Bargeld’in Hamlet’i
oynad›¤› Heiner Müller’in oyunu 
Die Hamletmaschine’nin müzi¤i,ee
1996’da yay›nlanan Werner
Schwab’›n bir çeflit oratoryo dene-
bilecek olan ve Bargeld’in bu kez
Mefistofeles’i oynad›¤› müzikal 
oyununun Faustmusik isimli kayd›
say›labilir. 

‹kinci 10 y›l›n ilk albümü 1993 tarihli
Tabula Rasa oldu. EN’nin sadâs›
Tabula Rasa’da iyice yumuflad› veaa
iflin içine elektronik ögeler kat›lm›fl-
t›. Mark Chung Faustmusik’inkk
kay›tlar› sonras›nda gruptan ayr›ld›.
Aktif müzik yapmay› b›rakarak
EN’nin yay›nc› flirketi denebilecek
olan Freibank’› kurdu ve grubun
mali ifllerini çekip çevirmeye bafl-
lad›. Ende Neu 1996’n›n 2. ve son
stüdyo albümü oldu. Bu albümün
sadâs› erken dönemlere benzer bir
sertlik tafl›yordu. Bu çal›flma
grubun bafl makine operatörü F.M.

Cave’in efsanevi Birthday
Party’sinin (BP) alt grubu olarak
çald›lar. Bargeld daha sonra BP’nin
son EP’si olan Mutiny içindeki bir
parçada gitar çalarak Cave ile 20
y›l sürecek mükemmel bir iflbirli-
¤inin de bafllang›c›n› yapt›. Taraflar
birbirlerinden öylesine etkilendiler
ki, BP kendini la¤vederek Londra’y›
terk etti ve Berlin’e yerleflti.
Berlin’de BP’den 2 ayr› grup
do¤du: Nick Cave and the Bad
Seeds (BS) ve Crime and the 
City Solution (CCS). Bu asl›nda 
tam bir boflanma de¤ildi ve iki grup
çok da al›fl›lmad›k bir biçimde baz›
elemanlar›n› paylaflt›klar› gibi (Mick
Harvey her iki grupta da çal›yordu,
Tracy Pew ve Rowland S. Howard
baz› konserlerde BS’ye konuk oldu-
lar) EN’den de transferler yapt›lar.
Bargeld BS’in kurucusu oldu ve
EN’deki birinci adaml›¤›n› sürdürür-
ken bir yandan da 2003’teki ayr›l›¤a
kadar, Cave’den sonraki ikinci
adam konumundayd›. Alexander
Hacke de bir süre CCS’de çald›,
BP ve EN üyeleri çeflitli kombine-
zonlarda 1985’te BS’e kat›ld›lar,
davulcu Thomas Wydler’in grubu
Berlin’in Die Haut’u ile ortak proje-
lerde yer ald›lar. Die Haut çal›flma-
lar› aras›nda Bargeld, Hacke, Cave
ile sonradan bir süre bir kötü
tohum olacak Los Angeles ve New
York’un rockabilly post-punk grup-
lar› Gun Club ve The Cramps’ten
Kid Congo Powers; BP ve erken
dönem BS’in ‘yol arkadafllar›’ Anita
Lane ve Lydia Lunch’l› Sweat; ve
Bargeld, Lane, Lunch ve Powers’in
yan› s›ra her biri New York punk
sahnelerinin efsanevi isimleri olan
Blondie’den Debbie Harry,
Suicide’dan Alan Vega, Gun
Club’dan Jeffrey Lee Pierce ve
Sonic Youth’dan Kim Gordon’lu
Head On albümlerinin isimlerini
özellikle zikretmek gerekiyor. Di¤er
yandan, Die Haut’un gitarc›s›
Jochen Arbeit ise Einheit ve
Chung’un ayr›lmalar›ndan sonra
1997’de EN’ye kat›ld›. 

Farkl› Etkiler, Radyo ve Tiyatro
EN ilk 10 y›l içinde 3 stüdyo
albümü daha üretti: Halber
Mensch, Fünf Auf der Nach Oben

Metal Plakalar, Haval›
Kompresörler, Elektrikli
Testereler ve Metal Keskiler
Böylelikle Avrupa, konserlerde
enstrümanlar aras›nda metal
plakalar, haval› kompresörler, elek-
trikli testereler ve metal keskiler
kullanan ‘endüstriyel rock’ ak›m› ile
tan›flt›. Grup üyelerinin bir Oslo
konserinde duvar› delerek sahne-
den kaçt›klar› söyleniyordu.
Londra’da 1984’te Ça¤dafl Sanat
Enstitüsü’nde verdikleri ‘Sesler ve
Makine Aksam› Konçertosu’ 
performans› s›ras›nda bu kez 
sahnenin taban›n› deldiler ve 
di¤er ucu metroya aç›lan bir 
tünel açm›fl oldular. Bir Stockholm
konserinde ise seyircilere 
molotof kokteyli att›lar. 
Bu ilk dönemin ürünleri say›s›z canl›
performans›n kay›tlar› fleklindeydi
ve bir bölümü sonradan (1988)
Mimari Karfl›t› Stratejiler veya
Strategien Gegen Architektur 80-83

isimli ilk retrospektiflerinde top-
land›. Daha sonra 1984-1990 ve
1991-2001 aras› çal›flmalar›n
toplanaca¤› Strategies Against
Architecture II ve III yay›nland›. Çok
sonradan, 2004 y›l›nda yine 1980-
82 aras›n› kapsayan farkl› kay›tlar
bu kez Mute taraf›ndan Kalte
Sterne ismiyle yay›nland›. Maalesef,
halen Gut ve Bartel’li orijinal kadro-
nun muhtemelen tek kay›tlar› olan
1 Nisan ‘Moon’ kay›tlar›na ulaflmak
mümkün de¤il. Stüdyo albümlerinin
ilki olan Kollaps 1981, ikincisi
Zeichnungen des Patientes O.T.
(O.T ‹simli Hastan›n Çizimleri)
1983’te yay›nland›. Ayn› y›l içinde
Londra’da bir konserde Nick

Gökdelenler
çökmeye devam
ediyorlar, bazen
korozyondan,
bazen uçak
çarpmas›ndan
ama çok flükür
ki Einstürzende
Neubauten hâlâ
sapasa¤lam
ayakta. 
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Grubun kulland›¤› müzik
aletlerinden biri.

Einstürzende
Neubauten, 

logosunu Güney
Amerika’daki Toltec

uygarl›¤›na ait bir
ma¤ara resminden

alm›fl.

Einheit (veya Mufti) için de son
albüm oldu. F.M. Einheit EN’in
içindeyken bafllad›¤› tiyatro ve solo
müzik kariyerini ayr›ld›ktan sonra
da sürdürdü. (EN’den ba¤›ms›z
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› aras›nda
Rainbirds’ten Ulrike Haage ve
Katherina Franck ile birlikte
yapt›klar› Stein (1990), flair Andreas
Ammer ile gerçeklefltirdikleri Radio
Inferno (1993) ve Deutsche Krieger
(1997) isimli radyo oyunlar›
say›labilir.) Ende Neu sonras›nda
gruba Jochen Arbeit ve multi-
enstrümantalist, perküsyoncu 
Rudi Moser kat›ld›.

1 Nisan 2000’de grup 20. yafl
gününü Berlin’de bir konserle kut-
lad›. Böylesi y›k›c› bir grubun 20
yafl›na basabilmesi gerçekten de
flaka gibiydi. Üçüncü 10 y›l, do¤um
gününü izleyen günlerde Silence is
Sexy isimli stüdyo albümünün
yay›nlanmas› ve onu izleyen dünya
turnesi ile bafllam›fl oldu. Bargeld
2003’te Nick Cave and the Bad
Seeds’i terk etti. Sonuncu stüdyo
albümü, 2004’te yay›nlanan
Perpetuum Mobile oldu ve bu
albümün turnesinde sonunda ‹stan-
bullular da EN’i canl› izleme f›rsat›
buldular.

Gökdelenler çökmeye devam edi-
yorlar, bazen korozyondan, bazen
uçak çarpmas›ndan ama çok flükür
ki Einstürzende Neubauten hâlâ
sapasa¤lam ayakta. 

HHaakkaann GGüürrvvvrvviitt

Ekolojik 
Gittikçe do¤adan, do¤al döngüler-
den uzaklaflan yaflamlar›m›zda bir
‘ekolojik’tir gidiyor. G›da, tatil,
mimari, sivil hareket gibi birçok
alanda bu kelimeyi duyuyoruz.
Ekolojik olunca ne oluyor, bir fleyin
ekolojik olmamas› mümkün mü? 

Asl›nda herfley ekolojik, çünkü
yaflamdaki her türlü döngüyü ve 
bu döngüler aras›ndaki iliflkiyi
inceleyen bilim dal› ‘ekoloji’,
dolay›s›yla da herfley ekolojik. Ama
biz bu kelimeyi birçok kavramda

oldu¤u gibi biraz çarp›tarak
kullan›yoruz. Yani ‘ekolojik’ derken
asl›nda ‘insan› dahil eden ekolojik
sistemle uyumlu’ döngüleri ve
onlar›n aras›ndaki iliflkiyi kastedi-
yoruz günümüzde. Çünkü insan
yerküreden flu ya da bu sebeple
silinip giderse; ekolojik g›daya,
tatile, üretime zaten gerek kalma-
yacak. Dünyan›n insans›z ekolojik
dönüflümü, bizim çok da hesab›n›
yapt›¤›m›z, sonras›n› merak
etti¤imiz bir konu de¤il! 

‘Ekolojik’ s›fat›, içinde
bulundu¤umuz yüzy›lda birçok
ismin yan›na gelip onu insan
yaflam›na yarafl›r, do¤al özellikleri
olan, zarars›z, olumlu bir kimli¤e
büründürüyor. Örne¤in ekolojik
yaflam deyince temiz havas›, suyu,
g›dalar› olan, do¤aya zarar ver-
meyen bir yaflam gelir birço¤u-
muzun gözünün önüne. Halbuki
flehrin göbe¤indeki bir gökdelenin
en üst kat›nda uluslararas› bir silah
ticareti flirketini yöneten beyefen-
dinin kravat›na takt›¤› ses alma
cihaz› da ekolojik, ama o uzun vad-
ede insanl› bir ekolojiye yard›mc›
olmad›¤› için onu at›yoruz bu oyun-
dan. Biz ekolojik olan› insanl›¤›n
gerçek ihtiyaçlar›na göre
tan›mlarken, tabii ki sa¤lad›¤›
prestij ve ranttan dolay› kendi ç›kar›
için bir fleyleri ekolojik olarak
tan›mlama e¤ilimi de yayg›nlafl›yor
bir yandan. Onun için baz› ekolojik
yaflam dostlar›, tar›m gibi kimi alan-
larda bunu keyfiyete b›rakmadan ifl
edinip, sürekli geliflen standartlar
belirliyorlar. 

Sözün özü, ‘ekolojik’, hiçbir fleyin
garantisi olmamakla birlikte
insano¤lunun yeryüzündeki
yaflam›n› devam ettirebilme özlemi
ile gittikçe daha da flekillenen,
yapay, yeni bir tan›m haline geliyor.
Tar›m alan›nda sahibi belli ama
di¤er birçok alanda ifade etti¤i
anlam, kullan›c›s›n›n r›zas›na
kalm›fl. 

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Ekolojik Adalet
‹klim de¤iflikli¤i konusunda zecri
tedbirleri hemen almayan, bu konu-
da harekete geçmeyi erteleyen,
savsaklayan, hatta hiçbir önemli
ad›m atmamakta direnen ça¤dafl
toplum yöneticilerini elefltiren yazar,
New Yorker muhabiri ve aktivist
Elizabeth Kolbert, flöyle karamsar
bir sonuca var›yor:

Etkilerini gözard› etmenin gitgide
daha zorlaflt›¤› küresel ›s›nmaya
karfl› nihayet bir küresel cevap
bularak tepkimizi gösterecek miyiz?
Yoksa bencil ç›karlar›m›z›n daha
dar ve daha y›k›c› biçimlerine do¤ru
ricat etmeyi sürdürecek miyiz? Bu
kadar geliflmifl bir toplumun
özünde kendisini yok etmeyi
seçece¤ini düflünmek çok saçma
görünüyor, ama galiba içinde
oldu¤umuz süreç tastamam da bu.1

Bu konuda iyimserli¤i ve umudu
içinde bar›nd›racak çözümün, yine
hareketten geçti¤i söylenebilir.
Umut ancak mücadeleyi
sürdürmekle, sürdürürken de adalet
prensibini ön planda tutmakla
mümkün. Ça¤›m›z›n önde gelen
siyaset bilimcilerinden Richard
Falk, yeni bir makalesinde ekolojik
âciliyet durumunu çevre adaleti
perspektifinden ele al›yor.2 Asl›nda,
küresel iklim de¤iflikli¤inin
do¤urdu¤u adaletsizlikler art›k
gayet iyi biliniyor. Dünya ›s›nd›kça
yoksul ülkelerin büsbütün okkan›n
alt›na gitti¤i, iklim de¤iflikli¤ine
ölçüsüzce katk›da bulunan zengin
ülkelerinse milyarlarca dolar har-
cay›p kendilerini kurakl›k ya da
deniz yükselmesi gibi risklere karfl›
garantiye almaya çal›fl›rlarken,
küresel iklim de¤iflikli¤inin en a¤›r
sillesini yiyen ülkelere yard›m
etmedikleri gibi bilgiler art›k
herkesin malumu. Profesör Falk’un
adalet ve hakkaniyet temelli görüfl
ve önerileri, özellikle bu aç›dan
önem tafl›yor. Bunlar “Adalet
Gezegenin Temelidir” ya da
“Adaletin Bu mu Dünya?” gibi bir
bafll›k alt›nda ele al›nabilir.
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Umut, ancak
mücadeleyi
sürdürmekle,
onu sürdürürken
ayn› zamanda
adalet ilkesini
ön planda 
tutmakla
mümkün: adalet
ve hakkaniyet
ilkesini...
Çünkü: "Adalet
Gezegenin
Temelidir!"
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çat›flmalar› azd›r›yor. Mesela,
Irak’ta ilk Körfezk  Savafl›’nda su
ar›tma tesislerinin bombalanmas›,
Gazze’de elektrik trafolar›n›nk  ‹srail
taraf›ndan bombalanmas›, zaten
afl›r› yoksul ve zay›f düflmüflf  olan
Gazze halk›n›n sa¤l›k vek  esenli¤i
aç›s›ndan korkunç sonuçlar verdi.r
Richard Falk, Robert Nadeau’nun
Environmental Endgame (Çevrede((
Oyun Sonu) adl› kitab›na da at›f
yaparak flöylek  diyor: Küresel çevre
krizini çözmek içink  yap›lmas›
gereken gerçekçi ve pragmatik
de¤erlendirmeler aç›kçar  ortaya
koyuyor ki,r  varl›kl›larla yoksullar
aras›ndaki a¤›r eflitsizlikler,r  insan›n
hayatta kalma kapasitesiyle orant›l›
de¤il.

Özel Ç›karlar›n Canal›c› Rolü
Dünya hali üzerine Falk’un
yazd›klar›yla bu konuda NASA’dan
iklim bilimci James Hansen’›n
belirtti¤i görüfller aras›ndar  canal›c›
bir paralellikr  dek  göze çarp›yor:
Genel olarak kamuoylar›nda,k  özel
olarak dak  yönetici elitlerde
karfl›m›zdaki büyük çevrek  tehlike-
sine iliflkin olarak hemk  derin bir
inkâr, hem de derin bir çeliflkir  hali

Adalet Perspektifi Gözden Irak
Olursa…
Peki o zaman ne oluyor? Falk’a
göre, adalet perspektifi gözden
kaç›r›l›nca zenginlerle güçlüler ver
bir der  flu s›rada yaflayan erginler
bu iflten kârl› ç›k›yorlar. Yoksullar›n,
marjinallerin ve henüz dünyaya
gelmemifl olanlar›n s›rt›ndaki yük-
lerin ve bütün o ma¤duriyetlerin de
büsbütün alt› çizilmifl oluyor.

Küresel ›s›nman›n sebebi insan
aktiviteleridir dedi¤imizde bütün
insanlar›n eflit oranda sorumlu
oldu¤u gibi bir anlam›nr  ç›kmas›
söz konusu olabiliyor. Oysa,
küresel adaletsizli¤in, s›n›fsal
eflitsizliklerin, güçlü olan›n
borusunu öttürdü¤ü bir düzenin,r
küresel ›s›nman›n as›l sebebi
oldu¤u belirtilmelidir .r

Bu eflitsizliklerin ça¤dafl endüstriyel
hayatla ve onun savafl halleriyle ne
kadar ba¤lant›l›r  oldu¤unu görmez-
den gelmek, sadece haks›z bir
durum olarak kalm›yor. Falk’a göre
bu durum ayr›ca Kuzey ile Güney
ülkeleri aras›ndaki gerginlikleri, belli
ülkelerin içlerinde de ›rksal ve etnik

Adaletin Bu mu Dünya?
Profesör Falk,r  uzun bir ‘fetret’r
devrinden sonra dünya çevre
hareketinin son y›llarda önemli bir
ikinci çevrime girdi¤ini söylüyor.
Bilimciler aras›nda zaten epey
zamand›r oluflmufl olan konsen-
susa ilaveten flimdi dünyan›n her
yerinde kamuoyunda da bir uyan›flr
gözüktü¤ünü, ayr›ca, siyasetçilerin
de konuyu gündemin üst s›ralar›na
koymaya bafllad›klar›n› belirtiyor.
Bunun, al›nacak tedbirler aç›s›ndan
ümit verici olmakla beraber,
giriflilecek politikak  uyarlamalar›nda
kaba¤›n gene yoksullarla zay›flar›n
bafl›na patlamas› halinde, geriye
yönelik birçok kötük  sonuç
do¤uraca¤›n› vurguluyor. Hele
gelecek kuflaklar üzerindekir
sonuçlar›n›n hiç görülemeyece¤ini
tespit ediyor. Genel olarak çevreci
analiz ve de¤erlendirmelerin
birço¤unda bu perspektifin eksik
oldu¤unu ortaya koyuyor. Yani,
bu büyük çevrek  felaketinin
teflhisinde de tedavisinde de
hakkaniyet, denkserlik, âdillik
gibi unsurlara pek dikkatk
edilmedi¤ini sapt›yor.

Dünyaya bir
ölçüde bar›fl,

adalet ve umut
getirebilecek miyiz?

21. yüzy›l
bafl›nda,
hele
2003'ten
itibaren
küresel
›s›nmaya
karfl›
harekette
ve genel
olarak çevrek
aktivizminde
yeni bir
uyan›fl ve
dinamizm
göze
çarp›yor...

bulunuyor. Problemlerin varl›¤›n›
gittikçe daha fazla kabul etmek,
ama bu tehlikeyi yaratan politikalar-
da en ufak bir de¤ifliklik talep
etmemek. Bu tehlikeli ve çok 
yönlü inkâr halini pekifltiren unsur
ne peki? Elbette özel ç›karlar!

James Hansen da bu büyük
açmaz› ayn› terimle ortaya koyuyor.
Ama Richard Falk, Hansen gibi 
bir fizikçi ya da do¤al bilimci de¤il,
bir siyaset bilimci oldu¤u için bir
ad›m ileri giderek olay›n ad›n› da
koyuyor: Denizafl›r› flirket operas-
yonlar›, bu operasyonlarda hükü-
metlerin iflbirli¤i, neo-liberal 
ideolojinin her türlü devlet düzen-
lemesine düflman tavr›, devlet-
lerin jeopolitik tercihlerinde ve
önemli/önemsiz meseleler
ayr›m›nda yapt›klar› vahim 
öncelik sapmalar›, vb…

Richard Falk’a göre flu s›rada 
etik ve siyasal bak›mdan büyük
önem tafl›yan iki fley flunlar: Bir
kere, çevre adaletine iliflkin
de¤erlendirme ve reçetelerin, 
küresel çevre politikalar› genel
çerçevesine dahil edilmesinde
›srarc› olunmal›. Ayn› zamanda da
çevreci analistleri teflvik edip 
çevre adaletini senaryolar›nda
öncelikler aras›na almalar›, hem de
sürdürülebilir çevre senaryolar›na
do¤mam›fl kuflaklar›n haklar›n› da
yerlefltirmeleri sa¤lanmal›.

Üç Kopma Noktas›: Adalet; Enerji
Darl›¤›; Militarizm ve Savafl
Bunun öneminin flurada yatt›¤›n›
belirtiyor Falk: Bugüne kadar
çevrecilerin bak›fl ve politikalar›nda
gözlenen üç önemli ‘kopukluk’
vard›; bunlar›n âcilen giderilmesi
art›k flart oldu. Bu kopukluklar›n
birincisi, çevresel adalet amac›
güdülmeden sürdürülebilir çevre
amac›na ulafl›lmas›n›n mümkün
olmamas›. Sözkonusu iki amaç
aras›nda kopmaz bir ba¤ bulun-
makta. Oysa, bu ikisinin birbirinden
ayr›lamayaca¤› gerçe¤i bugüne
kadar yeterince dikkate al›nmad›.

‹kincisi, petrol arz› ve fiyatlar›na
iliflkin olarak gittikçe büyüyen 
enerji darl›¤›n›n, bugünkü dünya
ba¤lam› içindeki belirleyici 
boyutuna iliflkin bir perspektif
kopuklu¤u. Oysa, bunun Ortado¤u
ve di¤er yerlerde ç›kabilecek
savafllar, vb. aç›s›ndan büyük
önemi oldu¤u aflikâr. Ayr›ca, 
alternatif enerji diye biyodizelin
empoze edilmesinin dünyada 
yarataca¤› büyük açl›k, k›tl›k ve
sefalet ihtimalleri üzerinde de pek
durulmuyor. Petrol sonras› dünya
için de pek bir haz›rl›k yok. Örne-
¤in, Hindistan’da Tata flirketinin
2008 y›l›nda piyasaya sürmeyi
planlad›¤› 3 bin dolarl›k arabalar
yüz milyonlarca kifliye sat›ld›¤›nda
hem Hindistan’a, hem de dünyaya
neler olaca¤› sorgulanm›yor.

Üçüncüsü, çevre adaleti ile savafl
ve militarizm aras›nda ba¤lant›
kurulamamas›. Falk’a göre 21.
yüzy›l bafl›n›n en belirgin olgusu
belki de bu: ‘Asimetrik savafl’ ad›
alt›nda, sivil nüfusun su ve yiyecek
tedarik kaynaklar› yüksek teknoloji
ile ortadan kald›r›l›yor. Irak’taki
‘uzun savafl’ta, özellikle çocuklar,
zay›flar ve hastalar için feci
sonuçlar veriyor bu durum. En yok-
sul kesimler tarumar oluyor, açl›k
ve hastal›ktan k›r›l›yorlar. Temmuz
2007 tarihli Oxfam raporu Irak
nüfusunun üçte birinin, yani 8 mil-
yon insan›n âcil yard›ma muhtaç
durumda oldu¤unu ortaya koyuyor.
Bu bir insanl›k krizi! K›yaslama
yap›lacak olursa, bu rakam örne¤in
ABD’de 100 milyon, Türkiye’de de
yaklafl›k 25 milyon kiflinin insanl›k
d›fl› bir duruma düflmüfl olmas›
anlam›na geliyor. Ayr›ca, örne¤in,
seyreltilmifl uranyum (DU) mermi-
leriyle bozulan hava ve çevrede
yaflayanlar›n durumu henüz net
olarak ortaya konabilmifl de¤il.

Dünya Çevre Hareketinin
2. Kufla¤› ve Irak Savafl›
Ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda
konuflurken, çevrecilerin bu kopuk-
luklar üzerinde dikkatle durmas›
gerekti¤ini belirtiyor Falk. 1960’lar›n
sonunda yükselen ‘Birinci Kuflak’
çevre hareketi, özellikle neo-libera-
lizmin yükselifline paralel olarak son
yirmi y›ld›r h›z kesmifl, hatta inifle
geçmiflti. Ama, yirmi birinci yüzy›l›n
bafl›nda, özellikle 2003’ten itibaren
küresel iklim ve çevre hareketle-
rinde yeni bir uyan›fl ve dinamizm
gözlendi¤ini söylüyor...
Richard Falk bunu belli bir sebebe
ba¤lam›yorsa da bu yükseliflte Irak
savafl›n›n önemli bir etken oldu¤u,
daha do¤rusu bar›fl hareketleriyle
bir ba¤lant› kurulmas› gerekti¤i
söylenebilir. Irak’›n istilas›na giden
aylarda dünya toplumlar›nda büyük
bir hareket olufltu¤u, hatta 15
fiubat 2003 tarihinde bütün dünya-
da eflzamanl› olarak 10 milyonun
üzerinde insan›n sokaklara
dökülmüfl oldu¤u hat›rlan›rsa bu
ba¤lant› a¤›rl›k kazanabilir. Daha bir
savafl ç›kmadan önce, o savafla
karfl› ç›kan milyonlar›n çepeçevre
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“Yeryüzü milyonlarca
yüzy›l boyunca tama-
men zarars›z trilo-
bitler ve kelebekler
üretti. Sonra ça¤lar
geldi geçti ve evrim
öyle bir noktaya geldi
ki, Neronlar, Cengiz
Hanlar, Hitlerler
ç›kartmaya bafllad›.
Ancak ben bunun
geçici bir karabasan
oldu¤unu düflünüyo-
rum. Zaman› gelince
dünya hayat› destek-
leme kapasitesini
tekrar kaybedecek ve
yeryüzüne bar›fl geri
dönecek.” Bertrand
Russell.



Hayatta Kalmak) adl› kitab›n›,
Russell’dan yapt›¤› flu al›nt›yla
bitiriyor: 

“Yeryüzü milyonlarca yüzy›l boyun-
ca tamamen zarars›z trilobitler ve
kelebekler üretti. Sonra ça¤lar geldi
geçti ve evrim öyle bir noktaya
geldi ki, Neronlar, Cengiz Hanlar,
Hitlerler ç›kartmaya bafllad›. Ancak
ben bunun geçici bir karabasan
oldu¤unu düflünüyorum. Zaman›
gelince dünya hayat› destekleme
kapasitesini tekrar kaybedecek ve
yeryüzüne bar›fl geri dönecek.”3 

Burada kavran›labilece¤in ötesinde
bir projeksiyondan söz edilmekte.
Ama, insanl›¤›n biyolojik bir hata
oldu¤unu ispat etmek zorunlu-
¤undan da söz edilemez olsa
gerek. Chomsky’nin evrim biyologu
Ernst Mayr ve Harvard’daki 
arkadafllar›n›n kapsaml›
araflt›rmas›na dayanarak belirtti¤i
gibi, insan türü gerçekten de 100
bin y›ll›k ömrünü tamamlam›fl ola-
bilir. Fakat kendisine tahsis edilen
bu 100 bin y›l› kendisini ve baflka
pek çok fleyi yok etmekle tamam-

Son Nesil
Umut, iklim de¤iflikli¤inin hem
sebeplerini, hem de toplumsal
eflitsizlikler, küresel adaletsizlik ve
iktidar ve kâr peflindeki kap›flmalar-
la olan iliflkilerini kavram›fl bir
toplumsal muhalefetin, siyasal bir
çizgi içinde yükseltilmesinde gibi
görünüyor...

Filozof ve bar›fl aktivisti Sir
Bertrand Russell 1961’de on iki
önemli bilimci ad›na flu sat›rlar›
kaleme al›yordu:

“Önümüzde, e¤er biz seçersek,
sürekli bir mutluluk, bilgi ve bilgelik
yolunda kesintisiz bir ilerleme var.
Yoksa bunun yerine kavgalar›m›z›
devam ettirip, ölümü mü
seçece¤iz? Biz insanlar olarak
baflka insanlara bir ça¤r›da
bulunuyoruz: ‹nsanl›¤›n›z› unut-
may›n. Bunu yapabilirseniz yeni bir
cennetin yollar› aç›k. Bunu yapa-
mazsan›z önünüzde evrensel ölüm
var.”

Noam Chomsky de Hegemony or
Survival (Hegemonya ya da

dünyay› sarm›fl oldu¤u görüldü.
Tarihte efli görülmemifl bir düzeye
ulaflan bu bar›fl ve adalet hareke-
tinin, bar›flç›l ve âdil bir çevre
düzeni isteyen hareketi galvanize
etmesi ve hatta bir flekilde onunla
bütünleflmesi kaç›n›lmaz say›labilir.
Arada böyle güçlü bir ba¤lant›
oldu¤u düflünülebilir. Hatta,
Türkiye’de de savafl-karfl›t›
harekete kat›lanlar›n, küresel ›s›nma
mitinglerinde ön planda yer
almalar›, bu bak›mdan oldukça
anlaml› olabilir.

Çevre Adaleti ve Aktivistler
‹klim krizi ve küresel ›s›nma
konusunda birer yeryüzü vatandafl›
olarak insanlar›n epey a¤›r bir
mücadele yürütmek zorunda
oldu¤u aç›kça görülüyor. Bu
mücadelede çevre adaleti, sözün
ve özün en önemli parçalar›ndan
biri olmak zorunda. Profesör
Richard Falk flöyle diyor:

“Çevre adaleti ça¤r›s› demokratik
toplumlar›n ‘ethos’unun, yani etik
de¤erlerinin bir parças› olmak
zorunda. Çevresel adalet ça¤r›s›,
ayn› zamanda her kiflinin asli,
vazgeçilemez ve devredilemez
insan hakk› olarak ele al›nmak
zorunda. Bunlar böyle olmad›kça,
haks›zl›k ve adaletsizlik örneklerinin
ço¤alarak artaca¤› neredeyse kesin
olarak söylenebilir. Dahas›, iklim
krizinden do¤acak k›tl›k flartlar› o
kadar kat› olacakt›r ki, temel kay-
naklar›n karneye ba¤lanmas› gibi
çok a¤›r tedbirleri yürürlü¤e sok-
mak zorunlu olaca¤›ndan, haks›zl›k
örneklerinin kat be kat
artaca¤›ndan da emin olabiliriz.

Dolay›s›yla, yak›n gelecekte iklim
krizi tehdidiyle mücadeleye girecek
olanlar›n dikkatle gelifltirmek zorun-
da olduklar› düflünceler ve toplum-
sal eylemlere, bilinç yükseltmeyi
amaçlayan bir söylem de dahil
olmal›,” diyor Falk ve ekliyor:
“Çevresel adaletin sa¤lanmas›
kayg›s› da, bu söylemin ayr›lmaz bir
parças›n› oluflturmal›d›r.”
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‘Türkiye Kyoto’yu
‹mzala’ mitinginde

insana umut veren bir
baflka kelebek türü.

lam›flsa, ne yaz›k kik  o zaman
insan›n biyolojik birk  hatar  oldu¤u
söylenebilir. “Hatta bir uzayl›r
gelseydi ve dünyan›n haline bak-
sayd› flöyle bir sonucar  ulaflabilirdi”
diyor Chomsky:r  “‹nsanlar bur  y›kma
ve yok etmek  kapasitelerini bütün
tarihleri boyunca kullanm›fllar. Özel-
likle de son birkaç yüzy›l içinde bu
kapasitelerini dramatik biçimde
ortaya koymufl, çevreye muazzam
bir y›k›mr  getirmifl, daha karmafl›k
organizmalar›n çeflitlili¤ine tasallut
etmifller ver  bunu da so¤ukkanl›,
hesapl› bir vahfletle,r  kendi türlerine
yönelik olarakk  dak  uygulam›fllard›r.
Burada önemli olan flu,” diyor
Chomsky: “Her fley bitmeden önce,
Russell’›n söz etti¤i bu karabasan-
dan uyanabilecek miyiz?k  Dünyaya
bir ölçüder  bar›fl, adalet ve umut
getirebilecek miyiz?”k Chomsky, bu
imkân›n hâlâ elimizde oldu¤unu
söylüyor.

Bilim yazar› Fred Pearce, Son Nesil
(The Last Generation) adl› kitab›na
James Hansen’den yapt›¤› flu
al›nt›yla bafll›yor: “‹klim sisteminin
eflik noktas›nda,k  uçurumun
kenar›nda duruyoruz. Bu efli¤in
ötesinde kurtulufl yoktur.” 4

Uçuruma düflüp düflmeme seçi-
minin tamamen kendi elimizde
oldu¤unu son bir kezr  daha vurgula-
mak gereklik  görünüyor.5

((BBkkzz;; KKüürreesseell IIss››nnmmaa,, RRuusssseellll --
EEiinnsstteeiinn MMaanniiffeessttoossuu))
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Ekolojik Mimari
K›saca bar›nak, yol, köprü gibi yap›
ve mekânlar›n do¤a kanunlar› ve
varolan do¤al koflullar iler  planlan-
mas› ve infla edilmesi, ortak kabulk
görmüfl standartlar› olmasa dahi,
ekolojik mimarik  olarak adland›r›l›yor.k
Ülkemizdeki yerel ekolojik mimarik
örnekleri olarak keçik  k›l› yörük
çad›r›n›, kerpiç, tafl-toprak, ahflap
yap›lardan baz› geleneksel örnekleri
gösterebiliriz. Bunlar›n ekolojikli¤i;
do¤ru yerde do¤ru kifliler
taraf›ndan do¤ru malzeme ve
teknikle, do¤ru zamanda ve do¤ru
flekilde yap›lmas› ve kullan›lmas› ile
ölçülür.

Yukar›daki fl›klardan biri dahi eksik
olursa, yap›m›z ekolojik olmad›¤›

gibi; do¤aya, yapanlara, yaflayan-
lara daha çok zarark  verebilirr  ver
beklenen ifllevi görmeyebilir.
Örne¤in Ege ve Akdeniz bölgeleri-
mizde çokça gördü¤ümüz bir taflr
yap› çat› sistemi olan karg›, okalip-
tüs-mersin-zakkum yapra¤›, eriflte
(deniz yosunu) aktoprak vek  geren
topra¤› sandviçi do¤ru
uygulamas›nda mükemmel sonuç
verir. Yaz›n serin, k›fl›n s›cak tutar,k
evi y›llarca güzel kokutur, zararl›
haflarat›n gelmesini engeller.
Yap›m› ve kullan›m›nda ekolojik
ayak izik  çok küçükk  olurken,k  uygula-
madaki çok küçükk  birk  hatan›nr
bedeli de büyük olabilir.k  Örne¤in
yosunlardan bir tanesir  dik kal›rk  dar
üst katman topra¤›n içinden yukar›
uzan›rsa, bu, yo¤un bir ya¤murdar
yap›y› sel almas›na sebep olabilir.
Ya da evin ›s›tma sistemi içeriyi
kurutan bir yöntemr  olursa, binan›n
dam› bir sürer  sonra içinde fazla
kuruyan malzemelerin dengeyi boz-
mas› ile ifllevini yitirebilir.

Ekolojik mimaridek  ‘bilgi’ yeterli
de¤ildir; bilgelik vek  yüksek
fark›ndal›k gerekir. Mimarl›k e¤itimik
ya da standart bir çerçever  e¤itim
alm›fl kiflilerin bu konuda eser ver-r
melerine e¤itimleri yeterli olmaz. Bir
ekolojik mimar,k yaflam› kendi
döngülerinin penceresinden izleye-
biliyor olmal›.r  Ekolojik mimarik
dinamiktir, yap›lan planlar hedefr
güncellenirken yolda birçok
de¤iflikli¤e u¤rayabilir. Hatta
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ÇÇeevvrree  aaddaalleettii  ççaa¤¤rr››ss››  ddeemmookkrraattiikk
ttoopplluummllaarr››nn  eetthhooss''uunnuunn,,  yyaannii  eettiikk
ddee¤¤eerrlleerriinniinn  bbiirr  ppaarrççaass››  oollmmaakk  zzoorruunn--
ddaa..  BBuu  ççaa¤¤rr››,,  aayyrr››ccaa  hheerrkkeessiinn  aassllii,,
vvaazzggeeççiillmmeezz  vvee  ddeevvrreeddiillmmeezz  iinnssaann
hhaakkkk››  oollaarraakk  eellee  aall››nnmmaakk
zzoorruunnddaa......

Ekolojik mimari
yaflam›n kendisi gibi
döngüseldir. ‹klim
de¤iflir, kullan›c›s›n›n
yaflam› de¤iflir, yap› da
de¤iflir.
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yap›lar, amaçlar›n›n “dünyan›n aç
insanlar›n› doyurmak” oldu¤unu
söylüyor. 

Yan›lg›y› Farketmek
Her ça¤da da yan›lg›y› fark edip,
do¤an›n, yarat›l›fl›n, adaletin,
dürüstlü¤ün aray›fl›na giren insan-
lar, yeni bir isimle de olsa do¤a ile
uyumlu üretim ve tüketim modelleri
gelifltirdiler. Hep de baflar›l› oldular.
fiu anda dünyada yaflam›n devam
ediyor olmas›n›n sebeplerinden biri
de bu insanlar›n vermifl oldu¤u
emek sayesinde oluflan yaflam
kültürünün bize ulaflabilmifl par-
çalar›. Böylece tah›llar ve meyveler
do¤ru yollarla yetifltirilmeleri
sayesinde ço¤ald›lar, ve s›n›rs›z
ifltah›m›z› olmasa da tüm insanl›¤›
doyurabilecek hale geldiler. 

Dürüstlü¤ün ‘kâr’dan köfle bucak
kaçt›¤› son yüzy›lda dünyay› en 
çok bozan, talan eden toplumlar;
ay›plar›n› örtmek, bir nebze geri
ad›m atmak, do¤a dostu, sa¤l›kl›
üretime geri dönebilmek için 
ekolojik (biyolojik-organik) tar›m›
gelifltirdiler. ‹nsanlar aras› adalet;
yoksulluk ve haklar konusunda her
zaman çok fazla etkili olamasa da,
insan›n do¤a ile hukukunu tar›msal
üretimde oldukça detayl› ve

daha fazla üretip; de¤ifl tokufl,
ticaret yapmaya bafllad›. Baharat-
ipek yolu bunun en güzel eski
örneklerinden. 

Yak›n ça¤lara gelirken baz›
co¤rafyalarda yaflayan insan toplu-
luklar›nda baz› bireylerin ifltah› artt›;
takas yaparken ‘kâr’ ad› alt›nda
yeni bir kavram gelifltirdiler. Eflit bir
al›flverifli hedefleyen takas›n tam
tersine ‘kendi pay›n› sürekli s›n›rs›z
olarak art›rma iste¤i’ üzerine kurulu
bu sistem g›da üretimini h›zla
ço¤altt›, iflin endüstriyelleflmesine
kadar getirdi olay›. Yani bir tah›l
do¤al hali ile ö¤ütülüp kolayca
tüketilebilecek ve maliyeti bu
flekilde çok daha az ve herkesçe
karfl›lanabilir olacakken bu tah›l›
herkesin yapamayaca¤›, beyaz,
daha uzun süre dayan›kl›, daha az
alanda daha çok miktarda
yetiflebilen bir hale getirdik.
Dürüstlük ile ‘kârl›l›k’ örtüflmedi¤i
için de kendimizi kand›r›p tüm bu
fleytani ifltah ile yapt›klar›m›z›
‘ihtiyaç’ olarak tan›mlaman›n yol-
lar›n› bulduk. Eski günlerde bir
toprak a¤as›, üretimi halk›n› daha
iyi besleyebilmek için yapt›¤›n› söy-
leyip çal›flanlar›n› ezerken, bugün
de genetik bilimini  ‘kâr’› art›racak
ifller için tekellerine almaya çal›flan

ekolojik mimari bir proje hiç bitmez;
yap›l›fl mant›¤›, belirlenmifl hedefe
ulaflmak fleklinde do¤rusal de¤il,
yaflam›n kendisi gibi döngüseldir.
‹klim de¤iflir, kullan›c›s›n›n yaflam›
de¤iflir, yap› da de¤iflir. 

Günümüzde ›s› yal›t›m› iyi yap›lm›fl
herhangi bir binaya dahi ekolojik
mimari ürünü olarak bak›labiliyor,
kanmay›n! E¤er gerçek bir ekolojik
yap› sahibi olmak istiyorsan›z ken-
dinizi infla etmekten bafllay›n,
mimar›n›z olun, harikalar yarat›n ve
sorumluluklar› ile yaflay›n onlarla. 

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Ekolojik Tar›m
‹nsano¤lu önce meyve toplad›...
Çiçek, yaprak, tohum belki de biraz
böcek, kurt vs. ile beslendi; sonra
köklere de dadand›. Ard›ndan
âletler yapt›, avlanmaya bafllad›, av
eti tüketti. Derken tar›m yapmaya,
yiyece¤i bitkileri ço¤altmaya
bafllad›, onlar›n üremelerine destek
oldu. Hayvanlar› evcillefltirip daha
çok faydalanaca¤›, daha çok
yiyece¤i flekilde üretmeye bafllad›.
Önce bu iflleri bölgesel üretip
tüketti, sonra baflka bir bölge
insan› için k›ymetli olan ürünlerden

Her ça¤da yan›lg›y›
fark edip, do¤an›n,
yarat›l›fl›n, adaletin,
dürüstlü¤ün
aray›fl›na giren
insanlar, yeni bir
isimle de olsa do¤a
ile uyumlu üretim ve
tüketim modelleri
gelifltirdiler.
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dinamik birk  sistemder  tan›mlayan
bu üretim flekli, idealist toplum
öncüleri taraf›ndan gelifltirildi.
Sonras›nda bir k›s›mr  idealist ve
bir der  ‘kâr’ amac› güden ve
idealizm ölçüleri farkl› olan
kiflilerce yayg›nlaflt›r›ld›.

Bugün de ekolojik tar›mk  birkaç
de¤iflik flekilde yayg›nlafl›yor;
ekonomik olarak çokk  geliflmiflk
ülkeler üretimr  ve tüketimlerini h›zla
bu yönteme çevirirken, bu bedelin
bir k›sm›n›r  da baflka co¤rafyalara
yükleyerek gerçeklefltiriyorlar.
Bütün dünyaya konvansiyonel
(sadece ‘kâr’a odakl›) ürün,
yöntem ve girdi pazarlarken;
kendilerine bütün dünyadan
belirlenen standartlarda ‘ekolojik’

ürünler al›yorlar.r  Orta ve az
geliflmifl ekonomiye sahip
ülkelerde ise ekolojik üretim,k
idealist insan ve gruplar›n
inisiyatifine kalm›fl durumda.

Zengin Mutfa¤›
Türkiye’de de ekolojik üretimk  yirmi
y›l› aflk›n süre önce zengin ülkelerin
talebi ile bafllad›. Uzun süre biz
atalar›m›z›n tohumlar›n›, yöntemleri-
ni, tatlar›n› ve kültürlerini kaybeder
ve dedemizi befliklerde sallar ikenr
ülkemizde ekolojik tar›mdank  do¤a,
çiçek, böcek faydaland›k  ama bizim
mutfaklar›m›za giremedi ürünleri.
Yönetmeli¤i ç›kt›, çiftçiler denetlen-r
di, kay›s›lar, incirler, üzümler kuru-r
tulup gönderildi Avrupalara ama
biz yiyemedik. Ta ki Türkiye’de de
‘kâr’ odakl› olmayan ekolojik
hareket güçlenip Bu¤day Derne¤i
gibi bir sivilr  örgüt ifli ciddi flekilde
ele alana kadar. Odak olufltuktank
sonra h›zla ülkemizde kanunlar
yap›ld›. ‹flin hem devlet baz›nda,
hem de sivil ve ticari bazda öncü
yap›lar› kuruldu. ‹ç pazar ver  yerli
tüketici hesaba kat›larak çeflitlik
al›flverifl yöntemleri gelifltirildi.

Bu yap› flu anda da ‘kâr’c›lar iler
idealistlerin dahi ortakl›k etti¤ik  bir
düzende h›zla gelifliyor ver
toplumun ‘bireyleri’ ne kadar
sahip ç›karsa o kadar güçlür  bir
umut kap›s› olarak geliflmeyek
devam edecek. Çünkü ülkemizde
iyi tat, sa¤l›k, temiz su, temiz
toprak aray›fl›k  var. ‹mkânlar
geniflledikçe, tüketiciler der  tercih-
lerini ekonomik olarak baflak
ç›kabildikleri ölçülerde bu yönde
kullanmaya yöneliyorlar. K›rsaldaki
küçük üreticilerk  iser  (Türkiye nüfusu-
nun yaklafl›k %30’u)k  de¤iflen
koflullarda ayakta kalma,
geçinebilme umuduyla bu ifli
yaparak, ellerindeki imkânlarla
büyük birk  yat›r›mr  yapmadan,
sadece örgütlenerek vek  çal›flarak

yaflamlar›n› (fazla ‘kâr’ getirmese
dahi) idame ettirebilme f›rsat›n›
yakalayabiliyorlar. Ekolojik tar›mk
Türkiye’nin ve benzer birçokr
ülkenin gelece¤inin alternatifsiz
‘yaflam sigortas›’ –tabii e¤er ‘kâr’r
alt›nda kalmazsa...

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Ekolojik Tar›m Turizmi
Ekolojik turizmk  kavram› bir süredirr
dinlenme, e¤lenme arac› olarak
do¤al alanlar ver  do¤a ö¤elerinin
kullan›ld›¤› yöntemleri tan›mlamak
için kullan›l›yor. Birçok uygu-k
lamas›nda da zannedilenin aksine;
do¤aya, yöre insan›n›n yaflam›na,
sorumlu bir kültürr  oluflturulmas›nar
katk› vermedi¤i gibi, geri dönüflü
olmayan zararlar dar  verebiliyor.

Ekolojik tar›mk  turizminde ise durum
farkl›. Çünkü “k›rsalda yaflayan
insana destek olmay›,k  flehir insan›n›r
do¤ada üretim yapan kiflilerle ve
yaflamlar› ile buluflturmay›, do¤a
korumaya destek olmay›” güvence
alt›na alan çok dahak  net tan›mla-

malar bulunuyor.r  Bu sistemde ana
koflul, ziyaretçi kabul edecek evk
sahiplerinin tümünün ekolojik tar›mk
yap›yor olmas›r  gereklili¤i. Sonuçta
belli rehberler, duyurular vas›tas›r
ile; çiftçi aileler, yapt›klar› üretimler,
yaflam ve misafir a¤›rlamar  koflullar›
hakk›nda bilgi edinip karar verenr
kifliler bur  çiftliklerde kendilerine
ayr›lm›fl mekânda kal›yor, mümkün
mertebe yerel ürünlerden
haz›rlanm›fl geleneksel yemekler
yiyor ver  gönüllerince bir tatilr
geçiriyorlar. Bunun karfl›l›¤›nda da
dostlu¤u paylafl›yor, bir bedeldenr
öte çiftçi ailenin yaflam›na katk›
olacak birk  miktarr  parar  ödüyorlar.

Âdil ve ‹nsanc›l Bir Tatil
Bu hali ile âdil ve insanc›l bir iflr
olan ekolojik tar›mk  turizmi birçok
ülkede sivil toplum örgütleri
taraf›ndan destekleniyor ver
kontrol ediliyor. Bu konudaki
uluslararas› çat› örgütlerden biri
ECEAT (www.eceat.org). Türkiye’de
ise bu iflin ilk örgütlük  altyap›s› 2003
senesinde Bu¤day Derne¤i
taraf›ndan kuruldu; halen ifllemekte
olan sistemin k›sa ad› TaTuTa
(Ekolojik Tar›mk  Turizmi ve Bilgi,
Tecrübe Takas› - www.tatuta.org).
TaTuTa kapsam›nda çeflitli bölge-
lerdeki ekolojik çiftliklerek  iki tür
ziyaretçi gidebiliyor. Bunlardan
biri yukar›da tan›mlanm›fl olan,
tatili karfl›l›¤›nda para veren
ziyaretçiler, di¤eri ise konaklama
ve yemekler karfl›l›¤›nda çiftli¤in
belirledi¤i koflullarda çal›flanlar.
‹kinci grubun dünyadaki sivil
a¤› WWOOF (Willing Workers
On Organic Farms (Ekolojik
Çiftliklerde Gönüllü Çal›flanlar) -
www.wwoof.org) rehberleri ve
web siteleri sayesinde birçok
gönüllü kendi ülkesinde ya da
baflka bir ülkedekir  bir çiftlikter
yaflama, ö¤renme, deneyimleme,
paylaflma imkân› buluyor; hem de
takas usulü ile.

Ekolojik tar›mk  turizminin tek zay›fk
taraf›, yap›lan iflin ideal temellerine
karfl› sorumluluk duymayan ziya-
retçi ya da ev sahiplerinin sisteme
girmesinin tam anlam› ile kontrol
edilememesi. Arz ve talep artt›kça

Orta ve az geliflmifl ekonomiye sahip ülkelerde ekolojik üre-
tim, idealist insan ve gruplar›n inisiyatifine kalm›fl durum-
da... Ekolojik tar›m, Türkiye'nin ve benzer birçok ülkenin
gelece¤inin alternatifsiz 'hayat sigortas›'. Tabii, e¤er 'kâr'
alt›nda kalmazsa.



La Niña
Bu tropikal enlemlerde su yüzey
s›cakl›klar›n›n so¤uk oldu¤u,k  di¤er
bir deyifller  su yüzey s›cakl›klar›
mevsim normallerinin alt›nda olan
y›llara ise ‘La Niña’ ad› verilir. ‘La
Niña’ da, ‘k›z çocu¤u’ veya ‘k›z
kardefl’tir. El Niño’nun okunuflu, “El
Ninyo” ve La Niña’n›n okunuflu, “La
Ninya”d›r. K›saca ENSO (El
Niño/Güneyli Sal›n›mlar›)’nun s›cak
devresi El Niño olarak
adland›r›l›rken, so¤uk devresik  de La
Niña olarak adland›r›l›r.k

Pasifik Okyanusu’nunk  bu k›sm›,
Güney Amerika k›tas›n›n bat›
k›y›lar›ndan kuzeye do¤ru yönelmifl
Humboldt ad› verilen bir so¤ukr  suk
ak›nt›s›n›n etkisi alt›ndad›r. Bu ak›nt›
büyük miktardak  besin maddesi ve
besleyici tuzlar içermektedir.r
Planktonlar ver  dolay›s› ile bal›klar
okyanusun bu k›sm›nda çok kolayk
bir flekilder  üremekte ve büyümek-
tedir. Bu bal›klar Elr  Niño gibi al›fl›k
olduklar›ndan çok dahak  s›cak birk  sur
ile karfl›lafl›nca büyük birk  felaketer
u¤rarlar. Bal›klar›n g›das› olan
planktonlar h›zlar  de¤iflen bu su
çevresine uyum sa¤layamayarak
kitleler halinder  ölürler. Böylece, El-
Niño y›llar›nda sardalyalar, plank-
tonlar ver  kufllar y›¤›nlarr  halinder  ölür
ve cesetleri su yüzeyinde yüzmeye
bafllar. Deniz yüzeyindeki bu
cesetler çürürr  ver  büyük miktardak
hidrojen sülfit aç›¤a ç›kar›rlar. Bu

El Niño ve La Niña
Gerçekte El Niño, Güney
Amerika’da Peru k›y›lar›ndan
Pasifik Okyanusu’nunk  içlerine
do¤ru yönelmifl masum bir ›l›kr  suk
ak›nt›s›d›r. Her y›lr  Noel civar›nda
a¤aç dallar›n› ve yapraklar›n›
yüzdürerek bölgeye tafl›r. Bu su
ak›nt›s› birkaç hafta veya birkaç
ay sürer. El Niño, bölgedeki
nehirlerin tatl› sular› ile
kar›flt›¤›ndan, okyanusun
sular›ndan daha az tuzlu
ve daha s›cakt›r.

‘Niño’, kelime anlam›yla
‹spanyolca ‘çocuk’ demektir.
‘El’ ise, Arapçadan ‹spanyolcaya
geçmifl; ‹ngilizcede isimden önce
kullan›lan ve niteledi¤i ismi
belirleyen ‘the’ kelimesine karfl›l›k
gelir. K›saca El Niño, Hz. ‹sa’n›n
do¤umundan sonraki bebek,
‹sa’ya at›fta bulunan ‘özel çocuk’
veya ‘o erkek çocuk’tur.k  Yerli
bal›kç›lar›n okyanus ak›nt›s›n› bu
flekilde isimlendirmelerinin
nedeni, bu olay›n Noel günlerinde
meydana gelmesidir. Günümüzde
bizim bildi¤imiz El Niño ise, 2 ila
7 y›lda bir ortayar  ç›karak al›fl›lm›fl›nk
d›fl›nda meteorolojik vek  ekolojik
olaylara yol açan, çok s›cakk  vek
kuvvetli bir sur  ak›nt›s›d›r.

iflin kontrolü daha zor ver  yüksek
maliyetli hale geliyor. Ticari bir iflr
olarak çokk  yaflamak  flans› olan bir
sistem de¤il; birçok nahifli¤ik  var ver
sunanlar›n da, alanlar›n da
özverisini gerekli k›l›yor. Bu
sistemin yürüyebilmesi için,
organizasyonu yapan, taraflar›
buluflturan sivil örgütün çok
büyük birk  özverir  ve gönüllülü¤e,
yetene¤e sahip olmas› gerekiyor.

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Ekolojik Yaflam
Z›dd› olan bir tan›mr  de¤ildir,
bütün yaflamlar ekolojiktir.r  Bir
yaflam›n var olabilmesir  için di¤er
döngüler iler  iliflkilenmifl, sürekli
de¤iflen dinamik birk  yap›s›r  olmas›
gerekir. Bu durumda da ekolojiktir.
Buna göre nükleer enerjir  de
ekolojiktir, savafl da, kölelik
düzeni de. Bunlar›n da tümü
dönüflür ver  olmas› gereken
yere gelir.

Ça¤›m›zda biz, sürdürmek
istedi¤imiz yaflama uygun ö¤elere
ve bunlar›n bütününe ‘ekolojik
yaflam’ ad›n› veriyoruz. Halbuki
yaflam bizli de bizsiz de ekolojik
ve dönüflerek devamk  ediyor.

fiüphesiz ki insano¤lunun içinde
yaflamay› sürdürmek istedi¤i
‘ekolojik yaflam’k  için en az›ndan
temiz su, hava, toprak vek  biyolojik
çeflitlili¤in varl›¤›na; iklimler,
gece - gündüz gibi döngülere,
ay uydusuna ve bunun gibi bir
çok ekolojikk  varl›¤ak  ihtiyac›m›z
var. fiu anda bunu anlam›yor gibir
görünüyoruz ve çok ‘ekolojik’k  bir
sonuca do¤ru gidiyoruz hep
birlikte. Hangi ekolojiyi besliyor-
san›z yaflam›n›z da o denli
ekolojik olur.k

VViiccttoorr AAnnaanniiaass

Ça¤›m›zda biz,
sürdürmek iste-
di¤imiz yaflama
uygun ö¤elere
ve bunlar›n
bütününe
‘ekolojik yaflam’
ad›n› veriyoruz.
Halbuki yaflam
bizli de bizsiz
de ekolojik 
ve dönüflerek
devam ediyor.
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California’n›n Lakeport
bölgesi 1998 y›l›nda
El Niño’nun sebep
oldu¤u seller yüzün-
den sular alt›nda
kalm›flt›.
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gaz, su yüzeyinde kal›r ve bu
bölgede dolaflan gemilerin boya-
lar›n› karartarak lekeler meydana
getirir. Bu olay ‘Callao Ressam›’
olarak adland›r›l›r. Callao, Peru’nun
baflkenti Lima civar›nda bölgenin
en büyük liman›d›r.

El Niño Y›llar› Bal›kç›l›¤a Darbe
Vuruyor
Normal zamanlarda kuzey Peru
aç›¤›ndaki deniz yüzeyi, ço¤unlu¤u
sardalya türünden olmak üzere,
dünyan›n en iyi bal›kç›l›k alan›d›r. 
El Niño y›llar›, bu bölgedeki
sardalya av›nda ve dolay›s› ile 
bal›k unu üretiminde büyük
düflüfllere (Türkiye’de ise büyük
art›fllara) neden olur. Bu bölgede
üretilen bal›k unu, dünya piyasas›na
s›¤›r ve kümes hayvanlar› için besin
maddesi olarak sunulmaktad›r. El
Niño nedeniyle bu besin maddesi
piyasaya sunulamay›nca, ABD’de
protein kayna¤› olarak iç piyasada
büyük miktarda Amerikan soya
fasulyesi kullan›lmaya bafllan›r.
Bundan Japonya çok kötü bir
flekilde etkilenir ve soya fasulyesin-
den yap›lan soya peynirinin fiyat›
astronomik miktarlarda artar.

Bu kardefller, bölgede birçok 
anormal hava olay›na da neden
olur. Örne¤in, Güney Amerika
k›y›lar›nda yer alan çöllere ya¤mur
ya¤maya bafllar ve çöllerde sellere
neden olur. Bu seller de sivrisinek-
lerin ola¤anüstü boyutta
ço¤almas›na ve bulafl›c›
hastal›klar›n bölgede yay›lmas›na
neden olur. Böylece, El Niño’nun
aksine La Niña y›llar› ise bal›kç›l›k
için uygun flartlar olufltururken,
bölgede kurakl›¤a neden
oldu¤undan bu sefer de çiftçiler
büyük ekonomik kay›plara u¤rarlar.
Bu tür ekonomik kay›plar› en aza
indirgemek için El Niño ve La Niña
y›llar›n›n önceden tahmin edilmesi
büyük önem tafl›r.

El Niño ve La Niña olaylar›,
dünyan›n herhangi bir bölgesinde
meydana gelen iklimsel
de¤iflimlerin hayat›m›zda ne denli
etkili olabilece¤inin en önemli
kan›tlar›ndand›r. Bu iki kardeflin

ileriki y›llarda, küresel iklim
de¤iflikli¤i ile birlikte nas›l
de¤iflece¤i flu an bizim için en ilgi
çekici ve bir o kadar da tedirgin
edici bir konudur. 

MMiikkddaatt KKaadd››oo¤¤lluu

Elipsoidleflme
Küreselleflme gün geçtikçe günlük
hayat›n tümüne egemen hâle gel-
meye bafllad›; bunun önünde bir
direnç de söz konusu de¤il gibi.
Geçmiflin keskin hatlar›, sivri uçlar›
birer birer törpüleniyor. Giderek
yayg›nlaflan küreselleflmenin,
medeniyetin geliflmesiyle do¤ru bir
orant›da oldu¤u, mükemmeliyete
ulaflma yolunda ilerleme kaydedil-
di¤i gayet aç›k. Birçok fley küresel
bir görünüm al›yor art›k. Dikdörtgen
müzik ve video kasetlerinin, kare
bilgisayar disketlerinin yerini yuvar-
lak CD’lerin; sert hatlara sahip
genifl arabalar›n yerini yuvarlak hat-
lara sahip küçük arabalar›n almas›
gibi... Dünyam›z› ziyaret eden, daha
mükemmel ve ileri medeniyetlere
sahip oldu¤u belirtilen UFO’lar›n
yuvarlak olmalar›, daha mükemmel
bir hayat umarak medyumlara,
falc›lara baflvuranlar›n da
karfl›laflt›klar› ilk fleyin cam bir küre
olmas› iflin spekülatif yan›. Tam bir
kürenin mükemmeliyetin göstergesi
oldu¤u düflüncesine XIV. yüzy›l›n
bafl›ndaki bir olay örnek gösterilir.
Papa XI. Benedict, Giotto’dan
sanatç›l›¤›n› ispatlamas›n› isteyince,
k›rm›z› boyaya bat›rd›¤› f›rças›yla
Giotto, bir kâ¤›t parças›na tek bir
hareketle bir daire çizer ve bunun
yeterli oldu¤unu söyler. Hiçbir
flekilde geometriden sapmad›ysak
da, küreselleflme yanl›lar› (?) bunu
bir koz, matematiksel bir dayanak
olarak görebilir. Ama ne denirse
densin, Dünya, nâm-› di¤er
‘yerküre’, tam bir küre de¤il maale-
sef. Bilindi¤i gibi, Dünya’n›n kendi
ekseni çevresindeki dönüflü
nedeniyle oluflan merkezkaç
kuvveti, Ekvator kesiminde d›fla
do¤ru fliflkinli¤e neden olur.
Kutuplar da Ekvator’a göre bas›kt›r.
Bu nedenle, Dünya’n›n biçimi ‘elip-
soid’dir asl›nda. Demek, Dünya bu

flekilde döndükçe, baz›lar›n›n cüz-
danlar› ve göbekleri d›fla do¤ru
fliflkinlik yapacak, baz›lar›n›n ise
kar›nlar› bas›k kalacak. ((BBkkzkkzz;;
KKüürreesseelllleeflflmmee;; KKüürreesseelllleeflflmmee,,
EErriikkaa ÖÖrrnnee¤¤ii))

CCeeyyhhaann UUssaannmmaazz
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‹zmit’te yafl›yorum ve çok üzülüyo-
rum. Ben her zaman savafl
karfl›t›yd›m, zaten hep bar›fltan
yanayd›m. Herhangi bir örgütlenme
içinde de¤ilim, kendimi hiçbir yere
koyamad›m flimdiye kadar, ama
çok duyarl›yd›m, her zaman herfleyi
çok merak ettim, çok araflt›rd›m,
okudum. fiu anda yaflanmakta
olana savafl deniyor ama bu bence
çok büyük bir katliam. ‹nsanlar
toplu halde öldürülüyor, orada
yaflayanlar Irak iflgal güçlerine karfl›
yaflam› ve kendi evlerini, top-
raklar›n› koruma mücadelesi veri-
yorlar. Çocuklar›n›n hayatta kalmas›
için mücadele ediyorlar. Tabii ki flu
anda hayatta olanlar›n yar›n da
olaca¤› anlam›na gelmiyor bu. 

Benim y›llard›r okudu¤um bir sürü
bildirgeler vard›, özgürlük
bildirgeleri... Önce yaflam hakk›
deniyordu insanlara ama uygula-
malarda bunun böyle olmad›¤›n›,
hem kendi ülkemde hem de dünya
ülkelerinde çok gözard› edildi¤ini,
yaflama hakk›n›n egemen güçler
taraf›ndan ortadan kald›r›ld›¤›n›
gördüm. Ben ev kad›n› olarak
y›llard›r, 30 küsur seneden beri
okuyorum. Çok merak ediyorum
herfleyi. Gördü¤üm flu; dünyadaki
sistemler kendi ç›karlar› için insan-
lar›n önce yaflamlar›n› ellerinden
al›yorlar, muhalif gruplara da
‘terörist’ diyorlar. Ben bu ABD ve
‹ngiltere’nin katliamlar›
bafllad›¤›ndan bu yana sürekli tele-
vizyon izliyorum ve Aç›k Radyo’yu
dinliyorum. Diyorum ki Aç›k Radyo
sanki beni seslendiriyor, içimden
geçenleri... Öyle hissediyorum.
Gazete okumuyorum art›k, çok
üzülüyorum gazeteleri gördü¤üm
zaman. Ve çok utanç duyuyorum.
Ülkemizde hep e¤itimden

Kendimi
hiçbir yere
koyamad›m
flimdiye
kadar, 
ama çok
duyarl›yd›m,
her zaman
herfleyi çok
merak ettim,
araflt›rd›m,
okudum...
Her zaman
savafl
karfl›t›, her
zaman da
bar›fltan
yanayd›m.



karfl›tlar›, bana inan›lmaz flekilde
umut veriyor. Onlar›n herfleyini
takip ediyorum, onlara 
ulaflmaya çal›fl›yorum

HHaavvvvaa HHaazzeerr

Dinleyici Mektubu                            
04 Nisan 2003.

Elmas 

“Elmas birçok kifli için aflk› de¤il,
savafl, umutsuzluk ve yoksullu¤u
simgeliyor. Birçok insan, 14 fiubat
Sevgililer Günü’nde sevdiklerine
elmas/p›rlanta hediye ediyor ama,
hâlâ bu elmaslar›n nereden geldi-
¤ini ve bunlar› alarak insan haklar›
ihlallerine yard›m edip etmediklerini
bilmiyorlar.” Uluslararas› Af
Örgütü’nün yapt›¤› aç›klama böyle
bafll›yor. Angola, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve
Sierra Leone’de elmas sat›fl›ndan
elde edilen gelirin, korkunç insan
haklar› ihlallerine yol açan iç
savafllar› finanse etti¤ini hat›rlatan
UAÖ, flu noktalar› vurguluyor:

• Bu ülkelerdeki insanlar için 
elmaslar; aflk› de¤il, savafl, 
umutsuzluk ve yoksullu¤u 
simgelemektedir.

• Elmas, silah transferleri ve insan
haklar› ihlalleri aras›ndaki zinciri 
k›rmak için uluslararas› elmas 
ticaretinin fleffaf ve etkin 
biçimde kontrolünün acilen 
hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

fiehir d›fl›nda bir yerdeyiz flimdi.
Varl›kl› bir aile de¤iliz, izole ettik
biraz kendimizi, içimize kapand›k.
Kendi kendimize yafl›yoruz. Çev-
remde olup bitenlere bak›yorum,
çarfl›ya indi¤im zaman esnafla
konufluyorum, bazen de savafl
hakk›nda.... Ben inanm›yorum
insanlar›n yüzde 96’s›n›n savafla
karfl› oldu¤una. Çok büyük du-
yars›zl›klar gördüm inan›lmaz bir
flekilde ve kimle karfl›laflsam hep
anlat›yorum bunun çok haks›z bir
fley oldu¤unu, insanlar›n öldü¤ü-
nü... Hep bunlar› anlat›yorum. Y›l-
lard›r anlat›yordum zaten, hep bun-
lar› anlat›yordum insanlara. ‹nsan-
lar›n bir fleyi ö¤renmesi için mutla-
ka yaflamas› gerekmiyor, çevreye
birazc›k dikkat etmek, iyi izlemek o
kadar çok fley ö¤retiyor ki insana.
Mutlaka yaflamam›z gerekmiyor. 

Hayat Devam Ediyor
Ama maalesef insanlar kendi
bafllar›na geldi¤i zaman, ancak
kendi bafllar›na geldi¤i zaman...
Kendi bafllar›na gelen insanlar bile
zaman içinde hep “hayat devam
ediyor” diye... Hayat devam ediyor
ama, nas›l? Nas›l hayat devam
ediyor? Ben anlayam›yorum. Benim
gördü¤üm herkes savafla karfl›,
“ama ...” diye geliyor arkas›.
Ama..? Hep para, hep para... Beni
çok üzüyor, bilmiyorum, e¤itimden
baflka çözümler de olmal›. Bunlar›
yapan hep e¤itimli insanlar. ‹nsan-
lar› öldürenler hep e¤itimli insanlar.
Bu art›k benim kafamda büyük bir
soru iflareti oluflturdu. Her fleyin
yerini maddi ç›karlar ald›, ç›kar
iliflkileri... Herfley menfaat.

‹nan›lmaz bir fley. Diyorum, insan-
lar›n do¤as›nda m› var? Ben emi-
nim ilk insanlar bile bu kadar vahfli
de¤ildi. ‹yi yaflamak için,
Amerikal›lar›n iyi yaflamas› için,
‹ngilizlerin iyi yaflamas› için
Araplar›n ölmesi mi gerekiyor?
Türkiye’de birilerinin daha iyi
yaflamas› için onlara muhalif olan
insanlar›n ölmesi mi gerekiyor? Ve
çeflitli isimler tak›larak... Çok
ac›mas›z görüyorum dünyay› ama
beni en çok umutland›ran sizin gibi
sesleri duymak. Ve küreselleflme

bahsediliyor, bunlar hep e¤itim
görmüfl insanlar. Gazetecileri izliyo-
rum, dinliyorum. Bilim adamlar›n›,
emekli generalleri... ve gerçekten
utanç duyuyorum. Bu beni çok
üzüyor. 

“Art›k Gözlerimizdeki fiaflk›nl›k
Bile Bizi Terk Etti”
Y›llar önce bir kartpostal alm›flt›m.
Siyah-beyaz kartpostallardan; bay-
ramlarda, yeni y›llarda sat›l›r ya...
Üzerinde flöyle yaz›yordu: “Hayat
insan yan›m›z› katletti, art›k gözle-
rimizdeki flaflk›nl›k bile bizi terk
etti.” Siyah-beyaz bir resim vard›;
bir göz. Karart›lm›fl bir göz bombofl
bak›yor, duyars›zca. Ben evimin
balkonuna kocaman bir ‘savafla
hay›r’ pankart› ast›m. Ne
yapaca¤›m› bilemiyordum aç›kças›.
Öteden beri mitinglere giderdim
ama kortejlerde yer almazd›m. Hep
kortejin yan›bafl›ndaki kald›r›mda
yürür, onlar› alk›fllar ve el sallard›m.
Bütün imza kampanyalar›n› takip
ederdim. ‹dama karfl›, insan haklar›
ihlallerine karfl›... Herfley için her
yere y›llard›r imza vermiflimdir. Dört
çocuk annesiyim, iki k›z›m, iki
o¤lum var. Ben çok ac› çekiyorum,
çok da ac› çeken bir anneyim.
Benim de çok sevdi¤im ye¤enim
birileri taraf›ndan elimizden al›nd›.
‹nsan›n çok sevdi¤i bir insan›n nas›l
öldürüldü¤ünü, vücudundaki 
18 tane kurflunu... Bunu anlata-
m›yorum, tarif edilmez bir ac›; 
12 sene oldu. 

‹nsanlar›n Birfleyi Ö¤renmesi ‹çin
Mutlaka Yaflamas› Gerekmiyor
Irak savafl› bafllad›¤› andan itibaren
hep gözümün önüne ye¤enim geli-
yordu. Irak’ta insanlar›n gözlerinde
kendi gözlerimi gördüm hep. Ayn›
onlar gibi gerçekten; dehflet ve
korku dolu. Çok büyük bir dehflet
yafl›yor insan, önce birbirinize sa-
r›l›yorsunuz... Biz alt› kiflilik bir aile-
yiz. Ye¤enim öldürüldü¤ü zaman,
aylarca ayn› odada yatt›k, panik
içinde. O dehfleti atamad›k. ‹ki ço-
cu¤um bu yüzden psikolojik tedavi
görüyor y›llard›r. Arkas›ndan dep-
rem yafland›, binlerce, binlerce
insan›n ölümü hepimizi inan›lmaz
flekilde etkiledi; ‹zmit’ten ayr›ld›k.
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“Birçok insan,
14 fiubat Sevgililer
Günü’nde sevdiklerine
elmas/p›rlanta hediye
ediyor ama, hâlâ bu
elmaslar›n nereden
geldi¤ini ve bunlar› alarak
insan haklar› ihlallerine
yard›m edip etmediklerini
bilmiyorlar.” 
Uluslararas› Af Örgütü.

Uluslararas› Af Örgütü’nün
Avustralya ve alt› Avrupa ülkesinde-
ki elmas perakendecileri ve
tedarikçileriyle ilgili yapt›¤› bir
araflt›rmaya göre, incelenen
flirketler aras›nda, müflterilerine bu
elmaslar›n çat›flmalar›n, kanl› ikti-
darlar›n ve insan hakk› ihlallerinin
s›k s›k yafland›¤› topraklardan
gelmesine dair bir aç›klama yapa-
bilenlerin oran›, yüzde 20’nin
alt›nda.

Elmas sektörü 2003 y›l›nda
özdenetim sistemini kabul etmiflti.
Bu sistem, yaz›l› garantiler ve ulus-
lararas› Kimberly Yöntemi
Belgelendirme Plan›’n› destekleyen
çal›flma kurallar›n›n uygulanmas›n›
içeriyordu.

Uluslararas› Af Örgütü’nden
Alessandra Masci’ye göre; Angola,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Liberya ve Sierra Leone gibi ülke-
lerdeki kanl› elmas ticareti, ülkelerin
harap olmas›na ve milyonlarca
kiflinin hayat›n› kaybetmesine
neden oluyor. Baz› flirketlerin 
bu duruma tepkisi ise “Bizi
ilgilendirmez, hayatta daha 
önemli fleyler var” fleklinde.

Kayg›s›z Sektör 
Uluslararas› Af Örgütü, Temmuz-
Aral›k 2004 aras›nda, Avustralya,
Belçika, Fransa, Almanya, ‹talya,
Hollanda ve ‹sviçre’deki flirketlere
bir dizi mektup ve anket gönderdi.

Politikalar›yla ilgili yaz›l› bilgi talep
edilen 291 flirketten yüzde 68’i
yan›t vermedi. Yan›t veren 94
flirketin ise:

- Yüzde 63’ü (94’ten 59’u), kanl›
elmaslar hakk›nda herhangi bir
politikalar› olmad›¤›n› itiraf etti;

- Sadece yüzde 36’s› kanl›
elmaslara bulaflmamak konusun-
da politikalar› oldu¤unu bildirdi.

Burma’n›n Kan K›rm›z›s› Yakutlar›
“Kanl›” s›fat›na hem renk, hem de eylem aç›s›ndan en az Afrika elmaslar› kadar uygun düflen bir
di¤er de¤erli tafl da Burma’n›n yakutudur. 1962’de gerçeklefltirdi¤i darbeden bu yana, ad›n› da
de¤ifltirip Myanmar’a çeviren yoksul Burma’y› demir bir pençe ile yönetmekte olan askeri cunta,
a¤›r bask›lara dayanan rejimini ayakta tutmak için, de¤erli tafl ve özellikle yakut ihracat›na bel
ba¤l›yor.  Dünyadaki yakutlar›n yüzde 90’› Burma (Myanmar) menfleli. Cuntac› generaller, ülkede-
ki tüm madenlerin ve da¤l›k Mogok bölgesinde, her bir tafl› onbinlerce dolar tutar›ndaki güvercin
kan› yakutlar›n ç›kar›ld›¤› ‘Yakutlar Vadisi’nin aslan pay›n› ellerinde tutuyor. Yakut madenlerindeki

Ancak, bu konuda politikalar›
oldu¤unu söyleyenlerin %76’s›
(34’te 26’s›) garanti sisteminin
nas›l uyguland›¤›na ve politikay›
destekleyen ne gibi iç uygula-
malar›, prosedürleri ve denetim
yöntemleri oldu¤una dair detay
vermedi.

- Yüzde 57’si, tedarikçilerinden
elmaslar›n savafl bölgelerinden
olmad›¤›na dair garanti vermeleri-
ni çok ender olarak istedi¤ini ya
da hiç istemedi¤ini belirtti.

- Müflterilerine kanl› elmaslardan
uzak durduklar›na dair standart
bir uygulama olarak garanti
verenlerin oran› %20’den az. 

2004 yaz›nda ABD ve Britanya’da
bir baflka araflt›rma daha yap›lm›flt›.
‹ki araflt›rma karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
Avrupa ve Avustralya’daki elmas
sektörünün, özdenetim
politikalar›n›n uygulanmas›nda ABD
ve Britanya’n›n çok daha gerisinde
oldu¤u görülüyor. 

Devlet ve Tüketici Denetimi
Gerekiyor
Araflt›rma sonuçlar›, devletlerin
elmas sektörünü, özdenetim poli-
tikalar›yla ilgili daha çok
denetlemesinin gerekli oldu¤unu
gösteriyor. Uluslararas› Af Örgütü,
“Elmas sektörü kendi özdenetim
sistemini uygulamal›; ve en önem-
lisi, kanl› elmaslar›n ticaretini dur-
durmak için, hükümetler elmas
flirketlerini s›k› denetim ve incele-
meye tabi tutmal›lar” diyor.
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Kanl› elmas ticareti,
ülkelerin harap olmas›na
ve milyonlarca kiflinin
hayat›n› kaybetmesine
neden oluyor.

Kanl› yakutlar...



tafl›mad›¤› elefltirmenlerce belirtilen
birçok filmde oynad›. 1968’de canl›
performanslar›na bir TV program›y-
la çok baflar›l› bir geri dönüfl yapt›.
Konserlerindeki seyirci say›s›, plak
sat›fllar›, liste bafl› olan ‘hit’ parça-
lar› ve televizyonda izlenme bak›-
m›ndan tüm rekorlar› k›rd›. Popüler
müzik tarihinin en etkili simas› oldu.
Yaflarken dünyan›n en tan›nm›fl
insan› haline geldi ve muhtemelen
bu flöhreti ölümünden sonra bu-
güne kadar da devam etti. Elvis
Presley, daha sonraki y›llar›nda
sa¤l›k sorunlar›yla bo¤ufltu. Yo¤un
turnelerin yorgunlu¤u ve reçeteli
hap ba¤›ml›l›¤›n›n sebep oldu¤u
y›pranma sonucu 42 yafl›nda öldü.

Hakk›ndaki Yorumlardan Baz›lar›
fiöyle:
“O, herbifleyde birinç’ti.”
Roy Orbison

“Elvis 20. yüzy›l›n en büyük kültür
gücüdür. Müzi¤e, dile, giyim kufla-
ma, k›sacas› herfleye bir nab›z at›fl›
(beat) getirdi. Yepyeni ve tam bir
toplumsal devrimdir – 1968 hare-
keti oradan gelir.”
Leonard Bernstein

“Elvis’ten önce hiçbir fley yoktu.”
John Lennon

“Aman allah›m, t›pk› Elvis!”
Elefltirmen Greil Marcus’un Elvis
hayran› bir arkadafl›. (Gençken,
Elvis’i hayat›nda ilk kez gördü¤ü
anda.)

“Benzersiz bir müzisyendi –taklitçi-
ler ça¤›nda tek sahici oland›.”
Mick Jagger

“Elvis’in sesini ilk duydu¤um andan
itibaren baflkas› için çal›flmayaca-
¤›m›, kimsenin benim patronum
olmayaca¤›n› biliverdim. O, bugün
bilinen biçimiyle Rock ‘n’ Roll dini-
nin en yüksek ilah›d›r. Onu ilk kez
duymak, hapisten kaçmak gibi bir-
fleydi. Elvis Presley için Tanr›’ya
flükrediyorum.”
Bob Dylan

“Tabii ki Elvis. Biz dört kifliyiz.”
Beatles elemanlar›. (Bir mülakatta

manslar› s›ras›ndaki hareketleriyle
dünyay› altüst etti. 1950’li y›llar›n
ortalar›nda ‘Hound Dog ve
Jailhouse Rock’ gibi flark›larla 
Rock ‘n’ Roll denen türün ilk örnek-
lerini seslendirenlerden biri oldu.
‹lahî (gospel), blues, rhythm &
blues, balad ve pop türlerinin tü-
münü kapsayan flark›lar›yla dünya-
n›n dört bir yan›nda çok büyük ba-
flar› kazand›. Bugüne kadar 4 ayr›
müzik türünde fiöhretler Resmige-
çidi’ne (Hall of Fame) al›nan tek
müzisyen Elvis’tir. Presley,
1960’larda hiçbiri sanatsal de¤er

UAÖ’ye göre, kanl› elmas ticare-
tinin önlenmesi için tüketiciler de
elmas sat›c›lar› üzerinde bask›
uygulayarak bu konuda etkin bir rol
oynayabilir. Sevgililer Günü tüketi-
cilerin bu konuyu gündeme
getirmesi için önemli bir gün. UAÖ,
tüketicilere “Elmas sat›n alacaklar›
zaman, ma¤azalardan, satt›klar›
elmaslar›n savafl bölgelerinden
olmad›¤›n›, yani insan haklar› ihlal-
lerine destek olmad›¤›n› gösteren
yaz›l› garanti talep etmeliler” diye-
rek ça¤r›da bulunuyor.2 

wwwwww..aacciikkrraaddyyoo..ccoomm..ttrr

14 fiubat 2002. - 2005.

1 Carmel Crimmins; “Move Over Bloody
Diamonds”, Reuters, 04 Ekim 2007. 
www.reuters.com

2 Bu metin 14 fiubat 2002 ve 2005 tarihlerinde
Bianet.org’da yay›nlanan Sevgililer Günü’nde
Elmas, Silah Demek ve Sevgililer Günü'nün
Kanl› Elmaslar› bafll›kl› yaz›lardan
derlenmifltir.

Elvis
Tam ad› Elvis Aaron Presley.
Do¤umu: 8 Ocak 1935, Tupelo,
Mississippi. Ölümü: 16 A¤ustos
1977, Memphis Tennessee. Ameri-
kal› flark›c›, müzisyen, oyuncu ve
kültür ikonu. Genellikle ‘Rock ‘n’
Roll Kral›’ ya da sadece ‘Kral’ diye
bilinir. Rockabilly müzik türünün ilk
performansç›lar›ndan biri olarak ka-
riyerine bafllad›. ‘Siyah’ ve ‘beyaz’
sadalar› birbirine eklemleyerek,
mevcut flark›lar› yepyeni hale getir-
di. Sahne ve televizyon perfor-
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flartlar›n dehflet verici oldu¤una dair uluslararas› sivil toplum kurulufllar›n›n birçok raporu var.
Verimlili¤i art›rmak için insanlara uyar›c›lar ve eroin verildi¤i, orada çal›flmaya gelen genç insanlar›n
k›sa süre içinde AIDS vb. sebeplerden çok erken yaflta öldü¤ü bildiriliyor. Alternatif ASEAN örgütü
yöneticilerinden Debbie Stothard’a göre bu yakutlar, renklerini Burma gençlerinin kan›ndan al›yor.
Burma’n›n kan k›rm›z› yakutlar›n›n en büyük müflterisi ABD, generallerin darbesinden 40 y›l sonra
Myanmar’dan yap›lan yakut ithalat›na nihayet yasak getirmifl. Ne var ki, Amerikan gümrük
yasalar›ndaki bir hukuk bofllu¤u, ülke d›fl›nda ifllenmifl ya da cilalanm›fl tafllar›n ithaline imkân veri-
yor. Myanmar da neredeyse tüm de¤erli tafllar›n› ifllenmeden ihraç etti¤i için, bu yasa¤›n hiçbir
k›ymet-i harbiyesi yok... Generallerin demokrasi taleplerini vahflice bast›rmas› da de¤erli tafl tacir-
lerini boykota sevkedecek kadar önemli say›lm›yor. Örne¤in, Tayland De¤erli Tafl ve Mücevher
Ticaret Birli¤i Baflkan›, “‹nsanlar Myanmar’da olan bitenden üzgün, ama yakut sat›n almaktan
vazgeçecek kadar da k›zg›n de¤iller do¤rusu,” diye demeç veriyor ve yakut ticareti olanca h›z›yla
devam ediyor.1

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

“Elvis Presley bir
Çingeneydi. Tabii 
kendisi bunu hiç 
kabul etmedi.” 
Esma Recepova.

“Siz mi büyüksünüz, Elvis mi
büyük?” sorusuna verdikleri cevap.)

“Hiç flüphesiz, genç Elvis’ti.” Opera
y›ld›z› soprano Kiri Te Kanawa. (Bir
televizyon program›nda, ömründe
iflitti¤i en müthifl sesin hangisi ol-
du¤u sorusuna verdi¤i cevap, 3
Ocak 2007.)

“Elvis’i siyah adam›n müzi¤ini çal-
makla suçlarlar hep, ama asl›nda
neredeyse tüm siyah flark›c›lar,
sahnedeki hareketlerini Elvis’ten
kopya etmifltir.”

Rhythm & blues dünyas›n›n
tan›nm›fl siyahî flark›c›s› Jackie
Wilson.

“Elvis Presley bir Çingeneydi. Da.
Ben bilirim bu iflleri. Tabii kendisi
bunu hiç kabul etmedi; ama olsun,
o bir Romand›.”
(Esma Recepova, 50 y›lda 8 binden
fazla konser vermifl Roman flark›c›.)

“Ça¤›m›zda tek bir kiflinin dünyay›
de¤ifltirdi¤i söylenecekse, bu Elvis
Presley’den baflkas› de¤ildir. Onun
ard›ndan de¤iflen, müzikten çok
fazlas›d›r. O’ndan sonra hiçbir fley
ve hiç kimse ayn› flekilde görüne-
mez, ayn› flekilde duyulamaz art›k.
Onun müzi¤i ça¤›m›z›n en özgür-
lefltirici olay›yd›; çünkü, bize duyma

ve alg›lama konusunda yeni ola-
naklar oldu¤unu ö¤retti, ve çünkü
bize yaln›z kendi büyüklü¤ünü de-
¤il, bizatihi kendi potansiyelimizi de
hat›rlatt› (...) Yani, bizi kendi imaj›na
göre biçimlendirdi (...) Elvis Rock
‘n’ Roll’un Kral› idi çünkü o, bu mü-
zi¤in günahlar›yla sevaplar›n›n ci-
simleflmifl haliydi: devasa ve
baya¤›, kaba ve belagatli, güçlü ve
hüsran içinde, saçmal›k derecesin-
de basit ve ürkütücü ölçüde karma-
fl›k. (...) Nas›l kalplerimiz att›¤› süre-
ce Rock ‘n’ Roll olacaksa, Elvis de
daima bizim Kral›m›z olacak: son-

suza kadar, benzersizce, yoz ve 
yozlaflt›r›lamaz, dehflet güzel ve
korkunç çirkin, mahpus ve özgür...”
Greil Marcus, kültür elefltirmeni.
(Mystery Train kitab› ve Rolling
Stone dergisindeki “Blue Hawaii”
yaz›s›ndan.)

“Elvis Presley hayallerin ve düfllerin
muazzam yeni ufuklar›nda at kofl-
turan bir kâflifti. En güzel düfllerinin
gerçekleflmeyece¤ini söyleyenlerin
hepsine direnen, baflkalar›n›n
alg›lar›na göre tan›mlanmay› redde-
den bir adamd›. Bu, demokrasinin
hedefidir (...) Bu yolculu¤un çok
büyük k›sm›n› kendi bafl›na yapm›fl
olmas›, onu aram›zda en cesur
olanlara ay›rd›¤›m›z onur ve sevgi
duygular›yla anmam›z için yeter de

artar bile. Güvenebilece¤imiz
yegâne haritalar› Elvis gibi adamlar
çizdi.”
Dave Marsh, Elvis biyografisinin
yazar›, rock elefltirmeni.

“Ben çocukken han›mlar beyler, bir
hayalperesttim. Resimli roman
okurdum, o resimli romandaki
kahraman olurdum. Sinemaya
giderdim, o filmdeki kahraman 
olurdum. Yani, düflledi¤im her düfl
yüzlerce kere gerçekleflti... Çok
erken bir yaflta ö¤rendim ki ‘fiark›
olmadan hiçbir gün sona ermez,
flark› olmadan hayat insana tek
arkadafl vermez; flark› olmadan
yolun ucu asla görünmez –flark›
olmadan olmaz.’ Onun için
han›mlar beyler, ben de flark›m›
söyleyip duruyorum iflte. ‹yi gece-
ler. Hepinize teflekkürler.”
Elvis Presley. (Bir ödül töreninde,
“Without A Song”/ “fiark›
Olmadan” flark›s›na gönderme
yaparak bitirdi¤i teflekkür
konuflmas›ndan, 1971)

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
www.wikipedia.org

Greil Marcus; “Elvis Presley (1935-1972):
Blue Hawaii” Rolling Stone. Say›: 248,  22
Eylül1972. 

Michael Gray; The Bob Dylan Encyclopedia.
New York: Continuum, 2006.

Emare
Bir foto¤raf: Genifl kenarl›
flapkas›yla bir adam Brezilya’da bir
gölde kanosunda küreklere as›lm›fl
yol almaya çal›fl›yor. Gölün yüzeyi,
binlerce, hatta on binlerce ölü
bal›ktan oluflan kanl› bir hal›yla
tümüyle kaplanm›fl durumda – öyle
ki, bir santimetre kare dahi su
görünmüyor ortal›kta.

Amerika k›tas›n›n bütün rekorlar›
k›ran tropik f›rt›nalar›ndan birinde
Meksika’n›n, k›sa süre önce günefl
ve hayat dolu dünyaca ünlü turistik
merkezlerinden birinin enkaz
parçalar›yla dolu ›ss›z plajlar›n›n
biraz ötesinde dükkânlar›
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"Ça¤›m›zda tek
bir kiflinin
dünyay›
de¤ifltirdi¤i
söylenecek
ise e¤er, bu
Elvis
Presley'den
baflkas›
de¤ildir. Onun
müzi¤i ça¤›n en
özgürlefltirici
olay›yd›..."

Greil Marcus

Elvis ve ABD Baflkan› Richard Nixon, 21 Aral›k 1970.



yenileyebilece¤inden yüzde yirmi
fazla kaynak tüketiyor. Çevre bilim-
ci Wolfgang Sachs’›n ifadesiyle,
ekolojik olarak hedefi flafl›rmak,
daha do¤rusu oku hedefin ötesine
afl›rmak, insanl›k tarihinin ay›r›c›
özelli¤i haline gelmifl durumda.

Adaletin Bu mu Dünya?
Peki, bu ‘sonlu’ dünyan›n çevre
âlemini kim iflgal ediyor, diye sual
edecek olursak, yeryüzüne b›rak›lan
‘ayak izi’nin yar›s›n›n ABD-
Japonya-Avrupa üçgeninden
oluflan sanayileflmifl ülkelere ait
oldu¤u cevab›n› buluyoruz. Ne var
ki, bunlar dünya ahalisinin yaln›zca
beflte birini oluflturduklar›ndan,
ortaya ciddi bir hakkaniyet sorunu
ç›kt›¤› da aç›k. AB’ye gelince, onun
ekolojik ticaret dengesi pek bozuk:
‹thal etti¤i enerji ve mallar›n hacmi,
ihraç etti¤inin üç kat›. Hani, temiz
ve ekolojik bak›mdan çok verimli
bir topluluk görünümü veriyorsa da
insan›n her gördü¤üne aldanma-
mas› gerekiyor. Yeni bir terim
uydurmam›za izin verilirse, bu
‘yan›lg›lama’, yine Sachs’›n
deyimiyle Avrupa’n›n “zengin 
ülke yan›lsama etkisi”nden kay-
naklan›yor. Ama, tabii, “adaletin bu
mu dünya?” fleklindeki Do¤ulu,
daha do¤rusu ‘Güneyli’, anti
emperyalist ve ulusalc› isyan›m›z›
hayk›rmadan önce derince bir
nefes almakta yarar olabilir: Dünya
nüfusunun neredeyse dörtte birini
oluflturan 1,7 milyar insan da
flimdilerde ‘s›n›r-ötesi tüketici s›n›f’
diye adland›r›lan insanlardan
oluflmakta çünkü, ve bunlar›n yar›s›
sanayileflmifl zengin ülkelerde ise,
öteki yar›s› da ‘geliflme yolunda’
diye sevecenlikle adland›rd›¤›m›z
Do¤u ya da Güney ülkelerinde
yaflamakta.

Do¤al kaynaklar konusunda daha
âdil bir dünya olmas› flart. Bu,
yaln›z tüm insan ve insan toplum-
lar›n›n temel tafl›n› oluflturan adalet
duygusundan de¤il, ayn› zamanda
çok ‘pragmatik’ varolma zorunlu-
lu¤undan kaynaklan›yor. Bunun için
de dünyan›n tüm insanlar›n›n ‘r›zk
hakk›’n›n, onlar sadece birer dünya
vatandafl› olduklar› için, güvence

da iklim bilimcilerin sayg›n bilim
dergilerinde yay›nlad›klar› raporlara
göre, okyanus yüzeyinin
›s›nmas›ndan oluyor – yani küresel
›s›nmadan.

Kuzey’de, fiiflmaref (Shishmaref)
kasabas›nda binlerce y›l boyunca
istikrarl› flekilde öylece durup dur-
duktan sonra birdenbire çözülmeye
bafllayan donmufl toprak
tabakas›nda, ‹nuitlerin ya da
Eskimolar›n binlerce y›ll›k hayat
tarz›n› art›k geri döndürülmez
flekilde de¤ifltiren ve hatta ortadan
kald›ran erime olay›n› neye ba¤la-
yaca¤›m›z› bulmak içinse dâhi
olmaya gerek yok herhalde.
Emareleri dünyan›n istisnas›z her
noktas›nda aç›kça görülmeye
bafllayan iklim de¤iflikli¤inin insan
ve bütün canl›lar›n sa¤l›¤› üzerinde
büyük tahribat yapt›¤› da belli bafll›
tüm sa¤l›k dergilerinin
nüshalar›ndaki raporlardan 
okunabilir.

‹nsanl›k Her Y›l Do¤a’n›n
Yenileyebilece¤inden %20 Fazla
Kaynak Tüketiyor 
Art›k çoktan unuttu¤umuz bir
gerçe¤i, yani biz insanlar›n do¤an›n
bir parças› oldu¤umuz ve herfleyin
birbiriyle kopmaz bir biçimde
ba¤lant›l› oldu¤u gerçe¤ini süratle
hat›rlamam›z için epey sebep var.
Refah›, teknolojisi, fliddeti ve iklim
y›k›m› ile iyi ve kötüyü birlefltiren
‘enterkonnekte’ bir dünya sosyal
sistemi, ça¤a mührünü vuran en
önemli olgu herhalde. Ama, bu
bütünleflmifl dünyan›n, ayn› zaman-
da zenginle yoksul aras›nda fena
halde bölünmüfl, fena halde de
s›n›rl›, sonlu bir âlem oldu¤u
konusunda da bir bellek tazeleme
ifllemi yapmak zorunday›z.
Emareleri iyice belirmeye bafllayan
bir baflka olgu, insan faaliyetlerinin
yeryüzü üzerinde b›rakt›¤› ‘iz’in
(kimi düflünürlere göre “gölge”nin),
tabiat›n kendi güçlerinin b›rakt›¤›
ize k›yasla flimdilerde çok daha
büyük olmas›. Biyosferin, yani
hava-kara-deniz’deki canl›lar âlemi-
nin üzerindeki insan bask›s› bir
tümör gibi büyürken, her y›l
insanl›k, do¤a’n›n

ya¤malayan umutsuz esmer insan-
lar›n u¤ultulu telafl› ikinci tabloyu
oluflturuyor.

Üçüncü tabloya ise deruni bir ses-
sizlik ve sükûnet hâkim: Dünyan›n
tepe noktas›nda duran bir baflka
plaj bu. Kuzey Kutbu’nun uçsuz
bucaks›z bofllu¤una bakan plajda
Kuzey Buz Denizi usulca k›y›y›
yal›yor ve dalgalar›n sesinden
baflka ç›t yok. Bu benzersiz dingin-
li¤in içinde küçük ‹nupiat
kabilesinin reisi, k›y›dan çok uzakta
bir yerde duran buz kütlesine
bak›p, bu mevsimde okyanusun
yüzlerce kilometre boyunca donup
da ayaklar›n›n dibine kadar kal›n bir
buz tabakas›yla kaplanm›fl olmas›
gerekti¤ini söylüyor f›s›lt›yla.

Dünyan›n Dört Bir Yan›ndan
Hüzün Verici Tablolar 
Amazon’dan, Kuzey Kutbu’ndan ve
Tropikler’den bu hüzün verici tablo-
lar, bulundu¤umuz yerden çok
uzak ve birbiriyle tamamen
ba¤lant›s›z gibi görünüyorlarsa da,
bunlar ‘flimdi ve burada’! Üstelik,
‘büyük tablonun’, yani yak›n
gelece¤imizi gösteren kristal bir
boy aynas›n›n küçücük birer
parças›ndan ibaretler.

Amazon havzas›ndaki bal›klar tarih-
te görülmüfl en büyük kurakl›k
felaketlerinden biri yüzünden
‘bo¤ularak’ ölmüfller ve kurakl›k da
bilim insanlar›n›n tespitine göre,
ya¤mur ormanlar›n›n büyükbafl
hayvan ihracat› için otlak kazanmak
üzere yak›lmas›ndan, büyüme
rekorlar› k›ran Çin’de insanlar›n
giderek artan maun mobilya ihti-
yac›n› karfl›lamak için ‘sinsice’
kesilmesinden kaynaklan›yor. Yani
küresel ›s›nmadan.

Cancun’daki melez ve yoksul
ya¤mac›lar, t›pk› biraz ötede New
Orleans’deki siyahi ve yoksul
kardeflleri gibi, tüm rekorlar›
k›rd›klar› için art›k kendilerine isim
bulunamay›p Yunan alfabesine
baflvurulmak zorunda kal›nan tropik
f›rt›nalar›n hayatlar›n› karartt›¤›
insanlar. Bu f›rt›nalar›n güç ve
say›lar›n›n rekor seviyeye ulaflmas›

Dünyan›n tüm
insanlar›n›n 'r›zk
hakk›'n›n
güvence alt›na
al›nmas›
gerekiyor: S›rf
onlar birer
dünya vatandafl›
olduklar› için!
Hem adalet
açs›ndan, hem
de 'pragmatik'
sebeplerle.
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alt›na al›nmas› gerekiyor. Küresel
iklim de¤iflikli¤ine karfl› durmak dak
bunun temelini oluflturuyor. Çevre
hakk›, art›k Avrupak  ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nde ve temel BM
Sözleflmelerinde ifadesini bulan
evrensel insan haklar› kriterlerinin,
öncelikle ‘yaflama hakk›’n›n
ayr›lmaz bir parças›.r  Tabii, bunlar›n
karfl›s›na da devletlerin yan› s›ra,
uluslararas› kurumlar›n ve flirketlerin
sorumluluklar› listesinin konmas› da
ayn› derece hayati bir zorunlulukr
olarak beliriyor.k  S›n›r ötesir  tüketici
s›n›f›n›n çevre gasp›ndan vazgeçiril-
meye zorlanmas›, âdil ticaretin
zorlanmas›, tam bir fleffafl›¤›nr  ve
hesap vermenin sa¤lanmas›
gerekiyor.1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
01 Kas›m 2005.

1 Bu yaz›n›n tam hali 29 Ekim 2005'te, Radikal
gazetesinin Cumhuriyet Bayram› ekinde
yay›nlanm›flt›r.

Enola Gay
Studs Terkel: Biz iki moruk burada
oturuyoruz. Ben ve 89 yafl›ndaki
emekli tu¤general Paul Tibbets.
Onun uzun y›llard›r yaflad›¤›r  yerde,
memleketi Columbus, Ohio’day›z.

Paul Tibbets: Olmad›, düzeltmen
laz›m. 89 dedin, halbuki ben
sadece 87 yafl›nday›m.

Studs Terkel: Biliyorum. Ben de 90
yafl›nday›m. Sana üç y›l fark att›mk
yani. Sen ve eflin, bir der  ben flimdi
beraberce güzel bir ö¤ler  yeme¤i
yedik. Lokantada otururken bakt›m
da, yan›m›zdan insanlar geçiyordu.
Senin kim oldu¤unu bilmiyorlard›.
Oysa evvel zaman içinde, sen,
Enola Gay adl› bir uçaklar
Japonya’da, Hiroflima flehrinin
semalar›nda uçmufltun. Bir Pazarr

sabah›yd› –6 A¤ustos 1945– ve–  bir
bomba düflmüfltü. Atom
bombas›yd› bu; ilk atomk  bombas›.
Ve iflte o an, bütün dünyay› tersine
döndürdü. Sen o uça¤›n pilotuy-
dun.

Paul Tibbets: Evet, pilot bendim.

Studs Terkel: Ve uça¤›n Enola Gay
de ad›n›...

Paul Tibbets: Annemden al›yordu.
Babamla evlenmeden önce anne-
min ad› Enola Gay Haggard’d›.
Babam asla uçmam› destekleme-
miflti –uçaklardan ve motosikletler-
den nefret ederdi. Onlara üniver-
siteyi b›rakaca¤›m› ve hava
kuvvetlerine kat›l›p uçaca¤›m›
söyledi¤imde babam bana flöyle
demiflti, “Seni okuttum, arabalar
ald›m, k›zlarla gezip tozacaks›n

diye para verdim, ama bundan
sonra art›k kendik  bafl›nas›n. Kendini
öldürmek istiyorsan, buyur git,r
umurumda bile de¤il.” Sonra
annem usulca flöyle dedi: “Paul,
gidip uçmak istiyorsan,k  tamam. Her
fley yolunda gidecek.” ‹flte bu
kadar. (...)

“Her fley Yolunday  Gidecek...”
Studs Terkel: Atom bombas›n›n ne
kadar güçlür  oldu¤unu biliyor muy-r
dun? Sana bunu anlatm›fllar m›yd›?r

Paul Tibbets: Hay›r, o s›rada hiçbir
fley bilmiyordum. Ama örgütleme
nedir onur  iyi bilirdim. (...)

Studs Terkel: Oppenheimer sanar
bomban›n ne kadar y›k›c›r  oldu¤unu
anlatm›fl m›yd›?

Paul Tibbets: Hay›r.

Studs Terkel: Peki nas›l ö¤rendin?

Paul Tibbets: Dr Ramsey’den.r  Bana
dedi ki, “Sana söyleyebilece¤imiz
tek fleyk  flu, 20.000 tonluk dinamite
eflde¤er birr  güçter  patlayacak.” Ben
hayat›mda bir kilolukr  dinamit patla-
mas› görmemiflim. Yüz kiloluk dina-k
mit patlamas›na flahit olan kimseyi
de duymam›flt›m bile. Belli ki bu
resmen bir big bang olacakt›.

Studs Terkel: Yirmi bin ton –bu kaç
uçak dolusuk  bomba eder?

Paul Tibbets: San›r›m bizim
(Hiroflima ve Nagasaki’de) kul-
land›¤›m›z iki bomba, hava kuvvet-
lerinin savafl süresince Avrupa
üzerinde kulland›¤› bombalar›n
toplam›ndan daha kuvvetliydi. (...)

Paul Tibbets: Peki bu sefer ner
yapacakt›k. (Oppenheimer) bana
dedi ki “Dümdüz ileri uçamazs›n,
çünkü o zaman bomba
patlad›¤›nda sen de tam üstünde
olursun ve tozun bile kalmaz.”
Yay›lan flok dalgas›ndank  tanjant
ekseninde uzaklaflmam› söyledi
bana. “Valla biraz trigonometri,
biraz da fizik dersik  alm›fll›¤›m
vard›r” dedim, “bu durumda tanjant
de¤eri kaç olacak?” Her ikir  yönde
de 159 derece oldu¤unu söyledi.
“Elinden gelen en yüksek h›zlak  159
dereceye dönersen, kendini bom-
ban›n patlad›¤› noktadan en uzak
mesafeye atabilirsin” dedi.

Studs Terkel: Bu dönüflü yapmak
için kaç saniyen vard›?
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"Sana söyleyece¤imiz tek fley flu: 20 bin tonluk dinamite
eflde¤er güçte patlayacak ... Dümdüz ileri uçamazs›n,
çünkü o zaman bomba patlad›¤›nda sen de onun tam
üstünde olursun ve tozun bile kalmaz!..."

Paul Tibbets,
1915-2007.



Paul Tibbets: Tekrar düflünmek mi?
Hay›r. Bak flimdi Studs; birincisi,
ben Hava Kuvvetlerine Amerika
Birleflik Devletleri’ni elimden gelen
en iyi flekilde savunmak için girdim.
‹nand›¤›m, ve u¤runda çal›flt›¤›m
fley bu. ‹kincisi, uçaklarla ilgili
olarak zaten oldukça deneyimliy-
dim. (...)

Studs Terkel: Peki sana önemli bir
soru. 11 Eylül’den bu yana neler
düflündün? ‹nsanlar nükleer
silahlardan, hidrojen bombas›ndan
sözediyorlar.

Paul Tibbets: (...) Bahse girerim
tekrar sald›racaklar. Ve bu tam bir
felaket olacak. Çünkü kafalar›na ne
zaman eserse o zaman yapacaklar.
Bizim de bu piçleri gebertecek bir
konuma gelmemiz gerekiyor. Onlar›
mahkemeye ç›kartmakm›fl falan
boflver bunlar›. Onlara befl saniye
yaflama hakk› vermem ben. 

Studs Terkel: Peki ya bomba?
Einstein atomun parçalanmas›ndan
sonra dünyan›n da de¤iflti¤ini
söyledi.

Paul Tibbets: Bu do¤ru. Dünya
de¤iflti. (...)

“Çok Sivil Öldürdünüz Geyi¤i”
Studs Terkel: Son olarak; “flunlar›
nükleerleyelim”, “hadi nükleyelim
bu herifleri” diyenleri duydu¤unda
ne düflünüyorsun?

Paul Tibbets: E¤er f›rsat›m olsayd›,
hiç tereddüt etmezdim. Onlar›
silerdim yeryüzünden. Tabii ayn›
zamanda masum insanlar› da
öldürüyorsun ama masum insan-
lar›n öldürülmedi¤i bir savafl hiç
olmad› ki bu dünyada. Gazeteler de
flu “çok sivil öldürdünüz” geyi¤ini
b›raksa keflke. Masumlar da orada
bulunuyorsa, bu onlar›n flanss›zl›¤›.

Studs Terkel: Ha bu arada, Enola
Gay’in as›l ad›n›n 82 numara
oldu¤unu söylemeyi unuttum.
Annen uça¤›n üzerinde ad›n›n 
yaz›l› olmas›na ne diyordu peki?

Paul Tibbets: Sana babam›n

beyazlar, griler vard› ve üst k›sm›,
dallar› afla¤› do¤ru katlanm›fl bir
Noel a¤ac› gibiydi. 

Studs Terkel: Afla¤›da neler olup
bitti¤i hakk›nda bir fikrin var m›?

Paul Tibbets: Cehennem! Bence
bunu en iyi bir tarihçi anlatm›fl.
fiöyle diyor: “Bir mikro-saniye
içinde, Hiroflima flehri art›k yoktu.”
(...)

Studs Terkel: Bomba hakk›nda
tekrar oturup düflündün mü?

Paul Tibbets: Bombalar›n yere
yaklafl›k 500 metrede patlad›¤›n›
ö¤renecek kadar çok deneme at›fl›
yapm›flt›m, yani 159 derece dön-
mek için 40 ila 42 saniyem olacakt›.
(...) 

Son Bir Saniye
Paul Tibbets: Böylece alçald›k iflte.
Benim “son bir saniye” diyece¤im
irtifaya indik ve bu sözler a¤z›mdan
ç›kar ç›kmaz uçak birden bire
müthifl sars›ld›, çünkü 4.500 kiloluk
yük ön k›s›mdan f›rlay›p ç›km›flt›.
fiimdi irtifa kaybetmemek, h›z›m›
korumak ve aynen tek parça
halinde geri dönmek için elimden
geldi¤ince h›zl› bir flekilde flu
dönüflü yapacakt›m. Düze
ç›kt›¤›mda uça¤›n burnu biraz
yukar› dönüktü ve oradan
bakt›¤›mda bütün gökyüzünün
hayat›mda gördü¤üm en güzel
maviler ve pembelerle ayd›nlanm›fl
oldu¤unu gördüm. Tek kelimeyle
harikayd›. ‹nsanlara bunun tad›n›
a¤z›mda hissetti¤imi söylüyorum.
(...)

Studs Terkel: Bir patlama sesi 
duydun mu?

Paul Tibbets: Hem de nas›l. Biz
döndükten sonra flok dalgas›
arkam›zdan geliyordu. Kuyruk
taraf›ndaki makineli tüfekçi “‹flte
geliyor!” dedi. Bunu söyledi¤i anda
k›ç›m›za tekmeyi yedik. Bomban›n
fliddetini kaydedebilmek için tüm
uçaklara titreflim ölçen cihazlar
koydurmufltum. fiok dalgas› bize iki
buçuk G ile çarpt›. Ertesi gün bilim
adamlar›ndan ç›kartt›klar› bütün
sonuçlar› ald›k. “O bomba pat-
lad›¤›n›zda sizin uça¤›n›z ondan
17 kilometre uzaktayd›” dediler.

Studs Terkel: Mantar fleklindeki
bulutu gördün mü?

“Bir Noel A¤ac› Gibiydi...”
PT: Çeflit çeflit mantar fleklinde
bulutlar vard›r ama bunlar farkl›
tipte bombalardan ç›kar. Hiroflima
bombas›nda mantar bulutu olmad›.
Benim damarl› dedi¤im türdendi.
Öylece beliriverdi birden.
Kapkarayd›; içinde ›fl›klar, renkler,
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TTaabbiiii mmaassuumm iinnssaannllaarr›› ddaa
ööllddüürrüüyyoorrssuunn aammaa mmaassuummllaarr››nn
ööllddüürrüüllmmeeddii¤¤ii bbiirr ssaavvaaflfl hhiiçç
oollmmaadd›› kkii bbuu ddüünnyyaaddaa..
GGaazzeetteelleerr ddee flfluu ''ççookk ssiivviill
ööllddüürrddüünnüüzz'' ggeeyyii¤¤iinnii bb››rraakkssaallaarr
aarrttttrtt››kk.. MMaassuummllaarr oorraaddaallaarrssaa,, bbuu
oonnllaarr››nn flflaannssss››zzll››¤¤››!!......""

6 A¤ustos 1945,
Hiroflima. Enola Gay

ekibi taraf›ndan
imzalanm›fl: Paul

Tibbets, Tom Ferebee,
Dutch VanKirk ve

Richard Nelson.

anlatt›¤› kadar›n› söylebilirim 
ancak. Ciddi de olsa, önemsiz
birfley de olsa hiçbir konunun
annemin yüz ifadesini de¤ifltirdi¤i
pek görülmemifltir. Ama
g›d›kland›¤› zaman göbe¤i 
oynard›. Babam›n anlatt›¤›na 
göre Miami’de telefon çald›¤›nda
annem baflta sessizmifl. “Sonra
radyoda anons edildi¤inde” dedi
babam,  “bizimkinin göbe¤i bir
hoplad› ki, görecektin.” 1

((BBkkzz;; AAtAtAtAAtAA oomm BBoommbbaass››,, DDüünnyyaayy››
KKuurrttttrttaarraann AAddaamm,, EEnnoollaa GGaayy)y)y)y)yy

ÇÇeevv;; SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

www.acikradyo.com.tr 
06 A¤ustos 2002.

1 “One Hell Of A Big Bang” The Guardian
Online, 06 A¤ustos 2002.
www.guardian.co.uk

Entelektüel
Tan›nm›fl deprembilimci Ross S.
Stein, meslekdafl› Aykut Barka’n›n
ölümünün ard›ndan, onun üniver-
sitesinin rektörüne Amerika’dan
s›ca¤› s›ca¤›na bir baflsa¤l›¤› 
mesaj› gönderdi. Olanca 
ola¤anl›¤› içinde ola¤anüstü 
bir insan› tarif eden çarp›c› bir
metindi bu – edebi ve adeta
lirik.

“Aykut, birçok nedenden ötürü
uluslararas› sayg›nl›¤› bulunan 
bir bilim adam›yd›,” cümlesiyle
bafll›yor bu ‘taziye mesaj›’. Ve 
flöyle devam ediyor:

“Çal›flmalar›n›n kalitesi ve 
derinli¤i, Türk halk›na yönelik
aç›ksözlülü¤ü, hükümeti olas› 
bir deprem felaketiyle yüzleflmeye
ikna etmek için b›k›p usanmadan
gösterdi¤i yo¤un çaba, sonsuz
dürüstlü¤ü, flakac›l›¤›, aç›kl›¤› 
ve fedakârl›¤›. O, halk›n
hizmetindeki bilimin 
flahikas›yd›.”

Korkunç, hatta ölümcül bir 
bilimsel çal›flma, aç›ksözlülük,
dürüstlük, sorumluluk, aç›kl›k,
mizah duygusu ve özveri. Bir 
insan› yüceltmek için daha ne

söylenebilir ki? Ama Stein, 
flafl›rt›c› bir flekilde, çok daha
fazlas›n› söylüyor:

“Aykut halk›n gerçe¤i bilmeye 
hakk› oldu¤unu düflünüyordu; 
hem neyi bildi¤imizi, hem neyi
bilmedi¤imizi.” 

“Bas›nla konuflmay› kutsal bir
görev sayarak her bireyi kendi
güvenli¤i hakk›nda karar verebilme-
si için ayd›nlatt›¤›n› düflünüyordu.
De¤erli çal›flma zaman›n›n ço¤unu
halka böyle bir arma¤an vermek
için feda eden baflka bir bilim
adam› daha tan›mad›m.”

“Ayr›nt›l› yeryüzü çal›flmalar›ndan
derin bilgi edinmiflti. Çay›r ve da¤
s›rtlar›ndaki k›r›k ve k›r›fl›kl›klardan,
depremlerin tarihini okumay›
ö¤renmiflti. 1939-1944 y›llar›nda
Kuzey Anadolu fay hatt›ndaki
depremleri yaflayan köylülerin
yak›nda hayata veda edeceklerini
fark edince, 700 kilometre boyunca
köyden köye dolafl›p köyün
yafll›lar›yla çay içerek kendisini
depremin kan›tlar›n›n durdu¤u 
bölgelere götürmelerini istedi. 
17 Eylül 1999 tarihinde Science
dergisinde yay›mlanan öngörülü
makalesinde Aykut, 17 A¤ustos
1999 ‹zmit flokuyla iki fay hatt›n›n
daha tehlikeli hale geldi¤ini öne
sürdü: Bat›’ya do¤ru uzanan 
Yalova fay hatt› ve do¤uya do¤ru
uzanan Düzce fay hatt›. ‹ki ay
sonra, 12 Kas›m 1999’da, 7.1
büyüklü¤ündeki Düzce depremi
meydana geldi. Yerinde ve
zaman›nda yap›lm›fl bu çarp›c›
uyar› örne¤inin dünyada bir emsali
görülmemifltir.”1

Stein, Barka’n›n kendini hiçbir
zaman bir entelektüel olarak
görmedi¤ini, oysa dünyan›n en
büyük entelektüalizm 
merkezlerinde müthifl bir kariyer
yapm›fl, pek çok ödül alm›fl ve
say›s›z önemli uluslararas› eser
yay›mlam›fl oldu¤unu belirtiyor.
“Kendisini kesinlikle hem bir
entelektüel hem de bilim adam›
olarak görebilirdi, ancak bu 
durumda halktan uzaklaflaca¤›n›

düflünüyordu” diyor yazar.
“Bildiklerinin ancak meslektafllar›,
ö¤renciler, sivil örgütler, hükümet
ve tüm halkla paylafl›l›nca de¤er
kazanaca¤›na inan›yordu.”

Stein’›n bu kiflisel gözleminden 
yola ç›karak, Aykut Barka’n›n 
belki de bir tek bu noktada, yani
kendisini tan›mlama konusunda
‘yan›ld›¤›n›’ söyleyebiliriz: Çünkü,
bu tarife göre, Barka, kelimenin
tam anlam›yla entelektüel
say›labilmek için hayati önem
tafl›yan ‘bilgi paylafl›m ve aktar›m›’
ilkesini ömrünün her ân›nda
y›lmadan uygulad›¤› halde, bunun
kendisini entelektüel olmaktan
ar›nd›rmas› gerekti¤i fikrine 
sahipmifl gibi görünüyor.

Profesör Barka’ya –ve tabii Ross
Stein’a– sayg›s›zl›k etme pahas›na,
kendi düflüncesinin aksine,
Barka’n›n gerçek bir entelektüel
oldu¤u söylenebilir. Baflta say›lan
di¤er bütün özelliklerine ilaveten,
iflte bu bilgi paylaflma tutkusu
yüzünden, büsbütün bu yüzden,
gerçek ve tam bir entelektüeldi o.

Deprem, bulunabilecek en müthifl
metaforlardan biri. Çünkü hem
metafor, hem de konumuzun ta
kendisi...

Barka bak›yor: Dünyaya, yere, yerin
içindeki yar›¤a, yeryüzündeki k›r›¤a,
zamana, zaman›n yüzlerde açt›¤›
yar›klar›n aras›ndan bilgece bakan
gözlere bak›yor. Görüyor sonra,
dünyan›n gidiflât›n› anlamakla yetin-
miyor, gördü¤ünü gösteriyor ve
paylafl›yor; baflkalar›n›n görmesine,
anlamas›na, fikir k›r›nt›lar›n› kavram-
laflt›rmas›na ve derinlemesine
düflünmesine yard›mc› olman›n
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arazide çal›fl›rken.



ve yarafl›r oldu¤u düfller. Onurlu
oldu¤u. Hatta, kimi zaman 
u¤runda u¤raflmaya bile 
de¤ecek baflar›s›zl›k düflleri. 
‹nsan parlakl›¤›n›n ya da de¤erinin
tek barometresinin flöhret olmad›¤›
dünyalar. Tan›d›¤›m ve sevdi¤im,
benden çok daha de¤erli savaflç›lar
tan›yorum ben, her gün savafla
giden, ve giderken kaybedecekleri-
ni önceden bilen insanlar”

“Görmeye de¤er tek düfl, dedim
ona, yaflarken yaflad›¤›n›, ancak
öldü¤ün zaman öldü¤ünü
düfllemektir. (Öngörü mü? Belki.)”

Arkadafl›, kafllar›n› çat›p bunun tam
ne demek oldu¤unu sorunca Roy
da, bir kâ¤›t peçete kap›p flunlar›
yaz›yor:

“Sevmek. Sevilmek. Kendi önem-
sizli¤ini asla unutmamak. Çevren-
deki hayat›n o dile getirilmez flidde-
tine ve adice eflitsizli¤ine asla
al›flmamak. En hüzünlü yerlerde
coflkuyu aramak. Güzelli¤in izini ta
inine kadar sürmek. Karmafl›k olan›
asla basitlefltirmemek, basit olan›
asla karmafl›klaflt›rmamak. Kuvvete
sayg› göstermek, ama iktidara asla.
Ve hepsinden önemlisi, gözlemek.
U¤raflmak ve anlamak. Hiçbir
zaman bafl›n› baflka tarafa
çevirmemek. Ve asla, ama asla
unutmamak.” 2

Hikâyenin gerisini de hemen
özetlersek: Bu konuflmadan iki
hafta sonra Roy, evi diye benimse-
di¤i ülkesine dönüyor. Atom 
bombas›n›n patlad›¤› ülkesine.
Burada ölen bir fley oldu¤unu, 
ama bunun kendisi olmad›¤›n›,
ölenin kendisinden sonsuz dere-
cede daha de¤erli bir fley 
oldu¤unu farkediyor. Bir süredir
can çekiflmekte olan dünyad›r 
bu ölen ve krematoryumda
yak›lmakta olan. Havada elle 
tutulur bir çirkinlik ve meltemde
faflizmin lefl kokusu...

Derken, “tan›nm›fl Hintli 
romanc› ve eylemci Arundhati 
Roy, Hindistan Yüksek
Mahkemesi’ne göndermifl oldu¤u

ayr›l›p bir geziye ç›km›fl. Bir ara
Amerika’da, çok sevdi¤i bir arka-
dafl›na düflmüfl yolu. Arkadafl›,
Roy’un ödüllü roman›n›n ona bir
y›ldan k›sa süre içinde getirdi¤i 
flan, flöhret, para, övgü, haset, 
kur yapan erkekler ordusu vb.
u¤ultusu içinde, bafl›na her fleyin
‘biraz fazla’ gelmifl oldu¤unu
söylüyor. Bir anlamda ‘mükemmel
hikâye’ye ulafl›ld›¤›n› belirtiyor 
burada. “Ama sorun flu ki,” diyor,
“bu hikâyenin sadece bir tane
mükemmel sonu olabilir.” Yani,
Roy’un, art›k bundan sonra ne
yapsa hayat›n›n geri kalan›n›n
birazc›k yetersiz kalaca¤›n›,
dolay›s›yla ‘mükemmel son’un
ancak Roy’un ölümü olabilece¤ini,
bir hayli kayg›lanarak, ima ediyor.
Yazar da arkadafl›n›n ‘d›fltan
bakt›¤›n›’ söylüyor ona. Temel
varsay›m›n›n, baflar›, servet ve
flöhretin herkesin düfllerinin 
zorunlu malzemesi oldu¤u 
yolunda s›n›rl› bir düflgücüne
dayanan bir inanca dayand›¤›n›
belirtiyor:

“New York’ta fazla uzun yaflam›fl
oldu¤unu söyledim ona. Baflka
dünyalar var. Baflka türden
düfller de. Baflar›s›zl›¤›n mümkün

derin sorumlulu¤unu duydu¤u için.
Nadir rastlanan kufllardan oldu¤u
için k›sacas›: Entelektüel oldu¤u
için. ‹ki sene önceden yaz›s›yla,
çizisiyle, paneliyle, konferans›yla
dünya âleme ‘haber verdi¤i’ o
müthifl 17 A¤ustos depremi oluyor
ve daha bunun u¤ultusu bile din-
meden, üzerinden daha otuz gün
geçmemiflken ve kendisi her allah›n
günü arazide çal›flmas›n› aksaks›z
yürütürken; dünyan›n en sayg›n
bilim dergilerinden birine, bundan
ç›kard›¤› gözlemlerle bir sonraki
depremi ‘haber veren’ bir yaz›y›
ö¤renci ve meslektafllar›yla
tart›flm›fl, oturup yazm›fl, herhalde
özel ulak ç›kar›p göndermifl, bilim
kurullar›na onaylatm›fl ve
yay›nlatm›fl bile! Bir ay geçmeden!

Tabii o deprem de oluyor, yaz›n›n
üzerinden iki ay bile geçmeden. 

Tabii o da hemen unutuluyor,
birkaç ay bile geçmeden.

T›pk› bir öncekinin unutuldu¤u gibi.

T›pk› bunlar› anlatan yaz›lar›n›n
unutuldu¤u gibi, hemen.

Barka bu unutmalar›n hepsini
görüyor, anl›yor, ama unutmuyor. O
çal›fl›yor, yaz›yor, anlat›yor,
aktar›yor ve paylafl›yor... Bu
yapt›klar›n›n da unutulaca¤›n›, hatta
daha yaparken unutulmaya
mahkûm oldu¤unu belki de dünya-
da en iyi bilebilecek konumdaki
insanlardan biri olmas›na ra¤men.
Unutmuyor iflte. O öyle çünkü: Bir
entelektüel için ‘olmazsa olmaz’ bir
fleyle, ‘moral sorumluluk’ denen
cihazla donat›lm›fl bir insan. 

Kaderinin Efendisi
Tan›nm›fl Hintli yazar, eylemci ve
düflünür Arundhati Roy,
Hindistan’›n ilk bombas›n› dene-
yerek ‘nükleer güçler’ aras›ndaki
‘onurlu’ yerini almas›ndan hemen
sonra kaleme ald›¤› ‘Düflgücünün
Sonu’ bafll›kl› tutkulu denemesinin
bir bölümünde kendi bafl›ndan
geçen ilginç bir olay› naklediyor:
Bomban›n patlat›lmas›ndan k›sa
süre önce üç haftal›¤›na evden
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Arundhati Roy 
Aç›k Radyo stüdyosunda, 

20 Haziran 2005.

bir dilekçe-denemeder  ‘mahkemeye
sayg›s›zl›k’ suçundan bir günlükr
sembolik hapisk  ve 2000 rupi (42
dolar kadar)r  para cezas›na
çarpt›r›ld›. Hindistan’›n en büyük
ve kötü flöhretli hapishanesinde
1 gün yatan Roy, tüm sözlerinin
ard›nda durdu¤unu söyledi.
Sembolik parak  cezas›n› ödeyen
yazar, fazladan 3 ay yatmadan
hapisten ç›kt›.”3

Günümüzde temel kategoriler
aras›ndaki s›n›rlar iyidenr  iyiye belir-
sizlefliyor... ‹ngiliz gazeteci
Madeleine Bunting’in dedi¤i gibi,
“ülkede kanun ve nizam güçlerinin
kollar›n› kavuflturup seyrettikleri
olaylarda bir haftar  içinde cemaatler
aras› fliddet yüzlerce can al›rken,
bu görüntüler, mini minnac›k tatl›k
dilli romanc›n›n, Yüksek Mahkeme
taraf›ndan, kendisini elefltirme
cesaretini gösterdi diye ‘hukukun
flan› ad›na’ ülkenin en korkunç
hapishanelerinden birine gönde-

rilmesi görüntüleriyle üstüste
bindi... Roy, sembolizmin gücünü
gören romanc› gözü ve ilkenin
amac›n› kavrayan eylemci anlay›fl›
ile, dünyan›n en büyük demokrasisik
diye o çok böbürlenenk  Hindistan
devletinin gururunu derinden
yaralamay› baflard›. Kendisiyle ayn›
durumda olanlar›n yapt›klar›n›n
aksine, özür dilemeyir  reddederek,
Hindistan demokrasisinin kumafl›n›
testten geçirdi ve bu kumafl onun
ellerinin aras›nda paçavraya
dönüverdi.”4

Bu küçük kad›nk  flunlarla u¤rafl›yor:
Türkiye nüfusunun neredeyse üçte
ikisini oluflturacak kadark  insan›r
yerinden yurdundan edecek vek
yar›k›tan›n iklimini etkileyebilecek
muazzam baraj projeleri ve bu
barajlar›n ard›nda döndürülen ulus-
lararas› dolaplarla; yaln›zca Hint
yar›k›tas›n› de¤il, belki de

yeryüzünün büyük bölümünük
ortadan kald›racak atomk  bomba-
lar›yla, yeryüzünün en büyük iflâsk
ve doland›r›c›l›k olaylar›n›n aktörleri
olan yeryüzünün en büyük flirketleri
ile; yeryüzünü karpuz gibi ikiye
yar›p ‘çürük’ yar›y› kozmosun
çöplü¤üne göndermeye haz›rlanan
bir garipr  ‘küreselleflme’ ile;
y›k›mlar›n en büyü¤ünü haberleyen
baflat hayat tarz›m›zla...

Yani, yerin ve gö¤ün mutlak hâkim-k
leri olma peflindeki kudret ve servet
sahipleri ile savaflan bir küçükr
romanc› kad›n var karfl›m›zda:r  ‘kâi-
nat›n efendileri’ne karfl› ‘kaderinin
efendisi’. fiayan-› hayret bir cesaretr
örne¤i say›l›r do¤rusu.r

Entelektüel Meflru Müdafaa
Yaflayan en büyük dilbilimci,k
düflünür ver  muhaliflerden biri olan
Noam Chomsky, bir konferans›ndar
modern endüstri medeniyetinin belli
bir elverifllir  mitos sistemi içinde

geliflti¤ini, bu medeniyetin itici
gücünün de ‘bireysel maddi
kazanç’ oldu¤unu ekliyor.

“Ama,” diyor sonra,r  “çok uzunk
zamandan beri gayet iyi
anlafl›lm›flt›r ki,r  bu ilke üzerine
kurulmufl bir toplum,r  zaman içinde
kendisini yok edecektir.k  Bu
toplumun, beraberinde getirdi¤i
türlü ›st›rap ve adaletsizliklerle
birlikte ayakta kalmas› ancak,
insanlar›n yaratt›¤› y›k›c› güçlerin
s›n›rl› oldu¤una, dünyan›n s›n›rs›z
bir kaynak,r  s›n›rs›z bir çöpr  tenekesi
oldu¤una inan›r‘m›fl’ gibi yap›labil-
di¤i sürece mümkün olabilir.”

“Tarihin bu aflamas›nda ancak ikik
fleyden biri mümkündür: Ya halklar
kendi kaderinin kontrolünü eline
alacak, dayan›flma, anlay›fl
ve baflkalar›yla ilgilenme gibi
de¤erlerin rehberli¤inde toplulu¤un

ç›karlar›na e¤ilecektir; ya da, alter-
natif olarak,f  kimsenin kontrol ede-
bilece¤i bir kaderr  kalmayacakt›rr
ortada.”

“‹nsan varl›¤›n›n bu muhtemelen
son safhas›nda demokrasi ve
özgürlük, bafl tâc› edilecek de¤erler
olman›n ötesinde, varl›¤›n
sürdürülebilmesi için zorunlu
de¤erler olabilirlerr  pekâlâ.”r 5

Burada çok basit,k  hatta insana
aldat›c› gelebilecek kadark  basitr  bir
mant›k yürütmeyek  çal›flal›m:
Herkesin biny›llardan beri bildi¤i,
siyaset felsefecisi Niccoló
Machiavelli’nin yaz›lar›ndan beri de
neredeyse tart›flmas›z kabul etti¤i
bir ‘gerçek’r  var: Toplumlar›n
gelece¤ini elinde tutanlar›n, yani
siyasi-ekonomik-askeri karar verici-r
lerin moral kayg›lar› olmaz. Çok bili-k
nen ve tekrarlanan özdeyiflle,
devletlerin ahlak› yoktur, ç›karlar›
vard›r. Onlar ‘amoral’dir.’  Devletler,
karar vericiler,r  do¤rular› söyleme
sorumlulu¤unu tafl›mazlar.
Dolay›s›yla, toplumlara do¤rular›
de¤il, ç›karlar›n›n gerekli k›ld›¤›
fleyleri söylemek durumundad›rlar.k
Hatta, yalan söylemek, kimi durum-
larda bir zorunluluktur.r

Oysa, bireyler etik de¤erlerle
hareket ederler. Yine çok iyik  bilinen
bir fleyir  tekrarlama, yani ‘malûmu
ilan’ etme pahas›na flunlar› da
söylememiz gerekir: Bireyler, kendi
eylemlerinden sorumludurlar.
Entelektüel, yeryüzünde ve kâinatta
olan biteni gözleyen, olup bitene
‘kritik (elefltirel)k  gözle bakan’ birey-
dir. O, bakar, bir anr  olsun bafl›n›
çevirmeden bakar, görür ver  sürekli
elefltirir. Kiflinin entelektüel sorum-
lulu¤u do¤rular›n söylenmesini,
yalanlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›n› zorun-
lu k›lar.

Gelecek kuflaklar›n kaderini
belirleyecek olanlark  do¤rular›r
söylemek zorundak  de¤illerse,
hatta, ‘küresel adalet’ eylemcisi
Susan George’un dedi¤i gibi
“ciddi de¤illerse, bombard›man
uçaklar›n›n burunlar›n›n ötesini
görmekten âcizlerse” yurttafllar
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bir an olsun bafl›n› çevirmeden bakar, görür ve sürekli
elefltirir.



toplumu haber verdi¤i benzersiz
klâsi¤i 1984’te, roman›n kahraman›44
Winston Smith’in çal›flt›¤› Gerçeklik
Bakanl›¤›’n›n (Yenikonufl’taki ad›yla
‘Minitruth’), 300 metre gö¤e 
yükselen ve ayn› oranda yerin 
dibine uzanan beyaz piramit
binas›n›n üstünde zarif harflerle
bakanl›¤›n üç slogan› yaz›l›d›r:

SAVAfi BARIfiTIR
ÖZGÜRLÜK KÖLEL‹KT‹R
CEHALET KUVVETT‹R.

Yeryüzünde tüm insanlara ‘kal›c›
özgürlük’ gelmesi için Süveyfl’ten
Pasifik’e en az 60 ülkede
savafl›ld›¤› ya da savafla
haz›rlan›ld›¤›, çimen-biçen, 
misket-saçan, beton-delen, ›s›-
yayan-ci¤er-söken bombalar›n
dörtbir yanda uçufltu¤u; Çin ve
Rusya dahil dünyan›n en az 7 ülke-
sine nükleer bomba atmay› 
planlayan gizli raporun Kongre’ye
resmen sunuldu¤u; bar›fl ve 
özgürlük u¤runda kuflaklar 
sürecek bu mücadeleyi ‘hakl›
savafl’ olarak niteleyen Amerikan
‘entelektüelleri’nin ‘Amerika’dan
Mektup’ yaz›p bu mektubu Le
Monde’da (hani flu, 11 Eylül’denee
sonra ‘Hepimiz Amerikal›y›z’ 
fleklindeki sembolik manfleti atan
Frans›z gazetesi) yay›nlad›klar›; 
her gün onlarca insan›n vahflice
parçalanarak öldü¤ü Ortado¤u’da
kal›c› bar›fl gelmesi için Filistinlilere
karfl› ‘topyekûn savafl’ aç›lmas› 
yolunda ‘Güçlü ‹srail için
Profesörler Grubu’nun bildiri
yay›nlad›klar›; 2’si asker 32 
küsur gencin feci ölümleriyle
sonuçlanan operasyonun 
hayata dönüfl olarak adland›r›ld›¤›;
yeryüzü insan nüfusunun yar›s›n›n
günde ortalama 2 dolardan az 
bir parayla ‘yaflad›¤›’ ve hepsinin
özgür vatandafllar kabul edildi¤i,
televizyonlarla gazetelerin ve de
sinemalar›n onlara pekâlâ 
gerçeklefltirilebilirmifl hissini
uyand›ran renkli baflar› düfllerini 
dizi dizi gösterdi¤i; modern
endüstri medeniyetinin getirdi¤i
hayat tarz› dolay›s›yla onbinlerce
y›ldan beri görülen en büyük iklim
de¤iflikliklerinin, ›s›nmalar›n görül-

‘ellerini kirletmekte’, mahkeme
kap›lar›nda sürünmektedir. 

Dünyan›n en sayg›n gazetelerinden
olan The New York Times’›n -Book
Review- tan›m›yla: “Düflüncesininww
gücü, menzili, yenili¤i ve etkileri
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
muhtemelen yaflayan en önemli
entelektüel” say›lan Noam
Chomsky, ((BBkkzz;; NNooaamm CChhoommsskkyyykkyy)y)y)y)yy
insan alg›lay›fl› ve dilbilim alan›nda
bir devrim yapman›n ve dünyan›n
en prestijli bilim kurumlar›nda tepe
noktalar›n› tutman›n kendisine ve
dünyaya getirdi¤i kuflaklar boyu
yetecek prestij ve tatmini hiçe
sayarak, yar›m yüzy›ldan fazla bir
süredir ak›llara durgunluk verecek
bir enerji ile, insanl›k hali üzerine
say›lamayacak kadar çok kitap,
yaz›, haber, gazete ve resmî belge
okumakta, neredeyse say›lamaya-
cak kadar çok kitap ve makale yaz-
makta, mistisizminden ar›nd›r›p
tüyler ürpertici bir flekilde ete
kemi¤e büründürdü¤ü bu dünya
halini o köy senin bu kasaba benim
bütün dünyay› dolaflarak ve
buralarda say›lamayacak kadar çok
say›da konferans vererek, mülâkat
yaparak, eylemlere kat›larak,
mahkemelerde ifade vererek, kitle-
lerle paylaflmaktad›r; hiç de ‘üstüne
vazife’ olmad›¤› halde. Ya da, belki,
tam da üstüne vazife oldu¤u için!
George Orwell’in gerçek totaliter

onlar›n yerine de ciddi olma riskini
göze almak zorundad›rlar.
Entelektüeller içinse bu, büsbütün
(ipso facto) böyledir. 

Dolay›s›yla, günümüzde entelek-
tüelin ‘yeni’ bir tan›m›n› yapmak
gerekli gibi görünüyor: O, tüm 
di¤er özelliklerinin yan›nda,
‘gerçek’ten, ‘do¤ru’dan yana,
yalana ve ‘realpolitik’ gere¤i yalan-
lar› dile getirmek durumunda olan-
lara karfl› olmak zorundad›r da 
ayn› zamanda. Realpolitik’in etik
de¤erlere üstün gelmesine karfl›
ç›kmak zorundad›r. K›sacas›,
‘muhalif’ olmak zorundad›r.

Buna ‘meflru müdafaa’ da 
diyebiliriz. Bizi bekleyen korkunç
depremlere, iklim ve atmosfer
y›k›mlar›na, bütün o politik,
ekonomik ve askerî y›k›mlara ve 
bilhassa Chomsky’nin sözünü etti¤i
o nihai y›k›ma karfl› bir entelektüel
meflru müdafaa.

Üstüne Vazife
‹flte onun içindir ki, Aykut Barka,
((BBkkzz;; DDeepprreemm)) dünyan›n en büyük
entelektüel merkezlerinde hakl›
olarak edindi¤i ‘yald›zl›’ mevkilerle
yetinmemekte, binlerce kilometre
yol katedip köy kahvelerinde ihtiyar
bilgelerle ömür tüketmekte, resmî
ölü-yaral›-hasar say›lar›n›, do¤ru
olmad›klar› için, elinin tersiyle itip
gerçek tehlikeye yönelik mülâkatlar
vermekte, durmadan medyada
konuflmakta, ‹stanbul milletvekilleri-
ni âcil toplant›lara ça¤›r›p bu
toplant›lar›n bedelini de ‘olmayan’
paras›yla kendi cebinden
karfl›lamaktad›r.

Arundhati Roy, ((BBkkzz;; DDüüflflmmaann
SSaavvaaflflçç››)) gencecik yafl›nda
kazand›¤› en prestijli entelektüellik
ödülünün ›fl›¤›nda yan gelip ‘y›ld›z
banyosu’ yapmak ve Holly-
wood’dan gelecek milyon dolarlarla
gününü gün etmek yerine dev
e¤lence flirketlerini inletip onlara
roman›n› satmay› reddetmekte,
ödülünün parasal k›sm›n› baraj
direniflçileri hareketine ba¤›fl-
lamakta, barajlarla, bombalarla,
boru hatlar›yla, Enron davalar›yla

Aykut Barka
dünyan›n en
büyük entelek-
tüel merkezle-
rinde edindi¤i
hakl› mevkilerin
yald›z›yla yetin-
mez, köy
kahvelerinde
ihtiyar bilgelerle
ömür tüketir,
milletvekillerini
toplant›ya
ça¤›r›p paras›n›
da olmayan
paras›yla kendi
cebinden
karfl›lard›.

Entelektüel

Noam Chomsky ve efli 
Carol, Bar›fl ve Demokrasi
sempozyumunda.
‹stanbul, 14 Aral›k 2002.

meye bafllad›¤› ve bu görülenlerin
görülmedi¤ini yazan istatistikçilerin
bulundu¤u bir ça¤da yafl›yoruz...

Ayna Ayna, Güzel Ayna...
Noam Chomsky’yi ABD’nin bütün
eyaletlerinde, Kanada’da,
Japonya’da ve bir sürü Avrupa
ülkesinde konuflurken, anlat›rken,
tart›fl›rken izleyen belgesel filmin
‘final’i flöyle: Radyocu soruyor:
“100’lerce mülâkat, 100’lerce kon-
ferans... Hepsinde ele ald›¤›n›z
konular da katliam, savafl, istila,
soyk›r›m gibi tüyler ürpertici
fleyler...ölüm mangalar› falan...
Peki, sizi sürekli ‘götüren’ fley
nedir? Yan›p tükenmiyor
musunuz?...” 

Chomsky, çocuksu bir ifadeyle
utangaç utangaç gülümsüyor,
saç›yla oynuyor sonra ve duyulur
duyulmaz bir sesle m›r›ldan›yor:
“Bilmem... aynaya bakma ihtiyac›
herhalde.”6

Entelektüelin yeniden tan›mlan-
mas›n›n zaman› çoktan geldi
denebilir.7

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
21 Haziran 2002.

1 Radikal Gazetesi, 04 fiubat 2002.

2 Arundhati Roy; The Cost of Living. London:
Flamingo, 1999. (s. 134-135)

3 The Guardian, 07 Mart 2002.

4 Madeleine Bunting; “The Grassroots
Gamine” The Guardian, 07 Mart 2002.

5 Manufacturing Consent: Noam Chomsky
and the Media. Yön. Mark Achbar, Peter
Wintonick. 1994

6 a.g.y.

7 Bu yaz›n›n tam metni 2002 y›l›nda 31 say›l›
Cogito (YKY) dergisinde yay›nlanm›flt›r.

Ergenekon
ABC’si iflin ve ülkenin 0 noktas›;
acayip yarat›klar, ac›mas›zl›klar, aç
b›rakma yöntemi, aç›k araziler, aç›k
suçlar, adalet hepimize laz›mlar,
ad›n› bilmedi¤im biri et ald› paras›
ç›k›flmay›nca bu mermileri
b›rakt›lar, âdi suçlar, âdilikler, adli
t›p raporlar›, adli t›pta ‘korkunç ikili’,
affetmeyenler, A¤ar, a¤›r silahlar,
a¤za zorla yemek dökme yöntemi,
a¤z› bantlan›p g›rtla¤› kesilenler,
a¤z›na canl› bal›k sokulup denize
at›lanlar, akaryak›t kaçakç›l›k
flebekeleri, ak›ll› ollar, Aktütün
karakolu bask›n›, albaylar, albay-
raklar, alçaklar, alev gizleyenler
(alafortanfoni), alevi liderlerine
suikast planlar›, alkanlar, Alparslan
Arslan, alsancaklar, Amerikan
yönetiminin Irak ordusuna hibe
etti¤i kay›p silahlar, a.... k....lar, a....
s......ler, apoletli - apoletsiz gene-
raller, apoletli nemalanmalar, arazi
mafyalar›, arazi olanlar, araziye
gömülenler kurfluna dizilip,
ars›zl›klar dizboyu, asanlar-as›lan-
lar, asar›z-ast›r›r›zlar, as›p germe
yöntemi, asimetrik savafllar, asit
kuyular›, Astra’lar, afl›r›l›klar›n
flafl›rtan boyutlar›, atalar ve ecdat,
Atatürkçü Düflünce Derne¤i,
Atatürkçüler, Atatürkler, ateflleme
fitilleri, avc›lar ve avlar›, avc›lar
derne¤i baflkanlar›, Avrasyac›lar,
Ay›fl›¤›, ayy›ld›zl› bayraklar, ayyuka
ç›kan kepazelikler, Azerbaycan 
milletvekillerinden Türkiye’ye
Ergenekon san›¤› profesörü 
serbest b›rak›n ça¤r›s›, azg›n 
caniler, ve azrailler; ‘baba’lar,
ba¤›rsaklar, Balbay, Bahçelievler
katliam›, bal›k a¤lar›na tak›lan a¤›r
silahlar, Balyoz harekât plan› (2002-
2003), Balyoz’un “yavrular›”
[Döküm, T›rpan, Orak, Yumruk,
Kürek, Testere], Bat› Çal›flma
Grubu, Bayrak harekât› (1981),
bayraklar, bebek yüzlü katiller,
Bedrettin Dalan, betona gömülüp
denize at›lan insanlar, Beykoz,
Bilge köyü, Bilge köyü’nün çocuk-
lar›-kad›nlar›- korucular›-alabal›klar›-
mezarlar›-mezar tafllar›-ölüleri-
yaflayan ölüleri, Biksiler, Bir, bismil-
lahlar, bo¤ma telleri, bo¤uk sesler,
bo¤ulmalar, bo¤uflmalar, bombalar,

boru bombalar›, borular, bozul-
malar, bozuflmalar, bozuflumlar,
bö¤ürtüler, bu adamlar bu kadar da
aptal olamaz ki can›mlar, bu kadar
çok adamla darbe plan› m›
yap›l›rm›fllar, bubi tuzakl› bombalar,
buyruklar, buyurmalar, bütünüyle
kuflkuda olanlar, Büyük Hukukçular
Birli¤i Derne¤i, büyük üzüntü duy-
dum telgraflar›, ve büzüflmeler; C3
ve C4 patlay›c›lar›, cam flifle bom-
balar, camilere bombalar, can alan-
lar, canavarlar, caniler, canlar›
al›nanlar, cellatlar, cep telefonlar›,
cerahatler, Cerrah, cerrahi müda-
haleler, cesetler, ceza kazas›yla
flehit olanlar, cezaland›ran ve ceza-
land›r›lanlar, c›lk yaralar, c›v›k
zeminler, Cihaner, cinayet ân›nda
çal›flmayan kameralar, cinayetler,
cinnet halleri, Cumhuriyet,
cumhuriyet, Cumhuriyet Çal›flma
Grubu, cumhuriyet mitingleri,
Cumhuriyet’e at›lan bombalarla
ayn› seri numaras›n› tafl›yan
‘Ergenekon bombalar›’, ve cüruf
y›¤›nlar›; ça¤dafll›¤a düzülen
methiyeler, çak›llar, çak›r gözlü
faflist katiller, çanak yalay›c›lar›,
Çarflaf eylem plan›, çerçöp edilen-
ler, çeteler, çeteleler, Çetin Do¤an,
ç›plak bekletme yöntemi, çirkeflik-
ler, çirkinlik âbideleri, çocuklar›
kötü emelleri için kullananlar, çok
gizli, çok çok gizli belgeler, Çorum
katliam›, çökmüfl ve çölleflmifl iç
dünyalar, çöküntüler, Çömez, çöpe
dönüfltürülenler, çöpler, ve çözülen
ruhlar; Da¤l›ca taburu bask›n›,
dalga dalga gelen dehflet, dallar›n
k›r›lmas› çat›rt›yla, Dan›fltay cinayeti
s›ras›nda çal›flmayan güvenlik ka-
meralar›n›n sahibi olan OYAK SMS
müdürünün eski özel harekâtç›
ç›kmas›, darbe giriflimleri, darbe
planc›lar›, darbe plan› de¤il ki savafl
oyunular, darbe flakflakç›lar›, darbe
teflebbüsçüleri, darbeciler düpe-
düz, darbederler, darbeler, dav-
ran›fl bozukluklar›, de¤erlerin iflas›,
de¤ersizleflenler, dehflet ve vahflet
saçanlar, delil karartma teflebbüs-
leri, delil karartmalar, denizlerin dip-
lerinden ç›kar›lan silahlar, derin
devlet, Dev-Kurt, devlet sade,
devletin din ve diyanet iflleri,
devletin karakutular›, devletlûlar,
devletlûlar›n dayan›lmaz a¤›rl›¤›,
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Orwell'in 1984
roman›nda
Gerçeklik
Bakanl›¤›'n›n
dev binas›n›n
üstünde
bakanl›¤›n üç
temel slogan›
yaz›l›d›r:
"Savafl Bar›flt›r;
Özgürlük
Köleliktir;
Cehalet
Kuvvettir"
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maskeleri, gazap üzümleri, Gazi
olaylar› facias›, geberten ve geber-
tilenler, Genço¤lu, gençliklerinde
gizlice Özel Harp Dairesi’ne al›nan,
sonra da uzun bir süreç içinde ayr›
ayr› tüm partilerden milletvekili
seçilen gizli ajanlar, gerçeküstü
hissi veren gerçek sahneler, geri
zekâl› katiller, Gestapo Mevlut,
gizlenen korkunç gerçekler, gizli
belgeler, gizli silahlar, Gladio’nun
gaddar teflkilatlanmas›, Glock’lar,
göz göre göre gömülenler, gözetle-
nenler, gözetleyenler, gözleri kör
edilenler, gözyafllar›na bo¤ulanlar,
‘gros psikopatoloji’ vak’alar›, gulya-
baniler, gübre çukurlar›, Gülaltay,
Gürses, Gürüz, ve günlükler [Özden
Örnek’in, Mustafa Balbay’›n,

Mehmet Haberal’›n]; Haberal,
Hablemito¤lu cinayeti muammas›,
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
içinde ‘korsan kararname’ giriflimi,
hamasî nutuklar serisi, havan mer-
mileri, Hayal, hayalet kiflilikler,
Hayata Dönüfl Operasyonu, hayat-›
hakikiye sahneleri, hayatlar›n
söndürülmesi, hayâs›zl›klar, hayret
verici pervas›zl›klar-alçakl›klar-küs-
tahl›klar, haysiyete elveda diyenler,
haz›rolda durup emekli generallere
telefonda tekmil veren rektörler, her
fleyi söyleyebilirsiniz ama alay ede-
mezsinizler, her fleyin bafl› e¤itim
efendimler, h›nçlar›n ve h›rslar›n
zirvelere t›rman›fl›, h›rs›zlar, h›rtlam-
bolar, hiçkimseler, hiçlikler, hidrolik
asit tüpleri, Hilmio¤lu, Hizbullah-
Veli Küçük ba¤lant›s›, hodri mey-
danlar, hortlaklar, hukuk hepimize
laz›mlar, Hrant’›n katledilmesi ah
güpegündüz herkesin gözleri

d›flk› yedirme yöntemi, din ve
diyanet iflleri, dinamit lokumlar›,
Dink cinayeti muammas›, dinlenen-
ler, dinleyenler, Diyarbak›r 5 No’lu
Askerî Cezaevinin tarif edilemeyen
dehfleti, dizginlenemeyen ihtiraslar,
Do¤u Perinçek, ‘doktor ölüm’,
domdomlar, domuzlar, domuz
ba¤›, domuz topu, dölyataklar›,
dönülmez akflam›n ufuklar›, dur
durak bilmeyen fliddet, Dursun
Çiçek, durumdan ç›kar›lan vazifeler,
duvarlar, ve düzmece karakterlerin
resmigeçidi; ecinniler, ecnebi
korkular› ülkenin bitmek bilmeyen,
edinilen illegal servetler korkunç,
efsanevî boyutta inatlar, ejderler
uyanan, el bombalar›, Eldiven
operasyonu, elemterefifl-kemgöz-
lerefifl, EMASYA (Emniyet-Asayifl-
Yard›mlaflma) protokolü, 
Encümen-i Dânifl, Engin Ayd›n,
Erenerol, Ergenekan, Ergenekon
[aç›k destekçileri, ‘avukat’lar›,
‘baba’lar›, cuntalar›, çeteleri, 
darbecileri, davalar›, efsaneleri,
f›rsatç›lar›, gazetecileri, gizli
destekçileri, inanmayanlar›,
inkârc›lar›, kafas›kar›fl›klar›,
karfl›tlar›, katilleri, muhbirleri,
nemâc›lar›, onaylayanlar›, ses
kay›tlar›, ‘savc›’lar›, savunucular›,
silahlar›, suikastçileri, flakflakç›lar›,
flüphecileri, toptan reddiyecileri,
utananlar›, utangaç destekçileri,
üzülenleri, y›ld›zlar›, y›lg›nlar›,
yorgunlar›, zalimleri, zulümleri],
ergeneokoncular, Erke dönergeci,
Ermenilerin korkutulup y›ld›r›lmas›
planlar›, Ersoy, Ersöz, Ertosun,
Eruygur, esir ruhlar, esir Türkler,
eflkiya, etlerin y›rt›lmas›, Evren,
ezim ezim ezilenler, ve ezberlerin
sürmesi aynen ve ebediyen;
facialar, faili meçhul cinayetler, faili
meçhul olmayan cinayetler, failler,
falakaya çekilip tabanlar› flahrem
flahrem yar›lanlar, faflist katiller, 
feci hadiseler, fermanlarla ölüm
ya¤d›ranlar, fermanlarla idam
edilenler, f›s›r f›s›r komplo kuranlar,
fifllenen insanlar-dernekler-kurum-
lar-gruplar-cemaatler-cemiyetler-
toplumlar-halklar-ülkeler, fiflekler,
fifltekler, foslayan büyük iddialar, ve
füzeli suikast planlar›; gangsterler,
garip yarat›klar, GATA, gâvurlar,
gayrimüslimler, gaz bombalar›, gaz

önünde, ve hüzün; ›p›ss›z ruhlar,
›rkç›lar, ›rkç›lar›n hedef listesindeki-
ler, ›rkç›lar›n faflist katillere yakt›¤›
türküler, ›s›ranlar, ›s›rganlar, ›slak
imzalar, ›slak köpek gibi kaçanlar,
ve ›st›rap verme makinesi halinde
çal›flan robotlaflt›r›lm›fl katiller;
‘idhar’ [silahlar, mühimmat, kadro-
lar], ihanet teraneleri, ihbarc›lar,
ihbarlar, ihtilaçlar içinde k›vranan-
lar, ihtilal peflinde koflanlar dur-
madan, ihtirastan gözü kör olanlar,
‹mral› manipülasyonlar›, imza taklit-
leri, imza sahtecilikleri, infazc›lar, 
infazlar, infilaklar, infilakl› fitiller,
inisiyasyon törenlerinde bayrak ve
silah üzerine yeminler, inkârc›lar,
inkârlar, insanlara karfl› yürütülen
sürek avlar›, intihar edenler ve inti-
har edilenler, ‹pekçi cinayeti muam-
mas›, ‹rtica eylem plan› (2009),
iskeletler, ‹stanbul ABD Baflkon-
soloslu¤u’na sald›r›, iflaret fiflekleri,
iflkembe-i kübrâdan atanlar,
iflkenceciler, itirafç›lar, itiraflar,
itlaflar, itlafç›lar, ittihatç›lar, ve itti-
hatç› çetecilerin hayaletlerinin
peflinden gidenler; jandarma, jan-
darma istihbarat, jenosit, jeopolitika
teorilerinin bininin bir para olmas›,
jeostrateji senaryolar›ndan
geçilmemesi ortal›kta, jeostratejik
komplo labirentlerinin ak›l ve
mant›k ötesi alacakaranl›k
kufla¤›nda ç›k›lan sonsuz geziler,
jet h›z›yla verilen tahliye kararlar›,
jiletle kesilip biçilen bedenler,
jiplere bindirilip bilinmeyen yerlere
götürülen bedenler, Jit, Jitem,
Jitem’in gerçek dünyadaki varl›¤›n›
gösteren resmî belgeler, Jitem’in
yoklu¤u üzerine resmî aç›klamalar,
jop sokma yöntemi, ve jurnallerle
ajandalar; kafalar, kafan k›ymetli
onu da ben alaca¤›mlar, kafataslar›,
kafaya s›kmalar, Kafes harekât
plan› (2009), Kafes plan›nda Dink
cinayetinin ‘operasyon’ diye
adland›r›lmas›, Kahramanmarafl
katliam›, kahvalt› sofras›nda
cinayet, Kalaflnikoflar, kamuflaj
kremleri, kan gölleri, Kanado¤lu,
Kanas tüfekleri, kar maskeleri,
Karada¤’›n gizli teflkilatlanmas›,
karargâh evleri, kar›nca yuvas›n›n
üstünde ihtiyar bir adam› günlerce
ç›r›lç›plak oturtma yöntemi, kar›n-
lar›ndan flifllenenler, kasaturalarla

......mmiissyyoonneerrlleerr
ddoommuuzz bbaa¤¤››yyllaa
bbaa¤¤llaann››pp bboo¤¤aazzllaarr››
kkeessiilliirrkkeenn ''bb››ççaa¤¤››nn
kkeemmii¤¤ee ddaayayaann--
mmaass››'' ssöözzüünnüünn
TTüürrkkççee''ddee aarrttttrtt››kk bbiirr
mmeettaaffoorr oollmmaakktttkkttaann
çç››kk››pp eettee kkeemmii¤¤ee
bbüürrüünnmmeessii......
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Poyrazköy’de külliyetli silah ve
mühimmat bulunmas›yla ‘zaman›n
durdu¤u an’, profesyonel katiller,
provokasyonlar, provokatörler, ve
psikolojik harekâtlar; racona ba¤l›
kalmayanlar, rahip Santoro cina-
yeti, rap raplar, Reis, rektörler, 
rektumlar, resmî tarihler, roketler,
roketatarlar, renkli s›v›lar, revolver-
ler, rezaletler, rezillikler, riyakâr-
l›klar, ruhsal dengelerini yitirenler,
Rugerler, rutin askerî olaylar
[faaliyetler, intikaller, planlar, semi-
nerler, senaryolar ve tatbikat],
rüflvetçiler, ve rüzgâr ekip f›rt›na
biçenler; saatli bombalar, Sabanc›
suikast› muammas›, sabotajlar,
saniyeli fitiller, Saçan, Sald›ran
Berk, Selçuk, senin kaç leflin varlar,
sa¤c›l›¤›n medâr-› iftiharlar›, sahte-
kârl›¤›n doruk noktalar›, Sakal ey-
lem plan›, SAREM, ‘Sar›’ Levent,
sar› sendikac›l›ktan gangster
sendikac›l›¤›na evrilifl, savafllara
düzülen sonsuz methiyeler, sefer-
berlik ilanlar›, selin ard›ndan ortaya
ç›kan kafataslar›yla kemikler, senet-
çek mafyalar›n›n yeni versiyonlar›,
s›n›rötesi operasyonlar, silah
kaçakç›l›k flebekeleri, silahlar›n
sonsuz çeflitlili¤i, sindirme operas-
yonlar›, sistematik kara propagan-
da, siyasetin sürekli afla¤›lanmas›,
skandaller, skandallerin örtbas
edilmesi, Smith Wesson’lar,
so¤ukkanl› canilerin iflledi¤i kan
donduran cinayetler, soyk›r›mlar,
soysuzlaflmalar, soytar›l›klar, sözde
soyk›r›mlar, sözün bitti¤i yerler, suç
makinesine dönüflmüfl insanlar,
suçüstü yakalan›p bunu ân›nda
inkâr edenler, Suga eylem plan›,
suikastler [al›flverifl merkezlerine,
az›nl›klara, dini gruplara, etnik 
gruplara, gazetelere, halka, yarg›
organlar›na], Susurluk, susturucu-
lar, susturuculu suikast silahlar›,
susturanlar ve susturulanlar,
sürgündekiler, sürtüklerin her fleyi
bast›ran flirret sesi, sürüm sürüm
süründürülenler, ve süzgün gözlerle
dünyay› aynadan süzen çocuklar;
fiahin, flakîler, flantajc›lar, flantiye-
lerde öldürülüp flantiyeye gömülen-
ler, flarjörler, flehitler, fliddete
tapanlar, fliddetin zirveleri, flizofren-
ler, flovenizmin flahikalar›, fluur-
suzlu¤un doruklar›, ve flüpheli inti-

mutantlar, ve müze gezen çocuklar›
patlay›c›yla maksimum say›da
havaya uçurma planlar›; naafllar,
namlular, namussuzlar, namus-
suzluklar, ne mutlu Türküm
diyeneyi namütenahi da¤a tafla
yazanlar, necasetle yo¤rulmufl
hamurdan yarat›lm›fl gibi duran
insanlar, nedensellik ba¤›n› zihin-
lerinden tümüyle atm›fl gibi duran
insanlar, neo ittihatç›lar, neo
mübadeleciler, neo faflistler, neo
teflkilat-› mahsusac›lar, nihaî ya da
kesin çözümcüler, ve Nurifl çetesi;
o kadar çok kifliyle darbe plan›
yap›l›r m› hiçler, obüs mermileri,
Okkan cinayeti muammas›, olay
ân›nda ar›zal› olan ve kay›t yapa-
mayan güvenlik kameralar›, olay›n
böyle oldu¤u de¤erlendirilmekte-
dirler, oluk oluk akan kanlar, onun
gibi ayd›n insanlar›n âdi suçlularla
bir arada olmas› nas›l düflünülebilir-
ler, operasyonlar, Oraj eylem plan›,
ordu [vasî mi, velî mi, sadece ordu
mu tart›flmas›], orduevi lojmanlar›,
oramiraller ve orgeneraller (muvaz-
zaf ve emekli), orman ve köyleri
yakmalar, Ortodoks Patrikhaneleri,
ve otorite ba¤›ml›l›¤›; öcüler, ödefl-
meler, ödlekler, ö¤ürtüler, Ö¤ütçü,
öldürücü silahlar, ölüm fermanlar›,
ölüm mangalar›, ölüm oruçlar›,
ölümcül insanlar, ölümün soluk
yüzü, önce 12 Eylül yarg›lans›nlar,
önce iflsizlik sorunu çözülsünler,
önce sivil darbeye karfl› ç›k›ls›nlar,
önce sivil vesayet sona ersinler,
öptürülen eller, öptürülen 
yüzükler, örgüt içinde örgütler, 
Öz, Öz, Özbek, Özbilgin’in kendi
makam›nda güpegündüz öldürül-
mesi ve Dan›fltay cinayetindeki
muamma, Özden Örnek, Özel
Harpçiler, Özkan, Özo¤lu, Öztürk,
Öztürk, özür dileyenler ve onlar›n
çetelesini tutanlar; Paksüt, Paksüt,
palyaçolar, Parabellumlar, parano-
yalar, paranoyaklar, paryalar,
paflalar, patlay›c› kal›plar›, Peker,
pimleri çekilen el bombalar›, pislik-
ler, piflkinlikler, piflmanl›klar, PKK -
‘derin devlet’ ba¤lant›lar›, PKK -
Hizbullah - DHKP-C - Ergenekon
ba¤lant›lar›, PKK - Türk Solu
ba¤lant›lar›: Zap kamp›nda Türk
Solu mensuplar›na silah e¤itimi,
planlar, plastik patlay›c›lar, Poyraz,

deflilen bedenler, katliamlar›n say-
makla bitmemesi, kay›t cihazlar›,
kay›tlar, kaypakl›klar, kazalar, ka-
zayla flehit olanlar, kaz›lar, kaz-
malar, kelle savafllar› bunlar anas›n›
satay›mlar, Kemalistler, kemiklerin
k›r›l›p parçalanmas›, kemirgenlere
yem olmalar, kendi komutanlar›na
suikast planlamalar, Kent Otel
toplant›lar›, kerameti kendinden
menkul vatanperverler, Kerinçsiz,
K›l›nç, K›rc›, K›rc›, k›rsal alan›n
korkunç ›ss›zl›¤›, K›fllal› cinayeti
muammas›, kirli savafl, Koç müze-
sinde korku, kod adlar›, kodlar›n
çözülmesi, ko¤ufllar, komutan›mlar,
komplolar, komplo teorileri, korku
imparatorluklar›, korkunç korkak-
l›klar, korkunç korucular, korkunç
yaln›zl›klar, korkunçluklar, krokiler,
kozlar›n paylafl›lmas› ve yeniden
paylafl›lmas›, kozmik belgeler,
kozmik belgelerin gizlendi¤i kozmik
odan›n esrar›, köpüklenen kanlar,
kulak kesmeceler, kum ocaklar›na
gömmeceler, kuryeler, kusmalar,
kusmuklar, Küçük, Küçük, ve
Kürtlerin tarihî tragedyas›; la¤›m
çukurlar›, Lahika’lar, laiklik tutkun-
lar›, lav mermileri, lav silahlar›,
LAW’lar: boru mu silah m›
tart›flmas›, le¤en le¤en kanlar, lekeli
insanlar, leflini yere sererim flimdi
seninler, lefller yerlere serilen,
Levent Bektafl, Levent Göktafl,
Levent Görgeç, linç giriflimleri,
linçler, liyakatsizler, lojmanlar, ve
lüzucî irtibatlar; mafya babalar›,
ma¤aralara gömülenler, Mahir
Çayan Güngör, makineli tüfekler,
Malatya’da ve Mardin’de misli
görülmemifl vahflet manzaralar›,
maskeler, maskeliler, mavzer
fiflekleri, mavzer taraklar›, may›nlar,
mazgallar, Mehmetçik Vakf› ‹stan-
bul Temsilcili¤i, menfaat çeteleri,
metal penseler, mevtalar, mezarlar,
mezarl›klar, mezbahaya çevrilen
yerler, militarizmin kol gezmesi, 
milyarder iflçi liderleri, misyoner
katliamlar› esnas›nda misyonerler
domuz ba¤›yla ba¤lan›p bo¤azlar›
kesilirken b›ça¤›n kemi¤e dayan-
mas› sözünün art›k Türkçe’de bir
metafor olmaktan ç›k›p ete kemi¤e
bürünüflü, mitralyöz mermileri,
mitralyözler, muhbir vatandafllar,
Mumcu cinayeti muammas›,
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har-kaza-ölümler [Ali Tatar, Birol
Atakan, Tanju Ünal, Olgun Vural,
Nursal Gedik, Ali Bergütay Var›ml›,
Behçet Oktay, Abdülkerim K›rc›];
tabancalar, tahrip kal›plar›, tan›r›m
ben onu öyle fleyler yapacak adam
de¤ildirler, Taraf, Taylan Özgür
K›rm›z›, tecavüzler, tehditler, Tekin,
teknik takip, telefon dinlemeleri,
Teflkilat-› Mahsusa tetikçilerinin
izinden gidenler, tetikçi Duyar’›n
cezaevinde baflka tetikçilere
öldürtülmesindeki muamma, tero-
ristler, terörizmle mücadele terör
bitene kadar sürecektirler, t›rsanlar,
T‹T - Ergenekon ba¤lant›s› kuranlar,
TNT kal›plar›, televizyonda kurtlu
diziler, Temiz, Temizöz, Tolon, top
mermileri, toplu temizlikler, toplum
mühendisli¤inin namütenahi örnek-
leri, topraktan f›flk›ran cephanelikler
ve silahlar, trajediler, trajikomediler,
tuzaklar, Türk Metal ‹fl sendikas›,
Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündürler, tüyüp
yurtd›fl›na kaçanlar; uçaksavar 
mermileri, ufunetin dörtbir yana
yay›lmas›, U¤ur, u¤ursuzlar, Uluç
Ali Reis Denizalt›s›nda patlay›c›lar,
ulufeciler, ulusalc›lar, ulusalc›lar›n
grup yemeklerinde san›k-gazeteci-
hakim-savc›-emekli general bulufl-
malar›, umac›lar, umutsuz kumpas-

lar, utanmazl›klar ve hayâs›zl›kl›klar,
uyuflturucu kaçakç›l›¤› flebekeleri,
uzaktan komutal› may›nlar, Uziler,
uzlaflmazl›klarda inatç› kararl›l›klar,
uzman çavufllar, ve uzun namlulu
silahlar; ücrada ifllenen cinayetler,
ülkücü cinayetleri, ürkünçlükler,
ürpertiler, üst-ast iliflkileri, ve üzün-
tüler; vahamet, vahflet, vandalizm,
vasatizm, Vatansever Kuvvetler
Güç Birli¤i Hareketi, vazifeflinaslar,
velveleler, vesayet rejimleri,
vesveseler, v›c›k v›c›k ortamlar, 
vicdan körleflmeleri, villalar, virane-
ler, vurguncular, vurgunlar, ve vuru-
cu timler; Waltherler; ya sev ya ter-
ketler, ya topyekûn alk›fllars›n
Ergenekon’u ya topyekûn
karfl›s›nda olursunlar, yads›malar,
ya¤malar, Yahudi düflmanl›klar›,
Yakamoz eylem plan›, yak›lan
köyler-mezralar-ormanlar,
yalakal›klar, yalanlar, yalanlamalar,
yalanmalar, Yalman, Yamak,
yamukluklar, yang›n bombalar›,
yang›nlar, yan›klar, yapayaln›zl›klar,
yapmam›fllard›rlar, yaralamalar,
yaralar, yardakç›l›klar, yarg›çlar,
yarg›s›z infazlar, yas tutamayanlar,
yas tutarak ömrünü tamamlayanlar,
yasaklar, yasalar, yasal olmayan
yollar, yata¤›n› bulamayan sular,
Yavuz, yavuz h›rs›zlar, yerin

dibinden f›flk›ran silahlar, yersiz
yurtsuz b›rak›lanlar, Yeflil, Y›ld›ran,
Y›ld›r›m, yoksulluk ve yolsuzluklarla
birlikte yolculuk, yok art›k daha ne-
lerler, yok can›m hiç öyle fley olur
mular, Yoldafl Vladimir ‹lyiç
Ulyanov Lenin’le Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ayn› pankarttaki
kalpakl› suretleri, yoruldum diyen
flehit anneleri, yuvalar›ndan
u¤rayan gözler, yüzleflememeler,
yüzsüzlükler, ve yüzy›ll›k yaln›zl›klar;
zalimler, Zanq›rt köyü katliam›ndan
artakalan: ‘fliddete endeksli sosyo-
psikolojik a¤›r bir flizofrenik yap›’,
Zap’daki PKK kamp›nda a¤›r silah
e¤itimi alan Türk Solu mensuplar›,
zarflar›n› s›n›rdaki Hezil deresinde
buluflup birbirine veren generaller,
gerilla, zavall›lar, zebaniler, zehirler,
Zenit, zihinlerde mütemadiyen
kurulan dara¤açlar›, zincirli zor-
balar, ve zombiler...

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

02 Mart 2010.

‹stanbul Hat›ras›: fiehrin merkezinde dünyan›n tek süngülü bar›fl heykeli.
Taksim Meydan›



Kat›lamayanlar ‹çin 15 Soruda Konferans
1. Hikâyeci Ömer Seyfeddin’inr  1913-14’te Balkan savafllar›n›n ard›ndan kaleme ald›¤› ‘Primo 1’ ve

‘Primo 2 Türk Çocu¤u’ hikâyesinink  II. k›sm›n›n sonunda, milliyetçili¤ini yeni keflfeden Türk
çocu¤unun, kendisini yürürken gördü¤ü rüyada:
a) Bacaklar›nda hissetti¤ia  ›slakl›k neydik
b) Bu ›slakl›kta neyina  aksi vard›?

2. 1896 y›l›nda ikia  korumay› öldürerek ‹stanbul’dak  Osmanl›a  Bankas›’n› silahla basana  Ermeni
tedhiflçilerden Armen Garo, ‘can pazarl›¤›’ yapt›¤› Frans›z müdüre:
a) Bu banka bask›n›n›a  hangi finansal amaçla yapt›¤›n›a  söylemiflti?
b) Müdür, bu bask›n›n çok say›dak Ermeni’nina  ölmesine yol açabilece¤ini söyledi¤inde, Ermeni
tedhiflçi neden “daha iyia  ya!” demiflti?

3. Birinci Dünya Savafl›’ndaa  göreva yapan,v  baz› iflleri yapmaktan kaç›nd›¤› için görevden ayr›lan ve
bunun için tutuklanan, ama firar edipa  ‹ran’a kaçan,a  orada mevcuta  tedhifl hareketlerinde tehlikeye
düflen Kurtulufl Savafl› kahramanlar›ndan baz›lar›n› kurtaran, Afgan Misyonu’na kat›lan Rufleni
Bey:
a) Hangi örgütte çal›fl›yordu?
b) Onca y›ll›ka  nefesk  kesen serüvenden sonra çal›flt›¤›a  yerler konusunda kay›t olmamas›na
ra¤men, emeklilik içink  verdi¤i dilekçede kimlerin ismini zikredince jet h›z›yla emeklili¤ia
tamamlanm›fl ve Kudüs Konsoloslu¤u’nda y›ld›r›ma  h›z›yla göreve atanm›flt›?a

4. Kütahya Mutasarr›f›a  Ali Faik Bey,k  a¤abeyi Süleyman Nazif’in de aralar›nda bulundu¤ua  ‹ttihatç›
hükûmetin Ermenileri göç ettirme emrini yerine getirmemek için:k
a) Nas›l bir yolr  bulmufltu?
b) Emre itaatsizlik üzerinek  payitahta ça¤r›ld›¤›nda,a  ‹stanbul’a gitmeden önce insanlar› toplay›p
onlara nea  demiflti?
c) Ali Faik Bey’ink  memleketine dönüflünde neler oldu?r
d) Neden orada oncaa  ailea  aras›nda teka  birk  ailer  tehcire u¤rad›?

5. Tarihin en renkli simalar›ndan romanc›, hikâyeci, çevirmen, feminist, hümanist, hemflire, sosya-
list (?) Zabel Esayan’›n, ‹stanbul, Ayafl, Çank›r›, Zor, Paris, Bakû ve baflka birçoka  flehirdek  ve
y›k›nt›lar aras›nda, inan›lmaz serüven ve anlat›larla dolua  olarak geçirdi¤i hayat›:k
a) Hangi ‘kamp’ta vea  nas›l sonland›?
b) Zabel Han›m’›n hangi roman› Halide Edip Han›m’›n bir roman›yla ayn›r  ad› tafl›r?

6. Tarihçi Mete Tunçay’›n dedesi Yusuf Efendif  Van’da kimlera  taraf›ndan öldürülmüfltü?r

7. Reform peflinde koflan milletvekili Zo¤rap Efendi kimler taraf›ndan öldürülmüfltü?r

8. Paris’te bir ak›lr  hastanesinde ölen besteci Gomitas’›n heykelinin foto¤raf›na hangia  gazetede
fotomontajla köpeka  iflettirilmiflti?k

9. Türk D›flifllerik  hangi olaydan dolay› tarihinde ender olarakr  uzlafl›c› görünmenink  rahatl›¤›n› yafl›yor?

10. ‘Alman pasaportu tafl›yan Türk’ diye adland›r›lan Almanya milletvekili kimdir?

11. ‘Sosyal Ölüm’ nedir?

12. Tarihçi Alan Moorehead’in ‘Gelibolu’ kitab›n›n Türkçe çevirisinde hangi 3 sayfa ‘atland›’?a

13. Avukat Fethiye Çetin’e, Amerikal› Richard neden ‘teyzem k›z›’ diye hitap ediyor?

14. ‘Yersizlefltirme’ nedir?

15. Eski Sa¤l›k Bakan›k  Dr. Cevdet  Aykan, Konferans’›n birinci gününün sonunda, evine dönerken,
Kad›köy vapurunday  kendisine “Konferans’ta ‘jenosit’a  konusunda nea  konufluldu?” diye soranlara
ne cevap verdi?...1

Ermeni Konferans›
‘‹mparatorlu¤un Son Döneminde
Osmanl› Ermenileri: Bilimsel
Sorumluluk vek  Demokrasi
Sorunlar›’ bafll›kl› konferans, nam-›
di¤er ‘Ermenir  Konferans›’ uzun bir
‘muharebenin’ ard›ndan Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleflti. Adalet
Bakan› Cemil Çiçek’in ‘hain’li,
‘arkadan hançer’li aç›klamalar›
sonucunda ertelenen konferans,
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde üç güne
yay›larak gerçeklefltirilecekti. Ancak
bir idarer  mahkemesi bilimsel
yeterlilili¤in noterli tasdikini iste-
yince düfleyazan toplant›, k›sa bir
bocalaman›n ard›ndan bir günlükr
gecikmeyle bafllayabildi. Akademik
özerklik vek  ifade özgürlü¤ünün
‘namusu’ da bu h›zl› karar
sayesinde kurtuldu...
‹ki gün süren konferansta 52
sunum yap›ld›. Toplant›y› kabaca
özetlemek gerekirse, Anadolu
Ermenilerinin 19 ve 20. yüzy›lda
yaflad›klar› toplumsal de¤iflim ve bu
sürecin sonuçlar› üzerine
söylenebilecek pekk  çokk  fleyk  çeflitli
aç›lardan irdelendi denilebilir.
Sunumlar›n içeri¤inden çok
‘Ermenilerin soyu Türkler taraf›ndanr
k›r›ld› m›?’ sorusunun katî cevab›n›î
isteyen ‘skor merakl›lar›’r  için bafltan
flunu söyleyebiliriz ki bu konferans›
takip etmeyerek pekk  birk  fleyr
kaç›rm›fl olmad›lar. Ancak, impara-
torluktan millî devleteî  geçifl sürecini
Ermeni cemaatlerinin nas›l
yaflad›¤›n› merak edenlerk  içinr  ayn›
fleyi söyleyebilmek zor.k
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‘Dilekçe veren faflizm’, protestosunu da
tafl-sopa yerine yumurta-domatesle
yap›yordu.

Sabah 8:30’da gün boyu kam-
püsün önünde bulunacak olan 
‘milliyetçiler’ çoktan yerlerini
alm›fllar, simaen tan›d›k bulduklar›
kiflilere taaruza bafllam›fllard›.
‹deolojileri aç›s›ndan tabiidir ki,
izleyici, konuflmac› gibi ‘ince’
ayr›mlar yapmaya gerek görmeden
tan›d›klar› yüzleri protesto ettiler.
Murat Belge’nin sunumunda 
belirtti¤i gibi ‘dilekçe veren faflizm’,
protestosunu da tafl-sopa yerine
yumurta-domatesle yap›yordu.
Do¤rusu toplant›, ve dolay›s›yla
gelece¤e dair yefleren umutlar›n
temel besini de, bu protesto ve
engelleme çabalar›n›n geçmiflle
mukayese kabul etmeyecek kadar
‘hukuka uygun’ olmas›yd›. 

Bas›nda Ermeni Konferans›
Gerçeklefltirilen toplant›yla
gazetelere yans›yan toplant›
nedense ayn› toplant› de¤ildi...
Medyan›n aksiyon merak› Türkiye
politik tarihi aç›s›ndan büyük
öneme sahip olan böyle bir
toplant›da dahi nüksetmiflti. Belli
bafll› 25 gazetenin büyük bölümü
‘s›k›c› sunumlar’ yerine hareketi ter-
cih etmifl, yaflanan iki gergin olay›
toplant›n›n kendisi olarak sunmay›
uygun bulmufllard›. ‘Derin milliyetçi’
gazeteler, do¤al olarak protesto-
lar›n çap›n› genifl göstermifl,
kat›l›mc›lar› da ‘vatan haini’ ilan
etmifllerdi. Bu cenahtan, kantar›n
topunu ziyadesiyle kaç›ran ise Yeni
Ça¤ gazetesi oldu. Gazete ‘hedef-
leri’ belirlemifl olacak ki, “Bunlar›
tarihe not edin” manfletiyle
kat›l›mc›lar›n foto¤raflar›n› yay›nlad›.
Takvim gazetesi daha ironik bir dili
tercih etti ve manfletten “Eksik
olmas›nlar, ayd›nlar sayesinde

Ermenileri nas›l katletti¤imizi
ö¤reniyoruz” diyerek konuya dair
herfleyin bilindi¤ini ima etti. fiakac›
sa¤ gazeteler, at›lan yumurta ve
domateslerden ‘omlet’ esprileri
türetti. 

Ana ak›m medya ise tarafs›zl›¤›n›
korumaya özenle dikkat etti. Cuma
günü mahkeme karar›na gösterdik-
leri sert tepkinin ard›ndan,
‘deste¤e’ devam etmek politik
olarak do¤ru görülmemiflti...
“Konferans tart›flmal› bafllad›” 
ya da “Konferans sanc›l› bafllad›”
genel manflet olarak tan›mlanabilir-
di. Haber içeri¤i ise daha çok pole-
miklere ayr›lm›flt›. ‹çerik biraz yitiril-
mifl olsa da, en az›ndan bu sayede
‘dengeli yay›nc›l›k’ korunmufltu.
Milliyet ve Radikal’in bu çerçeveyill
pek önemsemedi¤ini de not düfl-
mek gerek. Her iki gazete de elden
geldi¤ince içeri¤e yo¤unlaflmay›
tercih etmiflti. 

As›l flafl›rt›c› haberler ise ‘sol’ gaze-
telerdeydi. Evrensel gazetesi “Kon-
ferans tart›flmal› bafllad›” manfletiy-
le duyurdu¤u haberinde, alt bafll›k
olarak ‘sataflma’ ve ‘protestolar›’
öne ç›kard›. Birgün gazetesi ise
konferans› manflete tafl›mad›, kendi
gündemini oluflturdu; mini haberi-
nin manfleti ‘Zevahir kurtuldu’ idi. 

‹çinden Ermeni Konferans›
Bir konferans böyle geçti... Bu
konuda toplumsal bir ö¤renme
sürecine ihtiyac›m›z oldu¤unu ise,
toplant›yla birlikte ‘medyatik’ olan
‘protestocu Fatma Han›m’
sayesinde daha iyi anlam›fl olduk.
Aç›l›fl konuflmalar›yla birlikte
protestoya bafllayan Fatma Han›m

12 saat boyunca toplant›y› takip
etti. Ancak geçen süre içinde daha
fazla söz istemek yerine gittikçe
daha fazla not alarak. Cumartesi
gerçekleflen son oturumda ‘facia ve
kurtulufl öyküleri’ anlat›l›rken Fatma
Han›m aç›s›ndan geçen 12 saat
içinde protesto, yerini sessizli¤e
terk etmiflti. Fatma Han›m, konfe-
rans›n ilk gününün bitmesine 20
dakika kala, cam gibi gözlerle
salonu sessizce terk etti. Daha
sonra, toplant›n›n ikinci gününde
Fatma Han›m’›n Hrant Dink’le
sar›l›p öpüfltü¤ü, bir köflede Bask›n
Oran’la sohbet etti¤i görüldü.
K›sacas› bu konferans, kat›lan
herkesin ‘Ermeni sorunu’na bak›fl›n›
de¤ifltirdi. En az›ndan herkese
birçok yeni bak›fl aç›s› katt›.
Konuflman›n, sorunu ifade etmenin
öneminin alt›n›, bir daha, kal›n
çizgilerle çizdi. 

AAvvvAvii HHaalliigguuaa

www.acikradyo.com.tr 
26 Eylül 2005. 

1 Ömer Madra; “Konferans’tan Küçük Bir
Soru Listesi” Aç›k Radyo Online, 27 Eylül
2005.
www.acikradyo.com.tr

Erol Akyavafl
“De¤iflmeyeni arayarak de¤iflmeyi
anlatan” ressam Erol Akyavafl 1932
y›l›nda do¤du, 1999 y›l›, 20
Nisan’da aram›zdan ayr›ld›. 

Akyavafl 1957 y›l›nda New York’ta
açt›¤› ilk sergisinden bir eserle
Museum of Modern Art koleksiyo-
nuna kat›ld›. Sanat serüvenine de
böyle bir müzenin koleksiyonuna
dahil olarak, oldukça zor ve üst bir
noktadan bafllad›. Bu eser daha
sonra müzenin koleksiyonundan
yap›lan bir seçmeden oluflan bir
sergiye kat›larak Monet, Matisse,
Mirfi, Modigliani, Magritte, Picasso,
Pollock, Tàpies gibi sanatç›lar›n
eserleri ile birlikte 1963 y›l›n›n Aral›k
ay›ndan 1964 Mart›na kadar
Washington’da National Gallery’de
sergilendi.

Akyavafl’›n sanat›nda oldukça
çeflitlilik gösteriyor olmas›na
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“‹mparatorlu¤un Son Döneminde Osmanl› Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi
Sorunlar›” Konferans› - ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, 24-25 Eylül 2005.
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yapt›¤› bu tan›kl›¤›n bir nevi
Capotesque özellikler tafl›d›¤› bile
ileri sürülebilir. Atar da (Capote
gibi), 1990’lar sonuna do¤ru tam
olarak aç›klanmayan nedenlerle,
birdenbire piyasadan çekilmifltir. 
fiu s›ralarda ‹zmir’de flark›c›l›k
yapt›¤› söylenmektedir. 

NNaazziiff TTooppççuuoo¤¤lluu

Es
Canl› Yay›nda

Akflam›n alacas›nda ya da
sabah›n köründe, canl› yay›n›n
göbe¤inde, tam da çok önemli 
birfley söyleyecekken, fazla
sigaradan ötürü ses çatlamas›ndan,
yutkunma güçlü¤ünden, dalg›n-
l›ktan ya da o anda akl›n›za
bambaflka bir fleyin tak›l›vermesin-
den, kahvalt› etmeden içti¤iniz
koyu kahvenin etkisiyle veya hem
h›zl› hem de tane tane konuflmaya
çal›fl›rken harcad›¤›n›z enerjiden
dolay›, belki kliman›n yine
hapfl›rtaca¤›n› hissederek-acilen
önlem al›p mikrofonu kapatma
iflaretini karfl›ya vermek için- tetikte
durmaya çal›flmaktan, belki akl›n›za
düflen birtak›m münasebetsiz
fleyleri ay›klamaya çal›fl›rken 
zihninizin yorulmas›ndan, 

çok önemli oldu¤u için 
o s›rada söyleyece¤iniz fleyi hiç
unutmaman›z gerekti¤ine hükmedip
tam da bu nedenle unutuvermek-
ten, unuttu¤unuz ya da unuttu¤u-
nuzu sand›¤›n›z fleyin yerine 
koyabileceklerinizi h›zla tartmaktan,
bu tart›m s›ras›nda yeni bulduk-
lar›n›z›n hiçbirini be¤enmeyece-
¤inizi bilerek k›vranadururken 
unuttu¤unuz sözlerin beyninizin
içinde bir yelkenli gibi yavafl 
yavafl uzaklaflt›¤›n› sezmekten, 
bu sezginin gözlerinizin önüne 
bir imge olarak yerleflmesi
nedeniyle cümlenin neresinde
kald›¤›n›z› saniyenin onda biri 
kadar bir süre içinde büsbütün
unutmaktan, unutkanl›¤›n sürmesi
durumunda canl› yay›nda 
oluflabilecek zafiyeti ve hatta
rezaleti düflünüp korkarken bir 
yandan da ‘nas›l-olsa-bir-fleyler-

Ewigkeit adl› sergiye koyarak baflka
bir ba¤lamda okunmas›na olanak
tan›d›.

Çok-kültürlü Bir Mitos Gösterisi
Erol Akyavafl bu eserle birlikte
tan›flt›¤› yeni malzeme pleksiglas 
ile daha sonra ‹konoklastlar ‹çin 
‹konalar dizisini gerçeklefltirdi. Bu
dizi önce St. Petersburg’da Benoit
Palace’da, daha sonra da ‹stanbul’-
da sergilendi. Bu dizi ile pleksi-
glas›n içinden yüzeyine çeflitli
tabakalardan oluflan eserlerde
âdeta Akyavafl’›n tüm serüveninin
üst üste binmifl hallerini izledik. Bin
y›l› aflk›n tarihi, arkeolojik bir bütün
halinde, kült-büyü-ihtiflam etkisiyle
sunmufltu bizlere. Özel içten
ayd›nlatmalar› ile bu eserler izleyici
için neredeyse çok kültürlü bir
mitos gösterisine dönüflmüfltü.
Son dönem yap›tlar›na bak›ld›¤›nda
ise Akyavafl’›n iyice belirginleflen,
giderek minimalleflen, gerçe¤in,
görünenin ard›ndakileri arayan
tavr›yla; baflka bir hakikat, baflka
bir estetik peflinde irade kulland›¤›
görülür. Bu irade Ali Artun’un
deyifliyle “bir aflk esteti¤i, bir
manevi yaflant›d›r.” 

HHaalldduunn DDoossttoo¤¤lluu

Erol Atar
Modern zamanlar›n en önemli 
Türk foto¤rafç›s›. Türkiye’de 1980’li
y›llarda bafllayan de¤iflimi kendine
özgü tarz›yla belgelemekle
kalmam›fl, foto¤rafç›n›n toplumda
sayg›de¤er bir konuma gelmesini
de sa¤lam›flt›r. Zaman›n önde 
gelen siyaset ve e¤lence dünyas›
flahsiyetlerini birbirlerine benzer
görsellikte yans›tarak, e¤lence ve
siyasetin giderek iç içe girmeye
bafllad›¤› bu dönemin tan›kl›¤›n›
yapm›fl, tarih için önemli belgeler
b›rakm›flt›r. As›l baflar›s›, zamanla
al›fl›lmad›k bir olgunluk kazanan,
naif fakat cesur yaklafl›m›yla 
özgün bir kimlik yaratabilmesi ve
Zeitgeist’› aktarmaktaki ustal›¤›d›r.tt
Kendine özgü, taklitten uzak bir
üslubu gelifltirebilmifl nadir Türk
foto¤raf sanatç›lar›ndand›r. 
Kaymak tabakan›n tam içerisinden

ra¤men 40 y›l› aflk›n bir süredir
üretti¤i yap›tlar›na topluca
bak›ld›¤›nda, ilk yap›tlar› ile son
yap›tlar› aras›ndaki ba¤› görmek zor
de¤ildir. Duvarlardan enteryörlere,
‘Che Guevara’ dizisinden Gazali’ye,
‘Fihi ma Fih’ten ‘Hallac-› Mansur’a
akan asl›nda ayn› ›rma¤›n suyu.
Farkl› kollardan ak›p giden su,
gelenek deltas›nda denize 
kar›flm›fl hep.

“‹çindeki ‹çindedir”
Erol Akyavafl geleneksel sanata iki
türlü yaklaflt›¤›n› dile getiriyordu.
1960'larda yapt›klar›n› formel bir
yaklafl›m olarak görüyor ve o y›llar
yapt›klar›n› 'geleneksel sembollerin
sadece form olarak de¤erlendiril-
mesi' diye yorumluyordu. Daha
sonraki yap›tlar›nda ise kulland›¤›
sembollerin bir anlam› oldu¤unu
söylüyor, yaz› ve sembollerin 
resimle, resmin içeri¤i ile bir 
iliflkisi oldu¤unu dile getiriyordu.
1989’da 2. ‹stanbul Bienali için
gerçeklefltirdi¤i ‘Fihi ma Fih’ (için-
deki içindedir) adl› eseriyle 3 dinin 
sembollerini birden kullanarak Aya
‹rini’de, Sultan Mehmed’in Hristiyan
annesinin ibadeti için korudu¤u
kilise ile bambaflka bir söylemin
içine girdi.

Bu eser Alman küratör Wieland
Schmidt’in ilgisini çekti ve onu
1990’da Berlin’de Martin Gropius-
Bau’da düzenledi¤i Gegenwart-

Erol Akyavafl, 
1932-1999.

bulurum’culu¤un rehavetine
kap›lmaktan, saçmalama korku-
sundan ya da tam tersi cahil
cesaretinden, serbest ça¤r›fl›mlara
teslim olmaktan, 

›fl›¤›n gözünüzü ac›tma-
s›ndan, üstü üste y›¤›lm›fl gazete-
lerden ya da yaz›c› ç›k›fllar›ndan
birinde takip etmeye bafllad›¤›n›z 
o k›ymetli sat›r›n kay›plara kar›fl›-
vermesinden, konuyu baflka bir
yöne çekme çaban›z›n nafile 
oldu¤unu anlamaktan ama bu
nafile çaban›n yerine baflka bir fley
koyamamaktan, gevfleklikten,
so¤u¤un ürpertisinden, antren-
mans›zl›ktan, afl›r› gevezelikten,
yani çenenizin ender de olsa 
-dolambaçl› yollara sapabilen- zih-
ninizi yar› yolda b›rakmas›ndan, 

keskin, uzun ve fl›k bir
cümleye çok güzel bir bafllang›ç
yapt›¤›n›z› düflünürken bir anda
tümleci unuttu¤unuzu, art›k bafla
dönmeksizin cümleyi eksiksiz
bitiremeyece¤inizi anlam›fl olmak-
tan ve bunun yol açt›¤› küçük hayal
k›r›kl›¤›ndan, biraz önce k›rd›¤›n›z
bir pot kafan›za daha yeni dank
etmiflken oturur halde sendelemek-
ten, 

genelde çok iyi anlaflt›¤›-
n›z program partnerinizle -düfltü-
¤ünüz bir anl›k gaflet nedeniyle-
ayr› tellerden çalmaya bafllad›¤›n›z
için, hata yapma endiflesinden,
yanl›fls›z konuflma saplant›s›ndan,
tonlamas› güç kelimelerin, ses
tekrarlar›n›n yaratt›¤› bir dil 
sürçmesinden, kar›n guruldama-
s›n›n mikrofondan seyirciye kadar
gidebilece¤i gibi ufak korkulardan,
ortas›na kadar geldi¤iniz o uzun 
ve fl›k cümlenin asl›nda çok
manâs›z oldu¤unu anlay›vermek-
ten, fazla iddial› bir laf etmifl olma
ihtimalinin yaratt›¤› duraksamadan,
bir kelimeyi Türkçeye nas›l
çevirece¤inizi kestirememekten,
evdeki hesab›n çarfl›ya
uymamas›ndan, 

asl›nda çok ama çok
saçma bir fleyi söyleyebilece¤inizi
bilmekten ve bu bilginin t›pk› 
yükseklik korkusu gibi bir anda

yüre¤inizi dehflete salmas›ndan, 
sizi hiç kimsenin dinlemedi¤i
san›s›ndan ya da herkesin can
kula¤›yla dinledi¤i paranoyas›ndan,
konuflmakta oldu¤unuz konuda
düpedüz hiçbir fikrinizin olmad›¤›n›
bir ayd›nlanma an›nda kavray›ver-
mekten, kafan›zdaki tilkilerin
kuyru¤u birbirine dolan›nca bir
arada düflündü¤ünüz fleyler
aras›ndaki ba¤lant›y› kaybediver-
mekten, bir anl›k rüyadan, rüya 
bile de¤il, gözünüzün önüne gelen
bir imgeden sonra zihninizi
b›rakt›¤›n›z yerde bulamamaktan, 
iç s›k›nt›s›ndan, eve gitmek iste-
mekten, çiflinizin gelmesinden,
uykusuz veya uykulu oldu¤unuz
için üzerinize sinen uyuflukluktan, 

s›ras›n› getirmifl, tam 
laf› gedi¤ine koyacakken o flakan›n
yersiz ve kaba kaçaca¤›na kanaat
getirip vazgeçmekten, ama sanki 
o münasebetsizli¤i yapm›fl gibi 
utanmaktan, kulaklar›n›za kadar
k›zard›¤›n›z› hissetmekten, neyse ki
bunun radyodan görülemeyece¤ini
kendinize hat›rlat›rken gülümse-
mekten, söylenmifl ve söylenmemifl
sözler denizi üzerinde oradan 
oraya sürüklenirken vakit kaybet-
mekten; ya da bunlar›n birkaç›ndan
birden, ender durumlarda sanki
hepsinden kaynaklanan, size 
sonsuz gibi gelen ve bütün endifle,
tasa, kayg› ve düflüncelerin kâh 
film fleridi kâh gazete kupürü gibi
gözlerinizin önünden geçti¤i, 

tahammülsüz dinleyicinin
hemen baflka bir radyo kanal›n›
zaplamas›na yol açan, sad›k
dinleyicinin sab›r ve anlay›flla
bitme-sini bekledi¤i, kimilerininse
çoktan bir fon müzi¤i, bir uzun
m›r›lt› haline gelmifl olan radyo
yay›n›na yeniden kulak kabart-
mas›n› sa¤layan, amatörlükleri
ba¤›fllamayanlar› sinirlendiren,
yoran, sizi üzen, stüdyodaki kafl
göz iflareti trafi¤ini yo¤unlaflt›ran, 

en iyi ihtimalle bile bir
program süresince hiç de¤ilse 
birkaç kez yinelenen, o gün 
kendinizi formda hissediyorsan›z
fazla sorun yaratmayan, ama 

zaten program›n ritmi bozulmufl,
kay›fl› atm›flsa özgüveninizi 
tuzla buz ediveren, çok zarif 
bir kelime oyunuyla sona
erdirilebilirse büyük bir ifl 
baflarm›fl olma duygusunu 
tatt›ran, aksi takdirde uzayan, 
uzayan, uzayan, yerine ve duruma
göre birkaç saniyelik veya 
birkaç saatlik boflluk. Sessizlik.
H›fl›rt›.

BBaannttttaann YYaayay››nnddaa
“Hallederiz abi. Keseriz…” 

MMuussttaaffaa AArrssllaannttuunnaall››

Esemspor-Mekapspor Maç›
1970’lerin sonlar›nda, Erzurum
Devlet Su ‹flleri lojmanlar›nda, 
bir grup çocu¤un, az sonra
yapacaklar› maç› daha heyecanl›
hale getirmek için bulduklar›
seyreltilmifl ve oldukça ›l›ml›
‘karfl›tl›k’ hali. ‹thal spor ayakkab›
hegemonyas› kurulmad›¤› 
dönemlerde, özellikle orta s›n›f
çocuklar›n›n mahalle arsalar›na
imza att›klar›, tüm mevsimlere 
hitap eden iki spor ayakkab›s›d›r
Esem ile Mekap. Mekap’›n 
daha sonralar›, baflka amaçlarla
kullan›lm›fl olmas› bu ayakkab›n›n
‘k›r kökenli’; Esem’in estetik 
olarak k›r›lgan gözüken hali de
‘kentsoylu’ olarak an›lmas›na,
abart›lmas›na sebebiyet vermifltir.
Her türlü ikilik haline alâkada 
kusur etmeyen memleket insan› da,
büyüyünce bu ayakkab›lara 
ifllevlerinden ba¤›ms›z özellikler 
yüklemifltir.

Her fleye ra¤men, ‘yerli mal›
kullanmal›’ projesinden bîhaber
çocuklar›n, ebeveyni vesilesiyle
temas ettikleri ucuz ama dayan›kl›
yerli spor ayakkab›lar›, yafl› 30’lar›
geçmifl bir kufla¤›n geçmifle 
dair ortak haf›zas›nda yer etmifltir.
Bu ikilik halinden bir maç nedeni
ç›kartmak da haf›zaya yarat›c› 
ama keyifli katk›lardan biri
olmufltur. 

TTaann MMoorrggüüll
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... çok önemli
oldu¤u için 
o s›rada
söyleyece¤iniz
fleyi hiç 
unutmaman›z 
gerekti¤ine
hükmedip tam
da bu nedenle
unutuvermek-
ten, unuttu¤u-
nuz ya da
unuttu¤unuzu
sand›-
¤›n›z fleyin 
yerine koya-
bileceklerinizi
h›zla tartmak-
tan, bu tart›m
s›ras›nda yeni
bulduklar›n›z›n
hiçbirini
be¤enmeyece-
¤inizi bilerek
k›vranadurur-
ken, unuttu¤u-
nuz sözlerin
beyninizin için-
de bir yelkenli
gibi yavafl
yavafl
uzaklaflt›¤›n›
sezmekten...



yap›flt›rmay›n›z” uyar›s›n› koymas›
herhalde rastlanmad›k bir durum-
dur, ama rastlan›rsa da flafl›rtma-
mal›d›r. Burada ‘tasar›m’›n mülkiyeti
sorunsal›yla karfl›lafl›l›r. Bir binaya
sahip olan kifli, o binan›n mimari
tasar›m›na müdahale hakk›na sahip
de¤ildir. Peki kitaba sahip olan›n
böyle bir hakk› var m›d›r?
Bu sorunun yan›t›n›n tart›fl›lmas›,
exlibris’in bir baflka ayr›k konu-
munu görmeye yol açabilir: Exlibris
kamusal alanda dolaflmayan, varol-
ma ba¤lam›n› belirli bir mekân›n
s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›karmayan tek
tasar›m ürünüdür. Ve ayn› kitab›n
ayn› exlibris’ten yaln›zca bir tane
tafl›yabilece¤i düflünülürse, ayn›
exlibris’i tafl›yan kitaplar toplam›,
ço¤alt›lm›fl ögelerin oluflturdu¤u bir
bütünü de¤il, her biri tek olan öge-
ler bütününü tan›mlar. Exlibris’li bir
kitab›n de¤erli bir koleksiyon nes-
nesi olmas› da bu ‘tek’ olma
özelli¤indendir. 

Exlibris, bir grafik ürününün bilgi
iletme, kodlama, tan›mlama ifllev-
lerini yerine getiren ama tasar›m
disiplininin d›fl›nda konumlanan,
belki de tek ‘tasarlanm›fl nesne’dir.1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Exlibris’in Düflündürdükleri’
bafll›¤›yla Exlibris Sergisi (6-25 Kas›m 1995)
broflüründe yeralm›flt›r.

parças› olan kitaplar, ayn› exlibris’i
tafl›maya bafllad›klar›nda yeni ve
tek bir ba¤lam oluflturacaklard›r.
Baflka bir deyiflle, exlibris yine
grafik ürünün zorunlu ifllevini yerine
getirecektir.

Nesnenin Kimli¤i
Kitapla exlibris aras›ndaki iliflki
‘tasar›m’›n bir baflka özel durumu-
nu daha içerir: Farkl› kitaplar ayn›
exlibris’i tafl›maya bafllad›klar›nda
yeni bir bütün olufltururlar. Bir ‘bü-
tün’ ise tasar›m için bütünsel bir
program›n tan›mlanmas› demektir.
Örne¤in endüstri tasar›m›na konu
olan bir nesnenin üzerinde yer alan
bir grafik tasar›m o nesnenin kim-
li¤ini tafl›r, sonuçta ortaya ç›kan
tasarlanm›fl nesne ayn› programa
yan›t veren bir bütündür. Kitap ve
exlibris ise farkl› programlara yan›t
vermek üzere biçimlendirilmifltir.
Exlibris’le birlikte kitap yeni bir nes-
neye dönüflmüfl, ne var ki yeni
bütün tasar›ma iliflkin iki ayr› sözün
buluflmas›ndan oluflmufltur.
Anonim bir tasar›ma sahip olan bir
kitapta exlibris’in tafl›d›¤› kimlik
egemen olacak, tasar›m›n sözünü
öne ç›karan bir kitap ise exlibris’in
varl›¤›ndan rahats›zl›k duyacakt›r.
Bir tasar›mc›n›n, kitab›n kapa¤›n›n
iç yüzüne “lütfen exlibris

Etek
‹lk program›mda bir anaokulunun
ö¤rencilerini davet ettim ö¤retmen-
leriyle birlikte. Tabii 5-6 yafl çocuk-
lar›. Stüdyonun içine girdik, en az
20-25 küçücük çocuk... 5-6
yafllar›nda –belki 4 yafl da vard›, flu
anda hat›rlam›yorum. Fakat o kadar
s›cak oldu, o kadar s›cak oldu ki
içerisi buhar oldu art›k yani... Buhar
olunca çocuklar bir müddet sonra
soyunmaya bafllad›lar. D›flar› da
ç›kam›yoruz program bölünmesin
diye. Sonra iflte ete¤ini ç›karan,
alt›n› ç›karan, üstünü ç›karan...
Sonra program bitti, d›flar› ç›kt›k.
‹çeriden d›flar› do¤ru böyle bir
buhar y›¤›nt›s› ve ç›plak çocuklar.
Ete¤ini b›rakan, üstünü b›rakan.
Sonra burada iki tane etek kalm›fl.
Fark›nda de¤iliz çocuklar nas›l gitti
onu da bilmiyorum. Eteksiz gitmifl,
fark›nda de¤il! Herhalde külotlu
çorab›n›n üstüne paltosunu giydi
gitti... 

YYeeflfliimm AAlltt››nnaayay

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

Exlibris
Bir kitab›n kapa¤›n›n iç yüzüne
yap›flt›r›lan ve o kitab›n sahibini
gösteren etiket. Üzerinde yer ald›¤›
kitab›n bir parças› olmas›na karfl›n,
kitaba de¤il kitab›n sahibine ait bir
göstergedir exlibris. Kitapla sahibi
aras›ndaki iliflkinin tafl›y›c›s›d›r.
Exlibris’in böylesine kifliselleflmifl
bir iliflkinin tafl›y›c›s› olmas›, dahas›
bu iliflkiyi yaymak yerine kendi
içinde kapal› tutmas›, bir grafik
tasar›m ürünü için ‘kural d›fl›’ bir
durumdur. Belki de bu yüzden,
genellikle kitapl›k sahipleri kendi
exlibris’lerini kendileri tasarlar.

Exlibris’in içerdi¤i kodlanm›fl bilgi,
kitab› de¤il kitab›n sahibini tan›mlar.
Ait oldu¤u bütünü kodlayan grafik
ürünün ifllevi, exlibris’te tam tersine
dönüflmüfl gibi gözükür. Ne var ki
grafik tasar›m ürünü burada da
a¤›rl›kl› rolünü devreye sokarak, bu
kez bütünün anlam›n› dönüfltüre-
cektir: Her biri ayr› bir ba¤lam›n
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Exlibris belki de tasar›m
disiplininin d›fl›nda 
konumlanan, tek 
‘tasarlanm›fl nesne’dir.

Exlibris’in içerdi¤i 
kodlanm›fl bilgi kitab›
de¤il, kitab›n sahibini
tan›mlar.

kasabas›nda geçirdi¤imiz o alt›n
çocukluk y›llar›nda, her seferinde
muntazaman gelen ve muntazaman
sekiz gün sürdükten sonra geçip
giden ‘ehen buhur’larda malum
önlemi alanlardan hiçbiri -arada
yüzerken çivisini düflürmüfl olsa
dahi- sam yeli yiyip ‘lekelenmedi’
ve dolay›s›yla da sonraki y›llarda
hepsi pek çok güzel aflklar
yaflad›…1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

02 A¤ustos 2000.

1 02 A¤ustos 2000 tarihli Yeni Biny›l
gazetesinde yay›nlanm›fl olan ‘Eyyâm-›
Bâhûr’ bafll›kl› yaz›dan.

Eyyâm-› Bâhûr 
Çocuklu¤umuzun sahil
kasabalar›nda bütün ‘çete’nin
yüre¤ine ürpertili bir heyecan 
salan büyülü sözcükler. 
Heyecan, güneflin yeni göveren
tuzlu küçük bedenlerimiz 
üstüne ac›mas›zca çullanaca¤›n›
bilmek gibi mazoflistçe bir 
keyiften geliyordu. O yaz›n da
adam gibi, yani düpedüz yaz 
gibi yaflanaca¤›n› kendi 
biyolojik mevsim saatimizle 
bilmekten gelen bir güvenden 
kaynaklan›yordu daha do¤rusu.
Ürpertiyse, korkudand›. 

‘Eyyâm-› bâhûr’ ya da o 
kasaba çocuklar›n›n tümünün
a¤z›ndaki yanl›fl söyleyiflle ‘ehen
buhur’, daima A¤ustosun hemen
bafl›nda yak›c› bir s›cak 
dalgas› hâlinde gelip bir hafta
boyunca hepimizi buharlaflt›r›rken,
bir de tats›z söylenceyi yan›nda
getirirdi: ‘Sam yeli’.

fiaflmaz bir flekilde sekiz gün 
süren ‘ehen buhur’ s›ras›nda 
esen bu yelin, de¤di¤i ›slak 
bedenlerde beyaz beyaz lekeler
b›rakaca¤›na, bu lekelerin de 
ömür boyu silinmeyece¤ine 
o zamanlar aram›zda inanmayan
yoktu. Küçük beyaz lekeler 
o an için pek önem tafl›masa da, 
birkaç ay ya da en geç bir y›l 
içinde karfl› cinsle kuraca¤›m›zdan
emin oldu¤umuz romantik 
iliflkiler aç›s›ndan ölümcül bir
estetik engel oluflturaca¤›ndan, 
bu konuda herkesin derin bir
korkusu olurdu. Allahtan, her 
fleyin mutlak çaresinin bulundu¤u 
o müthifl dönemde yafl›yorduk:
Demir, sam yelinin amans›z
düflman› ve kalkan›yd›. 
Boyna veya bile¤e bir iple 
as›lacak ya da mayonun lasti¤ine
ilifltiriliverecek küçücük pasl› 
bir çivi -mutlaka demir olmal›yd›,
baflkas›, alt›n bile olsa bu 
durumda asla ifle yaramazd›!-
do¤an›n müthifl gücünden 
gelecek her türlü tehlikeyi 
bertaraf etmeye yeterli 
olacakt›. Ve öyle de oldu. Sahil
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FC Sankt Pauli
1910 y›l›nda Hamburg flehrinin
tak›m› olarak kurulan Sankt Pauli,
maçlar›n› 20.735 kiflilik Millerntor
Stadion’da oynuyor. Renkleri 
kahverengi-siyah. Amblemleri 
korsan usulü kuru kafa ve iki
çapraz kemik. Lakaplar›
‘anarflistler’ ve ‘kurukafa’. 
Futbolun yan›nda ragbi, amerikan
futbolu, softball, hentbol, bisiklet,
satranç branfllar›nda da faaliyet
gösteren kulübün endüstriyel fut-
boldan k›llanan camia için
de¤erlenmesi ise 1980’lerin
ortas›na tekabül eder. 
Bu tarih, St. Pauli’nin ‘bir 
kulüpten’ öteye geçiflini belirler.
Kulübün yerinin flehrin gece
hayat›n›n ve genelev mahallesinin
oldu¤u yere tafl›nmas›, alternatif
taraftar camias›n›n da ilgisine
mazhar olmas›na neden olmufltur.
Bu yeni taraftar yüzüyle St.
Pauli’nin oynad›¤› her maç, 
maçtan çok; solcu, anarflist, 
punkç› ve bilumum ötekilerin
akredite oldu¤u bir parti ortam›na
dönüflmüfltür. 

Klifle deyimle, Bundesliga’n›n
(Alman süper ligi) asansör 
tak›m›d›r. Lakin bulundu¤u 
her ligde oynamaktan keyif alan 
bir maç kadrosu ve taraftar› 
vard›r. St. Pauli’de futbol bir 
oyundur, bir e¤lencedir, bir
hayk›r›flt›r. ‹lle bir baflar› notu
düflülecekse. B. Münich’i 2002’de
2-1 yendikleri maç, not olarak
düflülebilir. Ki, futbolun keyif 
tacirleri için bu oldukça leziz bir
baflar›d›r. 

St. Pauli’ye Dair K›sa Notlar
•St. Pauli Almanya’da sa¤c›, mil-
liyetçi ve ›rkç› faaliyetleri kulübün
tüm faaliyetlerinin bulundu¤u alan-
da resmen yasaklayan ilk kulüptür.

•1981’de 1600 taraftarla ‘tak›lan’
St. Pauli 90’lar›n sonunda 20 bin
koltuklu tribününü t›kl›m t›kl›m
doldurabilmektedir. 

•Birçok yard›m faaliyeti organize
eden kulübün kampanyalar›ndan

biri de Küba’daki okullara yönelik
içme suyu sa¤lay›c›lar› için para
toplad›klar› ‘Viva Con Agua de
Sankt Pauli’ kampanyas› idi.

•2005-2006’da Almanya
Kupas›’nda büyük baflar› göstere-
rek yar› finale kadar yükselmifller,
yar› finalde B. Münich’e
elenmifllerdir. Bu baflar›l› seri
s›ras›nda kulüp, 2005’te Bild’in dd
“We are the pope” (Biz papay›z)
manfletine ithafen, “We are the
cup” (Biz kupay›z) tiflörtü
bast›rm›flt›r.

•Kulübün anayasas›nda da vurgu-
lanan anti-faflist, anti-›rkç›, anti-
seksist ve yabanc› düflmanl›¤›na
karfl› durufla taraftarlar da tam›
tam›na sahip ç›kt›¤› için, kulübün

d›fl saha ve baz› iç saha maçlar›
sa¤c› gruplarla çat›flmalara sahne
olur.

•Yap›lan çal›flmaya göre kulübün
dünya çap›ndaki taraftar say›s› 11
milyondur. Kay›tl› 100 fan
kulübünün ço¤u yurt d›fl›ndand›r.
Kulübün baz› ünlü destekçileri de
vard›r. Asian Dub Foundation
müzik grubu konserlerinde sürekli
St. Pauli flamas› kullan›r.
Chumbawamba üyeleri St. Pauli’ye
sempatilerini sürekli ifade ederler.
The Sisters of Mercy grubundan
Andrew Eldritch kulübün hem s›k›
bir taraftar›, hem de sponsorudur. 

•St. Pauli’nin içeride oynad›¤›
maçlar AC/DC’nin ‘Hell’s Bells’
parças›yla aç›l›rken, her gol sonras›
Blur’den ‘Song 2’ parças› ile

stadyum büyük bir ‘mosh pit’e1

dönüflür ve tüm stad kendinden
geçer. Bunun yan›nda Japonca
flark›lar, ‘Bandera Roja’ ve ‘Çav
Bella’ (Bella Ciao) gibi flark›lar da
rengârenk flamalar, kurukafal›,
k›z›l/siyah, Che’li bayraklar
aras›ndan duyulur. Taraftarlar›n
yapt›klar› flovlardan birinde de kul-
land›klar› ponponlar, çöplerden
toplad›klar› kâ¤›t art›klar›ndan
haz›rlanm›flt›. Yani Millerntor-
Stadion’da ‘geri-dönüflümlü’ 
gösteri ürünleri kullan›l›r.

•En büyük rakipleri
SV.Hamburg’tur (k›rm›z› donlular).
Celtic’e kardefl kulüp muamelesi
çekerler. Hansa Rostock’taki
dönemsel neo-nazi taraftar
yo¤unlu¤u nedeniyle ise bu kulübü
has›m bellemifllerdi. 

•Hâlâ elektronik skorbordlar› olma-
mas› ile övünürler. Her gol sonras›,
bir çal›flan, maç skorunu eliyle
panoya yerlefltirir.

•Kulübün gey baflkan› Corny
Littman, baflkanl›¤›n›n yan› s›ra
y›llard›r Alman tiyatrosunun aktif
simalar›ndan biridir.

•Bizden Deniz Bar›fl ve Cem
Karaca gibi manal› isimlere sahip
futbolcular da buradan yetiflmifltir.
Yenilerden de U¤ur ‹nceman
St.Pauli kökenlidir. 

TTaann MMoorrggüüll

1 Punk, alternatif rock, heavy metal gibi sert
müzik türlerinde yap›lan, insanlar›n kendisini
sa¤a sola savurarak birbirlerinin üzerine
at›lmas›na, itiflip çarp›flmas›na dayal› dansa
‘mosh’ ad› verilir. Sahne önünde ‘mosh’ yap-
mak isteyen dinleyicilerin topland›¤› alan ise
‘mosh pit’ olarak adland›r›l›r.

FC Sankt Pauli amblemi.



‹mparatorlu¤u’nun mührünü mün-
has›ran kullanmas›n› mülkiyet hakk›
olarak tan›d›. Bugün yaz›l›m, müzik
ve film üreticilerini zenginlefltiren bir
hukuk branfl› olan telif hakk›’n›n
(copyright) tarihini, 18’inci yüzy›l
bafllar›nda ‹ngiltere’deki matbaalar›
denetlemek ve onlar› ödüllendirmek
üzere ç›kar›lm›fl bir kanuna kadar
geri götürmek mümkündür. 

Aldat›c› Bir Terim: ‘Uluslararas›’
Fikrî mülkiyet kanunu ulusal bir
kanundur. Haklar›n birçok ülkede
ayn› anda tescilini kolaylaflt›ran bir
dizi anlaflma d›fl›nda, kendi bafl›na
uluslararas› fikrî mülkiyet hukuku
diye birfley yoktur. Bu anlaflmalar
hak sahiplerinin haklar›n› devletler-
den tek tek almak zorunda kalma-
malar›n› sa¤lar. Bu haklar› sa¤layan
kanunlar esasen ulusald›r.   

FM sadece bütün devletler t›pat›p
ayn› ulusal mevzuat› kabul etmeye
‘ikna edildikleri’ zaman ‘ulus-
lararas›’ olur. Bu flekilde, ayn›
ulusal mevzuat sayesinde, geliflmifl
ülkelerde icat edilerek dünya
çap›nda  pazarlanan veya baz›
durumlarda pazarlanmayan ürün ve
yöntemler, ulusal mahkemelerde
ayn› tarz korumadan faydalanabilir-
ler. Buna ‘uyumlaflt›rma’ denir.
Pratikte, daha ‘geliflmifl’ ülkelerde

gerçek veya tüzel kifliler ile tarih
boyunca serveti meydana getiren
eflya –arazi, mallar, köleler, fab-
rikalar– aras›ndaki hukuki iliflkidir.
Ne var ki, günümüz servet biriki-
minin paradigmas› olan Bill Gates,
servetini bu mülkiyet biçimlerinden
hiçbiri ile elde etmifl de¤il. Onun
serveti, yasama meclisinde
ç›kar›lan bir yasayla fikirlerinin mey-
valar› üzerinde münhas›ran hak
sahibi olmas›na ve bunlar› izinsiz
kullanmaya kalkanlardan ulusal
mahkemeler kanal›yla tazminat ala-
bilme, hatta tazminat almakla tehdit
etme becerisine dayal›. Microsoft
gibi Disney (e¤lence), Pfizer (ilaç)
ve Monsanto (tohum) gibi birçok
alanda faaliyet gösteren di¤er pek
çok flirketin neredeyse bütün kârlar›

fikrî mülkiyet hakk› kanunlar›ndan
kaynaklan›r. Fikrî mülkiyet, devletin
belli bir süre için verdi¤i ve
korudu¤u nihai hukuk tekelidir.
Dayand›¤› temel anlay›fl fludur:
Tekel sona erdi¤inde ve tüm
toplum taraf›ndan paras›z olarak
kullan›l›r hale geldi¤inde, bundan
as›l fayda sa¤layacak olan, toplum
olacakt›r. Fikrî mülkiyet (FM) yeni
bir kavram de¤il. Onbeflinci yüzy›l
‹talyan flehir devletleri, yeni ürün ve
yöntemler üreten veya icat eden
fertlere geçici olarak tekel hakk›
verirlerdi. 1620’lerde ‹ngiliz kral›
bütün di¤er tekelleri –kömür ve tuz,
içki vb– kald›rd›¤›nda sadece
bulufllar üzerindeki inhisar –patent–
ayakta kalm›flt›. 1742’de ilk defa bir
‹ngiliz mahkemesi, iskambil kâ¤›tlar›
üreten bir flirketin üretici sembolü
diye Büyük Babür

Fikrî Mülkiyet
Uluslararas› Fikrî Mülkiyet
Hukuku ve Yeni Sömürgecilik 
Ortado¤u, giderek yaln›z kalmakla
birlikte, askerî ve –flimdilik–
ekonomik aç›dan güçlü olan bir
ülke ile onun küçük ortaklar›n›n
kudreti alt›nda ezilirken, insan
kolayca cazip bir düflünceye
kap›labiliyor. fiöyle: Ordular
ma¤aralar›na geri dönseler,
dünyan›n aynen eskisi gibi bütün
kusurlar› ile devam edebilece¤ine,
‘devletlerin devlet oldu¤u’ bir
dünyada gezegen sakinlerinin nor-
mal hayatlar›n› nispeten güvenli bir
flekilde sürdürmelerinin mümkün
olaca¤›na inanmak kolay ve çekici
bir düflünce. Savafl ve y›k›m haber-
lerinin arkas›na s›¤›nm›fl, ço¤u
insan için de eriflilemeyecek kadar
karmafl›k olan fikrî mülkiyet
hukukunun son 15 - 20 y›lda kay-
detti¤i geliflmeler bir fleyi garanti
alt›na ald›: Askerî makinenin sustu-
rulmas›ndan (ki böyle bir durum da
zaten bir hayalden ibaret), çok son-
ralar› bile hayat›n temelleri ‘büyük
güç’ün  ekonomik kontrolu alt›nda
kalmaya devam edecek.  

Mülkiyet, Fikrî
Mülkiyet, yani maddenin mâlik
olma kavram›yla birlefltirilmesi,
hukukun bir ürünüdür. Mülkiyet,
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Telif kanunlar›n›n öncü-
lerinden ‹ngiltere Kral› 
II. Charles 1666 y›l›nda
kitaplar›n ancak ruhsatl›
olarak bas›lmas›n› ve bir
kopyan›n resmî olarak
saklanmas›n› öngören
yasay› yürürlü¤e
koymufltu.

Disney firmas› Miki
Fare’nin telif haklar›n›
korumak ad›na 1998
y›l›nda ABD’de telif
hakk›n›n eser sahibinin
ölümünden itibaren 50
y›ldan 70 y›la, flirket
ürünlerinin de 75 y›ldan
120 y›la ç›kar›lmas›n›
sa¤layan yasan›n yürür-
lü¤e geçirilmesi için
ciddi bir lobi çal›flmas›
yürütmüfltü. Gene de
yasalar Paul Krassner’in
‘Disneyland Hat›ra Orjisi’
bafll›kl› karikatürü gibi
Miki Fare’yi yorumlayan
ya da hicveden sanatsal
çal›flmalar› yasaklamaya
yetmiyordu. 

Telif hakk› sembolü telifsiz olarak
kullan›labiliyor.

Copyleft sembolü telif hakk› sembolünün
aksine ‘sol’a bak›yor ve eserin serbest bir
fl ¤ yflekilde kullan›labilece¤ini ifade ediyor.
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gelifltirilmifl olan bu tip ürün ve 
yöntemlerin korunmas› için düzen-
leme yapmaya ikna edilenler,
geliflmekte olan ülkelerdir. Bu tür
kanunlar› kabul etmeleri için bask›,
öncelikle ‘ticaret’ alan›ndaki müza-
kereler kanal›yla yap›l›r. Baz›
yazarlar›n görüflüne göre,
uyumlaflt›rma veya geliflmekte olan
ülkeleri ihtiyaçlar›ndan daha kat›
FM kanunlar›n› kabul etmeye zorla-
ma, günümüzdeki ticaret müzake-
relerinin ve bunlar›n sonucu olan
‘serbest ticaret anlaflmalar›n›n’
(STA’lar) ana amac›d›r. Durum
böyle olsun veya olmas›n,
uyumlaflt›rmalar› zorlayan ülkelerin
1995’de yap›lan Dünya Ticaret
Anlaflmas› ile takdire flayan bir
flekilde hedeflerine ulaflt›klar› flüphe
götürmez. Oysa, di¤er taraftan,
uyumlaflt›rmaya uyma sözleri
karfl›l›¤›nda uyumlaflt›rma yapan
ülkelere verilen sözler –zengin
ülkelerin tekstil ve tar›m pazarlar›na
eriflim vaadleri– hâlâ yerine getiril-
mifl de¤il.

Ezeli Dert: Dünyaya Hâkim
Olmak 
FMH, tarihinin büyük bölümünde
geliflmifl ülkelerde uygulanan
kanunlarda arka planda kal›rken,
di¤er ülkelerin ço¤unda ise hemen
hemen hiç yoktu. Fakat son k›rk
y›lda FMH’nun y›ld›z›nda büyük bir

parlama görüldü. 1960’lar›n son-
lar›nda kopyalama teknolojilerindeki
geliflmeler (fotokopi, ses ve video
kasetleri ve daha sonra da bilgisa-
yar kopyalama teknolojileri),
e¤lencenin bir ‘endüstri’ olarak
yükselifli, ve ABD’nin flirketler
yarar›na yap›lan bilimsel
araflt›rmalara fon ay›rmak sorumlu-
lu¤undan feragat etme arzusu,
Amerikan ekonomisinde FMH’nun
yeni ve önemli bir rol oynaya-
ca¤›n›n iflaretlerini veriyordu.
1990’larda iletiflim teknolojilerindeki
ilerlemeler bu de¤iflimlerin etkilerini
h›zland›rd› ve flimdi art›k ‘küre-
selleflme’ olarak bilinen olguya
geçifli kolaylaflt›rd›. 

Küreselleflmenin emsal teflkil ede-
cek örne¤i Karayip Havzas› Giriflimi
(KHG) idi.1 Üretimin tafleron fir-
malara verilmesi, ABD tar›m ihracat
pazarlar›n›n yüklü bir flekilde süb-
vanse edilmifl çiftlik ürünleriyle
geniflletilmesi, ABD’nin (kitaplarda,
müzikte, filmlerde vb.) fikrî/kültürel
liderli¤ini, ünlü markalar›n› (genellik-
le 1960’lar›n ürünü) ve makineler-
den tohum ve ilaca kadar patentli
ihraç ürünlerini korumak için ABD
FM kanunlar›n›n ‘ihraç edilmesi’
(flimdi ‘uyumlaflt›rma’ deniyor)
ögelerinden oluflan KHG, küresel
ölçüde bizleri nelerin bekledi¤ine
dair güçlü bir fikir veriyordu.  

Son yirmi y›lda fikrî mülkiyet –fikir-
leri, bulufllar›, yarat›mlar› ve isimleri
içine alan servetin kanunen korun-
mas›– bütün geliflmifl ülkelerin
ekonomilerinde merkezî bir yere
oturmakla kalmay›p ekonomik
hegemonyalar›n›n en önemli
kayna¤› da oldu. FM, sanayi
alan›ndaki bulufllar›n, yukar›da
bahsi geçen ‘matbaada ço¤altma
izni’nin ve birinin kendi ürünü üzeri-
ne kendi ismini koyma hakk›n›n çok
ötesine geçti: insan hayat›n›n üzeri-
ne temellendi¤i bütün faaliyetleri
–yiyecek, ilaç, e¤itim, üretim ve
kültürü– de içine alacak flekilde
geniflledi. Fikrî mülkiyet yoluyla
dünya ekonomisine hâkim olmaya
do¤ru giden bu hareket ABD’de
do¤du (o zamanki ad›yla Avrupa
Toplulu¤u ve Japonya ise, gemiye

ancak 1980’lerde al›nacaklard›).
1980’lerin sonunda, Uruguay
Round’u diye adland›r›lan GATT
görüflmelerine baflland›¤›nda
adamak›ll› yol katedilmifl durum-
dayd›. Bunun sonucu olarak
1995’de Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) ticaret kavram›n›, sadece
mallar› de¤il, ABD’nin aç›kça avan-
tajl› oldu¤u FM ve hizmet
alan›ndaki ticareti de kapsayacak
flekilde geniflletti. Amaç, geçmiflte
olanlardan hiçbirine benzemeyen
küresel bir ticaret rejimi yaratmakt›.  

ABD’de FM alan›n›n genifllemesi,
bilgisayar programlar› ve canl›
maddeler (1980) gibi yeni fikirler
üzerine kurulu ‘ürünler’ için patent
al›nabilmesini sa¤layan mahkeme
kararlar› ile bafllad›. Bu geniflleme,
mevzuat yoluyla (1982’de üniver-
sitelerin, fonu devlet taraf›ndan
karfl›lanm›fl araflt›rmalar sonucu
ortaya ç›kan bulufllar için patent
almalar›n› sa¤layan Bayh-Dole
Yasas›) ve 1982’de FM hak sahip-
lerini koruyan yeni bir mahkemenin
kurulmas›yla yap›ld›. Önce
1980’lerde ekonomik bask› yoluyla
ticaret hukukunu FM hukukuyla
iliflkilendirerek, sonra 1995’de
Dünya Ticaret Anlaflmas›n›n Fikrî
Mülkiyetin Ticarete ‹liflkin Yönleri
(TRIPS) bölümü kullan›larak, ve
nihayet, bunlar› izleyen birçok ikili
anlaflmalar yap›larak bütün
dünyaya yay›ld›. ‹kili anlaflmalarda,
anlaflmay› yapan ülkelerin yasalar›n
uyumlaflt›r›lmas›yla elde ettikleri,
TRIPS’te öngörülenlerin de ötesine
geçti. Bu  serbest ticaret
anlaflmalar› aras›nda en yeni-
lerinden biri, minicik bir devlet olan
Umman sultanl›¤› ile yap›lmak iste-
nen anlaflmad›r. Bu örnek,
di¤erlerinin çok ötesine geçmekte-
dir. Anlaflma, patent kanununun
çi¤nenmesi sonucu devlet
taraf›ndan kesilecek cezalar›n
patent sahiplerinin banka
hesaplar›na yat›r›lmas›n› öngörmek-
teydi ki, daha önce dünyada hiçbir
ulusal mevzuatta böyle bir hükmün
benzeri görülmemifltir. ‹yice uç
noktadaki bu anlaflman›n ABD
Kongresi taraf›ndan bile reddedil-
di¤ini söylemek gerekir. 

Mozart’›n hamisi
Baroness von
Waldstätten, Mozart’›n
kendisi için besteledi¤i
eserlerin her yerde
serbestçe çal›nmas›na
izin verirken, Haendel’in
hamisi ‹ngiltere Kral› 
I. George ‘Su Müzi¤i’ni’
k›skançl›kla herkesten
sak›n›yordu.
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Bu hareket, ayn› zamanda, hüküm-
leri TRIPS’in gerekli k›ld›¤› flartlar›n
çok d›fl›na ç›kan ikili uyumlaflt›rma
anlaflmalar›na karfl› durabilme
konusunda da üyelerine yard›mc›
olmaktad›r. Hareket, yüksek ilaç
fiyatlar› ve g›da egemenli¤i gibi
temel sorunlar› yok varsayan bir
TRIPS yorumuna karfl›. Bu
bak›mdan, FMH’nun kamu sa¤l›¤›
sorunlar›ndan önce gelmeyece¤i
ifadesinin TRIPS’e eklenmesinde
baflar›l› oldu ve bunun yürürlü¤e
girmesi için mekanizmalar getirmesi
konusunda DTÖ’yü zorlad›.
DTÖ’nün ‘Doha raundu’ diye
adland›r›lan ticari görüflmelerinde
bu duruflunu sunmada baflar›l›
oldu. Burada ironik olan fluydu:
Doha raundunun baflar›s›zl›kla
sonuçlanmas›n›n en önemli nedeni,
ABD’nin kendi tar›m sübvansiyon-
lar›n› indirmeyi kabul etmeyifliydi;
oysa ABD, geliflmekte olan
ülkelerin FMH uyumlaflt›rma tedbir-
lerini kabul etmeleri karfl›l›¤›nda
kendi sübvansiyonlar›n› indirmeyi
daha 1990’larda kabul etmiflti.  

Bu Nas›l Oldu?
ABD’de, ekonomik büyüme ve
hegemonya için Fikrî Mülkiyet
Haklar›n› flart gören ve herfleyi kap-
sayan bir vizyonun geliflmesine belli
trendler katk›da bulundu: fiirketlerin
gücünün lobicilik yoluyla çok art-
mas›, hükümetle flirket yönetim
kurulu odalar› aras›nda kapal›
kap›lar ard›nda yürütülen para-güç
iliflkileri, yurtiçinde ve yurtd›fl›nda
s›radan insanlar›n ihtiyaçlar›na pek
az yer ay›ran bir ideolojinin yük-
selifli. ‹flte bütün bunlar, merkezine
düzenleyici prensip olarak FMH’yi
yerlefltiren ‘piyasa devleti’nin özel-
likleridir. Bir zamanlar ABD’de
öncelikle hükümet taraf›ndan
yürütülen ve böylece halk›n kul-
lan›m›na aç›k hale getirilen, fakat
teflvik olarak sars›lmaz FM telif
haklar› ile özel sermayeye transfer
edilen bilimsel araflt›rman›n
özellefltirilmesi, ABD flirketlerinin
elini çok güçlendirdi: Özellefltirilen
bilimsel araflt›rmalar, dünyada üre-
timin önemli bir bölümünü mey-
dana getiren tafleron kullanma
süreci (outsourcing) üzerinde

lan›rken destek olaca¤› düflünülen
sektörlere ciddi zarar vermeye
bafll›yor. Bu geliflme, her gün dev
ad›mlarla büyümekte olan ‘Aç›k
Kaynak’ hareketine yol açm›fl
bulunuyor. ((BBkkzz;; AAçç››kk KKaayynnaakk)k)k)k)kk
‘Aç›k Kaynak’ hareketi, aksi halde
FM kanunlar› ile kilit alt›nda kalacak
olan bilimsel bilgilerin, bulufl ve
icatlar›n genifl çapta eriflilebilir
olmas›n› sa¤lamakta ve en üst
düzeydeki ABD araflt›rmac›lar›
ve üniversiteleri taraf›ndan 
desteklenmektedir.  

Uluslararas› arenada, Brezilya 
ve Arjantin gibi orta-çapl› ülkeler 
bir ‘geliflme hakk›’ hareketine
önderlik etmede gittikçe daha
büyük baflar›lar kazanmaktalar.
Amaçlar›, TRIPS’e kendi
yorumlar›n› getirerek, ABD’nin
e¤itim, sa¤l›k ve g›da egemenli¤ini
denetim alt›na alma gücünün
do¤urdu¤u ac› sonuçlar›
yumuflatmak. Bu hareket, TRIPS’in
özellikle 1992’deki Biyolojik
Çeflitlilik Sözleflmesi (BÇS) hüküm-
lerinde ortaya ç›kard›¤› çeliflkiye
ayd›nl›k getirmekte. BÇS, geliflme
yolundaki ülkelere sadece maddi
kaynaklar de¤il, genetik maddeler
ve atalardan kalma geleneksel bil-
giler de dahil olmak üzere tüm
do¤al kaynaklar üzerinde mülkiyet
talebinde bulunma hakk› vermekte-
dir. Bu sözleflme, esas itibariyle,
‘benim olan benimdir, senin olan
da benimdir’ anlay›fl›n› yeniden 
formüle eden ‘insanl›¤›n miras›’
kavram›n›n yerine yeni bir sistemi
oturtuyordu: yani icatlar›n
dayand›¤› genetik maddelerle
geleneksel bilgilerin kayna¤› olan
ülkelerin, bunlar›n sömürülmesin-
den ortaya ç›kacak maddi menfaat-
leri paylaflacaklar› bir sistemi.
‘Geliflme Hakk›’ ülkeleri, böyle 
kaynaklar›n mülkiyet hakk›n› 
koruma iste¤inin bir sonraki
aflamas› olarak, AB ülkeleriyle bir-
likte, imza atan bütün ülkelerin
patent belgelerinde icatlar›n
unsurlar›n›n co¤rafi kaynaklar›n›n
gösterilmesi gere¤inin TR‹PS’e
dahil edilmesini talep etmektedirler.
Talep ABD taraf›ndan sürekli 
reddedilmektedir.

Son zamanlarda ‘FM ihlâllerinin
cezai kovuflturmalar›nda yard›mc›
olmak’ ve zanl›lar›n (yani, örne¤in,
yurt d›fl›ndayken, yapt›klar› suç fiili
olarak addedilsin veya addedil-
mesin, ABD kanunlar›n› çi¤nedik-
lerinden flüphelenilen flah›slar›n)
ülkelerine iade edilmek üzere
s›n›rd›fl› edilmeleri muamelelerini
h›zland›rmak üzere ABD’li savc›lar›n
yurtd›fl› görevlere atanmas› da,
FMH ad›na devlet egemenli¤inin
çi¤nenmesi konusunda efli benzeri
görülmemifl bir örnek teflkil eder.  

Nihayet, ABD taraf›ndan kullan›lan
ve fakat pek üstünde durulmayan
bir ek strateji de, 2003’de Irak’›n
istilâ edilmesiyle, Amerikan bom-
bard›man uçaklar›n›n namlular›
arac›l›¤›yla ABD ç›karlar›na uygun
FM kanunlar›n›n Irak’a indirilmesiy-
di. Ülkeye getirilen yeni patent,
tescilli marka ve telif (copyright)
kanunlar›, Irak’› küresel kapitalizme
haz›r ve ‘özgür’ hale getirmesi
öngörülen 100 küsur kanundan
sadece üçüdür. Gelifltirilen yeni
projeler FM’yi dünyan›n en uzak, 
en k›y›da-köflede kalm›fl ekonomi-
lerine bile sokmak için kullan›lan
ek yollar hakk›nda bize iyi bir fikir
vermektedir: Örne¤in, bir sonraki
G-8 zirvesinde (ilk kez ve gün-
demde çok daha ciddi meseleler
olmas›na ra¤men) FM’ye öncelikli
olarak dikkat çekilmesi plan› veya
Dünya Bankas›’n›n genetik olarak
de¤ifltirilmifl organizma ve ürünlerin
(GDO) –ki bu mahsullerin tohum-
lar›na ait patentlerin hepsi bellibafll›
ABD flirketlerine aittir– ‘Küresel
Çevre Hizmeti’ gibi üstü örtülü bir
terim alt›nda Bat› Afrika ve Latin
Amerika’ya sevk edilmeleri projesi
vb. ((BBkkzz;; GGDDOO))

Kampta S›k›nt›
Di¤er taraftan, ABD Fikrî Mülkiyet
Haklar› etraf›nda odaklaflm›fl olan
büyük ölçüde evrensel ‘piyasa
devleti’ kavram›n›n yayg›nlaflmas›
da toz pembe bir geliflme çizgisi
göstermiyor. Bizatihi ABD’nin
içinde, giderek damar sertli¤ine
u¤rayan ‘patent orman›’n›n yeni
bulufl ve icatlar konusunda hisset-
ti¤i s›k›nt› büyüyor ve baflta tasar-

flirketlerin FM yoluyla çok s›k›
denetim kurmas›na imkân verdi.
Birçok hizmet endüstrisinin temeli
olan ‘ifl yapma yöntemleri’nin
patentlenebilmesi, ABD’nin küre-
selleflme vizyonunun merkezinde
yatan dünya tar›m›n›n patentlenmifl
tohumlar sayesinde kontrol edilme-
si, her fleyi kapsayan bu
yap›laflman›n sadece birkaç
örne¤ini oluflturuyor. ‹leri iletiflim
teknolojileri de bu geliflmeleri
kolaylaflt›rmaya ve bunlar›n
üzerinde denetimi art›rmaya hizmet
etmekte. 

Dünyan›n dört bir yan›nda yasa
koyuculara uygulanan çeflitli bask›
biçimleri de anlaflmalara kat›lan
ülkelerdeki ekonomik faaliyetleri
kontrol etmenin bir arac› olarak
yeni yasalar ç›kar›lmas›n› ve/ya
FMH ‘uyum’ yasalar›n›n yürürlü¤e
girmesini h›zland›rmaya yard›mc›
olmufltur. Dünya yüzünde özellikle
temel mal ve hizmetlerde kullan›lan
teknolojilerin kilit alt›na al›nmas›,
çok genifl bir sektör yelpazesinde
ABD flirketleri ile kimsenin anlaml›
bir rekabete giremeyece¤ini garan-
tilemektedir. Özellikle sa¤l›k ve g›da
egemenli¤i konusunda mal ve
hizmetlerin en aza indirgenmesine
önem vermeyen bir anlay›fl ve bir
de, devletlerin kendi halklar›n›n
ç›kar›na yasama faaliyetinde bulun-
ma konusunda güç ve yetenek-
lerinin zay›flamas›, sözkonusu
yap›lanmalar›n yerinden
k›p›rdat›lmayaca¤›n›n teminat›
olmaktad›r.

Son çeyrek yüzy›lda FMH, ABD’nin
kendi içinde de, düflündürücü bir
flekilde güçlendirildi. Sadece birkaç
örnek vermek gerekirse, fikrî
mülkiyet haklar›n›n kapsam ve
içeri¤i geniflletilerek canl› organiz-
malar›, ifl yapma yöntemlerini ve
bilgisayar yaz›l›mlar›n› da içine ald›;
patent verme standartlar›n›n
gevfletilmesiyle, herkesin aç›kça
görebildi¤i en harc›âlem fikirler
d›fl›nda bütün fikirler için patent
al›nabilmesi sa¤land›. (1982’de bu
konulara bakmakla yükümlü
k›l›nm›fl yeni mahkemenin kurul-
mas›yla devreye sokulan) geçerlik

karinesinin yard›m›yla ABD Patent
ve Marka Tescil Bürosu’nun
patentlerin kalitesinden çok
say›lar›na verdi¤i önem, fikirlerin
özellefltirilmesi trendini güçlendirdi.
Önceleri sadece zarar ziyan tazmi-
nat› fleklinde olan yapt›r›mlar
(örne¤in mahkemece kararlaflt›r›lan
para cezas›n›n patent hakk›n› ihlâl
eden taraf›ndan patent sahibine
ödenmesi vb.) flimdi, patent hakk›n›
ihlal edenlerin hapis cezalar›na
çarpt›r›labilmesi gibi çok daha sert
cezalar içeriyor. Bu tür yapt›r›mlar,
ABD’nin bask›s›yla, dünyan›n 
çeflitli ülkelerinin mevzuat›nda da
görülmeye bafllad›.  

Günümüz ve Gelecekteki Durum
Bir denetim ideolojisi olarak
FMH’nun buradan nereye gidece¤i
aç›k de¤il. Geliflmekte olan ülkeler
aras›nda orta büyüklükte bir grup
var. Kendi ç›karlar›n› dile getirmek,
bunlar› savunmak için harekete
geçmek isteyen ve bunu yapabile-
cek konumda olan bu grup içinde
güçlü bir tepki flimdiden ortaya
ç›km›fl durumda. ABD’de de bilim-
sel bilgiye ve korunmufl teknolojiye
eriflimde görülen azalma kendi
olumsuz etkilerini yaratmaya
bafll›yor. ABD’nin askerî
giriflimlerinde giderek yaln›z
kalmas› ve ekonomik hege-
monyas›n› sürdürebilece¤i
konusundaki flüpheli durum da
ülkeleri kendi ç›karlar› do¤rultusun-
da hareket etmeye teflvik ediyor.     

Sonuç
Son 40 y›l içinde, fikrî mülkiyet
hukuku (FMH), hukukun mu¤lak bir
alan› olmaktan ç›k›p ABD
ekonomisinin en önemli unsuru ve
kürselleflmenin canal›c› noktas›
haline gelmifltir. FMH, ABD’de bir
avuç flirket içinde ekonomik
geliflmeyi merkezilefltirmifl, a¤›r
bask›lar içeren ticari anlaflmalar
yoluyla onlara tahayyül edilmedik
küresel kazançlar sa¤lam›fl, muaz-
zam genifllikte bir cezai müeyyide
a¤› ile dünyan›n dört bir yan›nda
toplumlar› ele geçirmifltir. (Bu
yapt›r›mlar, yeni özellefltirilmifl
kamusal araziyi koruyan çitleri
tahrip etmeye kalkan köylülerin res-

men kellelerinin uçuruldu¤u 
Birleflik K›rall›k Muhafaza Kanunlar›
(Enclosure Acts) ile karfl›laflt›r›-
labilecek kadar a¤›rd›r.) FMH’nun
etki alan› ders kitaplar›ndan
müzi¤e, ilaçlardan yiyecek 
maddelerine kadar 
her fleyi kapsar.  

Dünyaya önce TRIPS, sonra daha
güçlü olarak CAFTA gibi ikili
anlaflmalar kanal›yla dayat›lan,
Irak’›n istilas›yla ilk defa askerî yol-
larla yürürlü¤e sokulan FMH, gün-
demlerinde çok daha acil konular
bulunmas›na karfl›n G-8 zirve-
lerinde ve Dünya Bankas› gibi kuru-
lufllar›n programlar›nda flimdi ilk
s›ralarda bir yer iflgal etmektedir.
FMH cezai müeyyidelerin dünyaya
yay›lmas›n› sa¤lamakla kalmam›fl,
yetkilerini ABD hukukundan alan
ABD savc›lar›n›n da dünyaya ya-
y›lmas›na sebep olmufltur. ABD’de
halen demokratik tart›flmalarla
k›smen yumuflat›labilen FMH, ABD
d›fl›nda böyle bir demokratik tar-
t›flma olmad›¤› için, Irak savafl›n›n
fliddeti ve vahfleti arac›l›¤›yla ihraç
edilerek o ülkedeki kanunlar›n yerini
alm›flt›r. (Bunun, uluslararas› huku-
kun ihlâli demek oldu¤unu belirt-
mek gerekir.) Savafl›n FMH mevzu-
at›n› ihraç etmek için yeni ve tercih
edilen bir yöntem olup olmad›¤›
aç›k de¤il.  

Ancak, ABD’de yeni bulufllar 
felce u¤rad›kça ve geliflmekte 
olan ülkeler kendi ç›karlar› ile 
kendi toplumlar›n›n ihtiyaçlar›na
odakland›kça, küreselleflmifl bir
ekonomiyi kontrol etmenin bu yolu
geri tepmeye bafllam›flt›r. Bugünün
uluslararas› iliflkilerinin dili kaba
kuvvet; ama FMH’yi bu flekilde
küresel olarak uygulamaya sok-
man›n mümkün olup olmayaca¤›
henüz belli de¤il. Yarat›c› beyinlerin
de geçimlerini herkes gibi kendi
çal›flmalar›n›n ürünleriyle
sa¤lamalar› gerekti¤i tart›flma
götürmez; fakat bugün FMH yeni
bulufllar› ve yarat›c›l›¤› özendir-
menin çok ötesine geçmifl durum-
da. Fikrî mülkiyet, askerî gücün
görünmeyen yüzü haline geldi; 
yükselifli ya da düflüflü de, büyük
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Bugünün ulus-
lararas› iliflkiler
dili kaba kuvvet.
Ama, fikrî
mülkiyet hak-
lar›n› bu flekilde
küresel uygula-
maya sokmak
mümkün olacak
m›, oras› pek
belli de¤il.



‘flori’nin bas›ld›¤› yer ve bunun’
do¤al süreci olarak bankalar›n ve
bankerlerin do¤du¤u flehir olarak
kabul ediliyor. ‹talyanlar›n hakl›
olarak en övündükleri ve gurur duy-
duklar› flehirlerinin bafl›nda
Floransa geliyor. Floransa ise
yüzy›llar boyunca içinde birikmifl
olan tüm bu eflsiz güzellikleri tüm
asaleti ile tafl›maya devam ediyor.

Floransa, ‹.Ö. 1. yüzy›lda Etrüskler
taraf›ndan Arno Nehrinin yan›na
kurulmufltu. Roma ‹mparatorlu¤u,
baflkent yolu üzerinde önemli bir
konuma sahip olan Floransa’y› k›sa
sürede askerî bir garnizona ve
bunun sonucu olarak da zengin bir
ticaret merkezine dönüfltürdü. Got,
Bizans ve Lombard hâkimiyeti
alt›na geçen flehir bu dönemlerde
pek geliflemeyip oldu¤u yerde
kald›. 12. yüzy›lda dönemin en
ölümcül hastal›¤› veba flehrin
nüfusunun yar›s›n› yok etse de
Floransa önemli konumu,
bankac›l›¤› ve papan›n yard›m›yla
tekrar ayaklar›n›n üstünde durmay›
baflard›. 15. yüzy›l bafllar›nda
Giovanni di Bicci ve o¤lu Cosimo
ile kentin sosyal ve siyasal
yaflam›n› etkilemeye bafllayan
Medici ailesi Floransa’n›n ekonomik
bak›mdan zenginleflmesini sa¤lad›.
Aile üç yüzy›l boyunca Floransa ve
Toscana’n›n tek hâkimi oldu.

Medici’lerin dünyaya genifl bak-
malar› dönemin en önemli
sanatç›lar›n›n Floransa’da
çal›flmalar›na imkân verdi.
Donatello, Filippo Brunelleshi,
Lorenzo Ghiberti, Luca della
Robbia, Fra Angelico, Botticelli,
Leonardo da Vinci ve Michelangelo
gibi eflsiz sanatç›lar Medici ailesi
taraf›ndan flehrin güzellefltirilmesi
için görevlendirildiler. Takip eden
yüzy›llar politik karmafl›kl›k içinde
geçse de Floransa 1861 y›l›nda
‹talyan Birli¤i’ne kat›ld› ve 1865-71
y›llar› aras›nda k›sa süre yeni
krall›¤›n baflkenti oldu. II. Dünya
Savafl›’nda Mussolini’nin yan›nda
olan flehir, Alman ordular›n›n
‹talya’dan çekilmesi s›ras›nda
yo¤un bombard›mana maruz kald›
ve adeta yerle bir edildi. Fakat

Flâneur 
Sait Faik bence belki de 
Türk edebiyat›n›n en büyük
‘flâneur’ü. Flanör kavram›n› belki
biraz açmak laz›m. Walter
Benjamin’in hediye etti¤i, Pasajlar
kitab›nda geçen bir kavram bu.
Benjamin kendini sokakta, 
pasajlarda, evindeymiflçesine 
rahat hisseden adam olarak
adland›r›yor flâneur’ü. Tabii 
bunun daha felsefi ve baflka 
türlü aç›l›mlar› da var, ama kavram
olarak flöyle bir fley düflünebiliriz;
‘sokakta kendini iyi hisseden
insan.’ 

AAyAyAyAyAA fffeerr TTuunnçç iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 21 Temmuz 2005.

Floransa

‹talya’n›n ortas›nda yer alan
Toscana bölgesinin ve Firenze ilinin
merkezi olan, Roma’n›n 230 km
kuzeybat›s›nda bulunan Floransa,
her gezgin için farkl› bir anlam ifade
ediyor. Baz›lar› için Rönesans’›n
nefes kesen baflkenti, yüz y›ll›k
binalar›n aras›nda ilerleyen bir
zaman tüneli olarak dikkat çeker-
ken; kimileri taraf›ndan da
müzelerin flehri, sanat, edebiyat,
mimari ve felsefenin befli¤i olarak
benimseniyor. Gezginler d›fl›ndaki-
ler için ise Floransa, dünyada ilk
standart sikke olarak kabul edilen

ölçüde askerî gücün baflar›s› veya
yenilgisi ile belirlenecektir. 

VViirrggiinniiaa KKeeyyddeerr.. ÇÇeevv;; VViivviiaann KKoohheenn..

ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

1 KHG’nin unutulmaz bir tasvirini görmek için
Stephanie Black’in 2001 tarihli Life and Debt
(Hayat ve Borç) adl› filmini izleyebilirsiniz. 

Flamenko
Endülüs’de do¤an bir müzik 
türü. Kökeni çok eskilere 
gitmekle birlikte, bugün 
tan›nan haliyle ortaya ç›kmas›, 
XIX. yüzy›l sonlar›nda Sevilla’da
aç›lan bir müzikli lokale dayan›r.
Flamenkonun müzik (genelde 
vokal ve gitar›n yan›s›ra ‘cajones’
ad› verilen ve üstüne oturularak
çal›nan bir kasaya benzeyen 
ritm saz›), alk›fl (el toque) ve 
dans (baile) olmak üzere bafll›ca 
üç bilefleni vard›r. Esas olarak 
çingene müzi¤i olarak bilinmekle
birlikte, ‹spanyol tarihinin çeflitli
aflamalar›ndan ald›¤› Yahudi, 
Arap, Afrika ve Amerikan
etkileri de vard›r. Uzun bir 
müddet alt s›n›flar›n müzi¤i 
gözüyle görüldükten sonra,
entelektüellerin de ilgilenmeye
bafllamas›yla, önce ‹spanya’da
sonra dünyan›n baflka yerlerinde 
en fazla tan›nan müzik türlerinden
biri haline gelmifltir. 

SSeerrhhaann AAddaa
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Sait Faik, 1906-1954.

savafl›n bitmesiyle Floransa bir kez
daha küllerinden do¤du.
Günümüzde Floransa 374.000’lik
nüfusuyla ve kaplad›¤› 3.514
km2’lik alan›yla hâlâ ‹talya’n›n en
dikkat çekici flehri..

Zaman›n donduruldu¤u
Floransa’n›n dar tafll› sokaklar›na
ad›m att›¤›n›z anda bu flehrin âdeta
ressamlardan mimarlara, bilim
adamlar›ndan siyaset adamlar›na,
heykelt›rafllardan flairlere kadar her
nevi sanatç›n›n üzerinde dönem
dönem çal›flt›¤› bir sanat eseri
oldu¤unu fark edersiniz. Bu eserler
ortaça¤›n son dönemlerinin yayg›n
mimari stili olan Gotik karfl›s›nda
‹talyan topraklar›nda antik ça¤da
uygulanm›fl biçim ve kavramlar›n
yeni bir anlay›flla yorumlanmas›na
dayanan Rönesans’› do¤urmufl;
sanata ve var olmaya yepyeni,
hümanist bir görüfl getiren
Rönesans zamanla tüm güzelliklerin
yolunu açm›flt›r.  

Santa Maria del Fiore
Santa Maria del Fiore Katedrali
di¤er ad›yla Duomo olarak da
biliniyor. Vaftizhanesi ve 400
basamakl›, 84 metrelik çan kulesi
ile Duomo’nun ilk çal›flmalar›na
1294 y›l›nda bafllanm›fl olmas›na

ra¤men yap› yaklafl›k alt› yüz y›ll›k
bir inflaat süreci sonunda tam
anlam›yla bitirilebilmifl. En son 1887
y›l›nda d›fl cephesi beyaz Carrara
mermeri ile kaplanan bu görkemli
yap›, Brunelleschi’nin baflyap›t-
lar›ndan biri olarak gösteriliyor ve
hâlen Floransa’n›n zenginlik ve
gücünün bir sembolü kabul ediliyor.
Çan kulesine t›rmanmay› gözüne
kestiren gezginler ayaklar›n›n alt›na
serilen Floransa’n›n ihtiflaml› 
manzaras› ile ödüllendiriliyorlar.
Katedralin içerisindeki fresk ve 
vitraylar da özellikle görülmeli. Sol
duvar›nda as›l› olan Domenico di
Michelino’nun ‘Dante ‹lahi
Komedya’y› Aç›klarken’ adl› tablosuaa
nefes kesici.

Katedralin hemen yan›nda kentin
en eski yap›s› olan, Floransa’n›n
koruyucu azizi Vaftizci Yahya’ya
adanm›fl vaftizhane ‘Battistero’
yeral›yor. 1. yüzy›la kadar tarih-
lenebilen bu yap›n›n en büyük özel-
li¤i kuzey ve do¤u kap›lar›. Lorenzo
Ghiberti taraf›ndan yaklafl›k 25 y›lda
sanatsal bir tutkuyla ifllenen bu
bronz kap›lar 1425 y›l›nda yerlerine
tak›lm›fl. Üstlerinde ‹sa’n›n, ‹ncil
yazarlar›n›n ve Kilise’nin ileri gelen
bilgelerinin hayatlar›ndan kesitlerle
birlikte Eski Ahit’ten sahneler içeren

rölyeflerin bulundu¤u kap›lar
‘Cennetin Kap›s›’ olarak
adland›r›lm›fl. Fakat bugün içi
mozaiklerle kapl› Vaftizhane’ye 
girerken sizi karfl›layan kap›lar
‘Cennetin Kap›lar›’n›n birer kopyas›.
As›llar›, bir müzede korumaya
al›nm›fl durumda.

Piazza della Signoria
Kentin ikinci büyük meydan› olan
Piazza della Signoria flehrin en
meflhur buluflma noktas›. Bu mey-
dan ayn› zamanda Palazzo 
Vecchio gibi tan›nm›fl yap›lara ve
de baz› çok önemli heykellere ev
sahipli¤i yap›yor. Günümüzde 
meydan kafeleri ve zenginli¤i ile
Floransal›lar›n en sosyal merkezi
konumunda. Meydandaki kafelerde
servis oldukça yavafl. fiehrin
yerlileri de bu sebepten dolay›
kahvelerini ayakta sohbet ederek
içmeyi tercih ediyorlar; böylece
hem servis daha h›zl› oluyor, hem
de daha az para ödüyorsunuz. 

Eski ve yeni Floransa’n›n kalbi olan
meydana hâkim olan en önemli
yap› ise 1299 y›l›nda yap›lm›fl 94
metrelik kulesi ile dikkat çeken
Palazzo Vecchio. Belediye Binas›na
dönüfltürülmüfl olan yap› ilk bafllar-
da bir saray olarak infla edilmifl. Bir
ortaça¤ flatosu gibi düflünülen
yap›n›n içinde ziyaretçileri ilk olarak
Giorgio Vasari taraf›ndan mükem-
mel bir biçimde dekore edilmifl olan
iç avlu karfl›l›yor. Buradan saray›n
dev ana bölümü olan Salone dei
Cinquecento’ya ç›k›l›yor. Saray›n en
dikkat çekici odas› ise hemen
kap›s›n›n karfl›s›nda dikilen
Michelangelo’nun ‘Zafer’ heykeli ile
Studiolo di Francesco I. 

Piazza della Signori heykelleriyle de
adeta bir aç›k hava müzesine
dönüflmüfl durumda. Avrupa’n›n en
büyük bronz heykellerinden biri
olan Cellini’nin Perseus,
Michelangelo’nun Davud (kopya),
Donatello’nun Herkül,
Giambologna’n›n I. Cosimo ve
Ammannati’nin Neptün heykelleri
Floransa’n›n tüm tarihinin en gözle
görülür tan›klar› olarak gururla yer-
lerini koruyorlar.
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Santa Maria del Fiore,
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dell’Accademia’ya kald›r›lana kadar
Signoria Meydan›’n› süslemifl. 

Santa Croce Kilisesi
Santa Croce, Dominiken rahipleri
taraf›ndan Santa Maria Novella Kili-
sesine rakip olarak yapt›r›lm›fl. Zi-
yaretçiler kusursuz Carrara merme-
riyle kapl› yüzeyi ile bu yap›n›n 
içine ad›m atar atmaz Giorgio 
Vasari’nin 1570 y›l›nda üretti¤i
Michelangelo An›t mezar› ile 
karfl›lafl›yorlar. Sonra s›ras›yla
Dante’nin Abidesi, Machiavelli’nin
mezar›, opera bestecisi Rossini’nin,
Ghiberti’nin, Galilei’nin ve Leonardo
Bruni’nin mezarlar› yeral›yor. Dante
Alighieri’nin heykeli bulunan mey-
dan›yla da bu kilise ‹talyanlar için
çok önemli. Çünkü onlara göre,
ortaça¤da bu meydanda tekme
tokat oynanan, hatta bazen ölümle
sonuçlanabilen top oyunu Avru-
pa’daki futbolun ilk ç›k›fl noktas›.

Avrupa’n›n göbe¤inde el de¤memifl
bir ortaça¤ havas›n› y›llardan beri
yaflatan Floransa’y› ziyaret eden
herkes mutlaka içinde kendisine
yak›n bir temay› bulmufltur. Bu
flehir onu ziyaret eden herkesin
içine ya sanat›n›, ya aflk›n›, ya
havas›n›, ya yeme¤ini ya da
tutkusunu ifllemifltir. 

ZZeekkeerriiyyaa fifieenn

www.acikradyo.com.tr
23 Eylül 2005.

Frans›z Soka¤›

Modern sonras› dünyan›n ‘tüketim
nesnesi’ olarak biçimlendirdi¤i
mekânlar›n benzer bir oluflum 
modeli var. Önce ‘satacak’ bir 
program belirleniyor, sonra s›n›rlar›
belirlenmifl bir ‘yer’ seçiliyor, daha
sonra da biçimlendirmeye esas
oluflturacak ‘ana kavram’
saptan›yor. Programlar alabildi¤ine
çeflitli: Kapal› yerleflme, al›flverifl
merkezi, tatil köyü, otel, e¤lence
merkezi... vb. Yer seçimi sürecin
ikinci ad›m›. Ait oldu¤u ba¤lamdan
(yani ‘yer’in kendisinden) koparmak
üzere s›n›rland›r›labilir olmas› yer
seçimindeki ölçütlerden biri. Bu
s›n›rland›rma ise kendisini ‘güven-

Nehrinin kabarmas› ile say›s›z sel
felaketi ve savafllar atlatm›fl.
1944’te ‹talya’dan çekilmekte olan
Alman ordular›n›n bu köprü
haricinde tüm flehri yerle bir etmifl
olmalar› hayret verici. Floransal›lar
ise ne yapaca¤› belirsiz olan Arno
Nehrine hâlâ flüphe ile bak›yorlar.

Davud Heykeli
Michelangelo’nun Piazza della
Signoria’da kopyas› bulunan 
Davud heykelinin asl›, Floransa’n›n
ikinci en önemli müzesi olan
Galleria dell’Accademia’da
sergileniyor. fiehrin Medici ailesin-
den kurtulufluna adanm›fl. Tüm
ihtiflam› ile düflmanlara gözda¤›
vermek için yap›lm›fl olan Davud
heykelinin en büyük özelliklerinden
biri de, tek bir mermer parças›ndan
yontulmufl olmas›. Toscana
tepelerinde bulunup getirilen bu
ince ve damarl› mermer blok
Leonardo da Vinci’nin de dahil
oldu¤u birçok sanatç› taraf›ndan
ifllenememifl ve bir köfleye at›lm›fl.
Ancak Michelangelo söz konusu
bloku üç y›l gibi bir sürede ince
ince iflleyerek âdeta herkese 
meydan okumufl. Orant›s›z 
olarak uzun kollara, fazlas›yla
büyük bafl ve ellere sahip olan 
bu heykel 1873 y›l›nda Galleria

Galleria degli Uffizi
Galleria degli Uffizi, yaklafl›k 68
müzesi olan flehrin en büyük ve en
önemli müzesi. Medici ailesinin
flehre hediyesi olan bu müze 45
kadar odac›ktan olufluyor. Merakl›
olmayanlar için bile bu müzeyi h›zl›
bir biçimde dolaflmak en az›ndan
iki saat al›yor. Ancak merakl›lar için
müzeyi gezmek iki tam gün dahi
sürebilir. Michelangelo’dan
Raffaello’ya, Da Vinci’den
Caravaggio’ya birçok sanatç›n›n
burada yer alan eflsiz eserlerinden
en önemlileri ise; Botticelli’nin
bakan› büyüsü alt›na alan Venüs’ün
Do¤uflu ve ‹lkbahar tablolar›. 

Ponte Vecchio
fiehri ikiye bölen Arno Nehri’ni
kesen Ponte Vecchio, üzeri ufac›k
binalarla kapl› renkli bir köprü. ‹lk
bafllarda kasaplara tahsis edilmifl
olan bu köprü Medici’lerden sonra
‘kuyumcular köprüsü’ olmufl.
Buras› ayn› zamanda al›flverifl me-
rakl›lar› için bir fl›k ma¤aza. Burada
ellerinde dörder befler çantal› turist-
leri gördükçe Floransa’n›n ayn›
zamanda turistler için iyi bir
al›flverifl alternatifi sundu¤unu
alg›l›yorsunuz. Ancak Ponte
Vecchio’nun hep böyle güzel an›lar›
olmam›fl. Yüzy›llar boyunca Arno
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lik’ üzerinden tan›ml›yor: Güvenlik
duvarlar›, güvenlik kap›lar› yal›t›lm›fl
mekân›n s›n›rlar›n› belirliyor. Son
nokta ise ‘ana kavram’›n belirlen-
mesi. Burada ne programdan yola
ç›k›l›yor, ne de -zaten yads›mak
üzere kopulmufl olan- ‘yer’in ken-
disinden. Ana kavram d›flar›dan
tafl›n›yor, hem programla, hem de
yerle iliflkisi zorunsuzluk tafl›yor ve
bir ‘benzeti’ mekân›na olanak
tan›mas› hedefleniyor; bu kavrama
da ‘tema’ deniyor: ‘deniz temal›’
al›flverifl merkezi, ‘zen temal›’
yerleflme, ‘saray temal›’ oteller...
vb. Ana kavram›n konumlan›lan
‘yer’le herhangi bir kimlikleyici iliflki
tafl›mamas› özellikle amaçlan›yor.
Böylece oluflturulan yeni mekân›n,
kendisine özel bir kimlik infla
etmesi mümkün oluyor. Kuflkusuz,
yeni ürünün sat›fl› için gerekli
pazarlama iletifliminin temel argü-
man› da bu ‘ana kavram’la ve infla
edilen ‘özel kimlik’le belirleniyor. Bu
‘benzeti’ mekânlar›n›n art›k s›radan-
laflan örnekleri aras›nda yer alan
oteller ve tatil köyleri tüm Akdeniz
k›y›s›n› kaplarken, çok daha çarp›c›
bir örnek ‹stanbul’da ortaya ç›kt›:
Frans›z Soka¤›. Örne¤i çarp›c›
k›lan, zaman içinde de¤iflime
u¤ram›fl, ama hep kendisi kalm›fl
bir Beyo¤lu soka¤›n›n, yukar›da
özetlenen modelin uygulanmas›yla
dönüflüme u¤ramas›. 

Amaç: Hedef Kitleyle Buluflmak
Öykünün geliflimi ise flöyle: Bir
yat›r›mc›, kafelerden, lokantalardan
oluflacak bir kompleksi hayata
geçirmek için yola ç›kar ve kendi-
sine ‘yer’ olarak, hedef kitlesiyle
buluflabilece¤i bir noktay›,
Beyo¤lu’nun bir soka¤›n› seçer. ‹lk
bak›flta –Beyo¤lu’nun son y›llarda
geçirdi¤i de¤iflim düflünülerek– ,
program›n ‘yer’in kendisiyle iliflki
içinde oldu¤u, bu yüzden sözünü
etti¤imiz modelin bu örne¤e
uymad›¤› söylenebilir. Ne var ki
süreç daha iyi gözlendi¤inde,
yat›r›mc›n›n bu soka¤› ‘kendisi’
oldu¤u için de¤il, sadece hedef
kitlesine ulaflabilece¤i bir yer
oldu¤u için seçti¤i görülecektir.
Baflka bir deyiflle yat›r›mc›n›n
Beyo¤lu’nu seçmesi, bir tatil köyü

için deniz k›y›s›n› seçmekten
farks›zd›r. Ba¤lamla iliflki orada
bafllar ve orada biter.

Cezayir Soka¤›
Seçilen soka¤›n as›l ad› Cezayir
Soka¤›’d›r. Beyo¤lu’nun 19. yüzy›l-
da biçimlenmifl mimarisini yans›tan,
20. yüzy›l›n son yar›s›nda ise böl-
genin çöküflünden pay›n› alm›fl bir
sokakt›r bu. Yat›r›mc›, projesini ha-
yata geçirmek için önce ana kav-
ram› belirlemeye koyulur. Hiç 
kuflkusuz bu ana kavram, ne
Beyo¤lu’yla iliflki içinde olacakt›r,
ne de soka¤›n kendisiyle. Sonuçta
yat›r›mc›, Beyo¤lu’nun bu soka¤›n›
bir ‘Frans›z’ soka¤›na dönüfltür-
meye karar verir. Baflka bir deyiflle
sokak ‘yer’le kurulu tüm iliflkisini
koparacak bir kavramla yeniden
tan›mlan›r, adland›r›l›r. Her ne kadar
Cezayir/Fransa iliflkisi, bir parça
yak›n tarih bilgisine sahip olanlar›
irkiltecek olsa da, yat›r›mc›y› kayg›-
land›rmaktan uzakt›r. Bir ‘benzeti
mekân›’ kurmak için ana kavram
haz›rd›r art›k. Burada Beyo¤lu’nun
sokak mimarisinden bir Frans›z
soka¤› yarat›l›p yarat›lamayaca¤›
önem tafl›maz; çünkü amaçlanan
Frans›z soka¤›n›n kendisini de¤il
benzetilmiflini var etmektir. Duvar-
lara yap›flt›r›lacak dev Toulouse-
Lautrec afiflleri (hiçbir Frans›z
soka¤›nda bu afifllere rastlanmasa
da), kafelere verilecek Frans›zca
adlar (Frans›zca imla yanl›fllar›yla
dolu olsa da), soka¤›n Türkiyeli
müflterisi için Cezayir Soka¤›’n›
‘Frans›z Soka¤›’ k›lmaya yetecektir.
Bina cephelerine yap›lan beceriksiz
boya makyaj› ise hem yeni soka¤›
çevreden ay›rma, ait oldu¤u
ba¤lamdan soyutlama ifllevini
görür, hem de soka¤a bir ‘kapal›
kompleks’ kimli¤i kazand›r›r.

Yar› Özel Bir Aç›k Mekân 
Ancak soka¤›n görsel farkl›laflmayla
kapal› bir kompleks kimli¤i kazan-
mas› yeterli de¤ildir. Burada da gü-
venlik kap›lar›, güvenlik görevlileri
devreye girer ve sokak, s›n›rlar› ta-
n›mlanarak Beyo¤lu’ndan tümüyle
kopar›l›r. Ayr›ca yap›lan müdahale,
kamusal bir alan›n özel bir alana
dönüfltürüldü¤ünü göstermektedir.

Ama zaten Cezayir Soka¤›, içinden
geçilen, bir yerden bir yere ulaflmak
için katedilen bir ‘sokak’ de¤ildir
art›k. Kentin kamusal mekân›n›n bir
parças›, kafelere tahsis edilmifl yar›
özel bir aç›k mekâna dönüflmüfltür. 

K›sacas›, ‘Frans›z Soka¤›’, kentin
yerle kimlikleyici iliflkisi en fazla
olan tarihsel bölgelerinden birinde,
bir ‘yok-yer’in (yer-olmayan’›n, non-
lieu’nün) yarat›l›fl öyküsünü
anlat›yor.1 ((BBkkzz;; YYookk--yyeerr)r)r))

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› 05 A¤ustos 2004’te ‘Benzeti
Mekânlar›na Son Bir Örnek: Frans›z Soka¤›’
bafll›¤›yla Arkitera.com’da yay›nlanm›flt›r.
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Cezayir Soka¤›, 
içinden geçilen, bir 
yerden bir yere ulaflmak
için katedilen bir ‘sokak’
de¤ildir art›k...



bilinçli dünyas›n›n da gerçekte
tamamen ‘bilinçd›fl›’ ad›n› verdi¤i
bir bölümde; içgüdülerinin kültürel
bask› alt›nda, asl›nda bast›r›lm›fl
duygular›n›n etkisiyle hareket
etti¤ini ve bunlara uygun olarak,
bilinçli dünyas›n› hiç de bilinçli
olmayan bir kaynaktan ortaya ç›kan
gerilimlerle motive etti¤ini belirle-
mifltir. Bu üç bulufl, insan›n
dünyadaki yaflam›n› neredeyse
altüst etmifltir. Ya da Freud’un
yak›nlar›n›n söyledikleri bir tan›mla-
mayla; bütün psikolojiyi
de¤ifltirmifltir. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 03 May›s 2004. 

yay›nlanan Göksel Kürelerin
Dönüflü kitab›nda yapt›¤› bir
devrimle, o zamana kadar inan›lan
‘dünyan›n kâinat›n merkezi oldu¤u’
görüflünü tümüyle de¤ifltirmifl ve
yerkürenin uzaydaki say›s›z
y›ld›zdan bir tanesi oldu¤unu, hem
de en küçümenlerinden bir tanesi
oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Ve tabii ki
bu, teolojiye, din bilimlerine büyük
bir darbe olmufltur. ‹nsan›n ve
dünyan›n kutsal kutsall›¤›n› y›kan
bir darbe. Bu darbenin alt›ndan
kalkmaya çal›fl›l›rken, bu kez
Darwin ç›km›fl: insan›n, Tanr›n›n
kutsal yarat›¤› de¤il, insan›ms› may-
mundan bir devam› oldu¤unu,
flempanzelerle insan›n ortak bir
atadan evrimlefltiklerini öngören
teorisini; Türlerin Kökeni kitab›n›
yay›nlam›flt›r. Yeni bir sars›nt› geçir-
mifltir narsisist, kendini be¤enmifl
insan. Ard›ndan 1900 y›l›nda bu kez
de Freud, düfllerin kitab›n›; Düfllerin
Yorumu’nu yazarak bu kez insan›n

Freud 
Freud’un yaflam›, yaflad›¤›m›z
dünyay› anlamak için vazgeçilmez
bir biyografi; ve yap›tlar›n›n yan›nda
biyografisi de son derece önemli.
Bu biyografi, birazc›k yak›ndan
bakt›¤›m›zda, Freud’un yap›tlar›n›n
nas›l yaz›ld›¤› üzerine neredeyse
yap›tlar›ndan daha k›flk›rt›c› baz›
ipuçlar› veriyor. Ayr›ca, Freud
kadar; yap›tlar›yla aras›nda ba¤lant›
kurulan, bunlar aras›nda kimi
zaman bilimsel yaklafl›mlar
oluflturulan, kimi zaman dedikodu-
lar yap›lan, ama her fleye ra¤men
de ondan bir türlü vazgeçilemeyen,
k›flk›rt›c›, aç›k bir yap›t biyografisi
de.

Freud’un da dahil oldu¤u üç büyük
ayd›nlanmac›, üç büyük düflünür,
dünyada üç büyük devrim gerçek-
lefltirmifltir denir. Bunlardan birincisi
Copernicus’tur. Copernicus 1543’te

Sigmund Freud, 
1856-1939.
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...... ÜÜçç bbüüyyüükk ddüüflflüünnüürr,,
ddüünnyyaaddaa üüçç bbüüyyüükk ddeevvrriimm
ggeerrççeekklleeflflttiirrmmiiflflttiirr,, ddeenniirr..
CCooppeerrnniiccuuss ((GGöökksseell KKüürreelleerriinn
DDöönnüüflflüü)üü)ü)ü))üü)ü ,, DDaarrwwwrwwiinn ((TTüürrlleerriinn
KKöööökkeennii)ii)ii)i)i))i)ii)ii ,, FFrreeuudd ((DDüüflfllleerriinn
YYoorruummuu)u)u)),, bbuulluuflfl vvee ssaappttaa--
mmaallaarr››yyllaa iinnssaann››nn ddüünnyyaaddaakkii
yyaaflflaamm››nn›› nneerreeddeeyyssee aallttüüsstt
eettmmiiflfllleerrddiirr..
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Gagacu Adam
Digging Up The Dead

Ölüyü Mezar›ndan Ç›karmak

We walk on earth,
Yürürüz yeryüzünde,

We look after,
Gözkulak oluruz ona,

Like rainbow sitting on top.
Tepede tüneyen gökkufla¤› 
misali.

But something underneath,
Ama dipte bifley,

Under the ground.
Yerin dibinde.

We don’t know.
Bilmeyiz onu iflte.

What do you want to do?
N’apmak istiyosun sen?

If you touch,
Bir dokunursan bak,

You might get cyclone, heavy rain 
or flood.

Yel üfürür, ya¤mur ya¤ar, seller 
akar. 

Not just here,
Yok, de¤il sade burda,

You might kill someone in another 
place.

Bakars›n adam öldürmüflün 
baflka yerde.

Might be kill him in another 
country.

Bir bakm›fl›n ölmüfl o, bir baflka 
diyarda.

You cannot touch him.
Elin de¤mez ona.

Koca Bill Neidjie1

‘Gagacu Adam’2

ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Bill Neidjie (1920-2002); Avustralya’daki
Kakadu Milli Park›’n›n geleneksel sahibi ve
‘Gagacu’ dilini konuflan son kifli idi. Hayat›n›
Gagacu kültürünün ve atalar›ndan kalma
topraklar›n korunmas›na adam›flt›. Gagacu
geleneklerini ve dünya görüflünü anlatan
yay›nlanm›fl iki kitab› vard›r.  

2 Tim Flannery; The Weather Makers. Çev.
Ömer Madra. New York: Atlantic Monthly
Press, 2005.

Gaia 
2006’n›n hemen bafllar›nda
Independent gazetesinde 
James Lovelock’un bir makalesi
yay›nland›. Dr. Lovelock,
yeryüzünün ilginç insanlar›ndan 
biri: Öncelikle ba¤›ms›z bir bilim
adam› (Britanya Royal Society
üyesi), pek çok bulufla imzas›n›
atm›fl önemli bir mucit, sayg›n 
bir yazar, küresel ›s›nma
fenomeninin tehlikelerini dünyada
ilk dile getirenlerden biri, bunu 
25-30 y›ld›r ›srarla tekrarlayan 
aktif bir çevreci ve bilim
dünyas›nda giderek daha genifl
bir çerçevede kabul görerek, 
art›k bir teori muamelesi görmeye
bafllayan Gaia (Tabiat Ana)
hipotezini ortaya atan bir düflünür.
Gaia hipotezi, dünyan›n bir 
süperorganizma fleklinde ifllev
gördü¤ünü ileri sürüyor. Yani,
dünyam›z tafl› topra¤›, havas›, 
suyu ile yaflayan bir varl›k 
olarak hareket etmektedir.  

Gaia Teorisi
Bu hipotez, Yeryüzü yüzeyi-
nin ve okyanuslar›n fiziki ve
kimyasal durumunun, geç-
miflte ve her zaman, bizzat
hayat›n varl›¤› sayesinde
sa¤lam ve rahat oldu¤unu
öngörür. Daha önceki gele-
neksel görüfl ise, bunun ak-
sine, hayat›n gezegen flart-
lar›na uyum sa¤lad›¤›n› ve
hem hayat›n, hem de geze-
genin ayr› ayr› yollardan ev-
rildi¤ini öngörmekteydi. Oy-
sa, flimdiki Gaia hipotezine
göre hayat Dünyay› düzen-
lemez ve kendisi için rahat
hâle getiren bir faaliyette
bulunmaz. Hipotezi gelifl-
tiren Lovelock’a göre, hayat
için uygun bir hâlde düzen-
leme, hayat›n, havan›n, ok-
yanuslar›n ve kayalar›n tü-
münün evrimleflme siste-
mine özgü bir husustur.
Gene James Lovelock’a
göre, buna art›k Gaia Teorisi
de denebilir, zira hipotezin
art›k Daisyworld modelinde
matematiksel bir temeli
vard›r, ve ayr›ca denenmesi
mümkün olan öngörülere
sahiptir.1

‘Gezegen Hâkimi’nden Patoloji
Raporu: Yüksek Atefl
Makale, flöyle bafll›yor: “Genç 
bir polis han›m›, zevk alarak 
yapt›¤› görevi bafl›nda çal›fl›rken
hayal edin; sonra, çocu¤u 
kaybolmufl bir aileye, çocu¤un
yak›ndaki bir ormanda cinayete
kurban gitmifl oldu¤unu bildirme
görevini yerine getirirken hayal 
edin onu. Ya da, göreve yeni
atanm›fl genç bir doktoru 
düflünün: Size, yapt›¤› 
biyopsi sonucunu, yani metastaz
yapm›fl azg›n bir tümörün
bedeninizi istila etmifl oldu¤unu
söylemekle görevli. Doktorlar ve
polisler, korkunç ve basit gerçe¤i
kimilerinin vakur bir flekilde kabul
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Big Bill Neidjie, 1920-2002.



sera etkisinin s›ca¤›na tümüyle
maruz b›rakabilir. Bir budalan›n ikli-
mi içinde bulunmaktay›z asl›nda
–kazara dumanla serinleyen bir
iklimin. Ve, daha bu yüzy›l
bitmeden, aram›zdan milyarlarcas›
ölecek ve geriye kalan pek az
say›daki üreyen çift, iklimin
yaflanabilir oldu¤u kuzey kutbu böl-
gesinde varl›¤›n› sürdürecek.
Dünya’n›n kendi iklimini ve
bileflimini düzenledi¤ini gözden
kaç›rd›k ve bunu kendimiz yap-
maya çal›flma gafletine düfltük,
sanki üstümüze vazifeymifl gibi.
Bunu yapmakla, kendimizi köleli¤in
en kötü biçimine mahkûm ettik.
Dünya’n›n kâhyas› olmay› seçtiysek
e¤er, o zaman atmosferi, okyanus-
lar› ve yer yüzeyini hayata uygun
flekilde tutmaktan da biz sorum-
luyuz demektir. Bunun imkâns›z bir
ifl oldu¤unu da yak›nda görece¤iz...

Eflyan›n Tabiat›
Peki, bu vahameti, bu kadar temel
ve basit bir gerçekli¤i, yani
‘do¤a’n›n do¤as›n›’ neden fark
edemedik bugüne kadar? Asl›nda,
inan›lmayacak kadar basit bir
sebepten dolay›. ‘Charles
Darwin’den bu yana Yeryüzü’ndeki
hayata yepyeni bir bütünsel bak›fl
aç›s›n› getiren ilk insan’ olarak
tan›mlanan Dr. Lovelock, gelifltirdi¤i
analizin kendisine baflka bir izah
tarz› b›rakmad›¤›n›, Gaia’n›n kendi
kendisini düzenleyen
mekanizmas›n›n, ›s›nma konusunu
düzenlemeyi baflka bir güce b›rak-

korudu ve hayata uygun flekilde
yaflad›. Güneflin yaflam› biraz
zorlaflt›racak kadar s›cak oldu¤u bir
dönemde dünyay› kirletmeye
bafllam›fl olmam›z bir talihsizlikti.
Gaia’n›n ateflini yükselttik; yak›nda
durumu kötüleflecek ve komaya
benzer bir duruma girecek. Tabiat
Ana bu duruma daha önce de
düflmüfl ve düzelmiflti, ama
iyileflmesi 100 bin y›ldan fazla
zaman alm›flt›. Bunun sorumlusu
bizleriz ve sonuçlar›na da kat-
lanaca¤›z: Yüzy›l ilerledikçe s›cakl›k
›l›man bölgelerde 8 derece, tropik-
lerde ise 5 derece yükselecek...

Bir Budalan›n ‹kliminde
Yafl›yoruz
Tam da bu noktada, dünyan›n ve
belki de kâinat›n en tuhaf para-
dokslar›ndan biri de ortaya ç›k›yor.
‹nsanlar›n atmosferi kirlettikçe,
küresel ›s›nman›n yavafllamas›na
sebep olmalar› gibi bir acayiplik
ortaya ç›k›yor. Bu benzersiz
tuhafl›¤›n aç›klamas›n› ve yol aça-
bileceklerini gene Lovelock’un
kalemine b›rakal›m:

Gariptir, kuzey yar›küredeki
aerosollerin yaratt›¤› kirlenme,
günefl ›fl›nlar›n› uzaya geri yans›tt›¤›
için küresel ›s›nmay› azaltmakta. Bu
‘küresel kararma’ geçicidir; zaten
dumandan ibaret oldu¤u için,
birkaç gün içinde t›pk› duman gibi
da¤›l›p gidebilir ve bizleri küresel

etti¤ini, kimilerininse nafile yere
bunu inkâra çabalad›klar›n› bilir...
Doktorlarla polislerin görevden
kaçma flans› yoktur.”

‹flte bu ‘kaçar› olmayan’ görev
sorumlulu¤u dolay›s›yla, Dr.
Lovelock da ac› haberi flöyle veri-
yor insanlara:

Bu, flimdiye kadar yazd›¤›m en zor
makale –zorlu¤u ayn› sebeplerden
kaynaklan›yor. Gaia teorim,
Dünya’n›n bir canl› gibi hareket
etti¤ini öngörür; fluras› da çok aç›k
ki, canl› olan her fley, sa¤l›kl› bir
hayat sürebilece¤i gibi, hastal›¤a
da yakalanabilir. Tabiat Ana (Gaia)
beni bir gezegen hekimi hâline
getirdi ve ben mesle¤imi çok cid-
diye al›yorum; iflte bu yüzden flimdi
kötü haberi vermek zorunday›m.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki iklim
merkezleri bir hastanenin patoloji
laboratuarlar›na tekabül ederler;
onlar Dünya’n›n fiziksel durumunu
rapor ettiler, iklim uzmanlar› onu
a¤›r hasta olarak olarak görüyorlar
ve yak›n gelecekte bir humma atefli
ile yanaca¤›n›, bu ateflli durumun
100 bin y›l kadar sürebilece¤ini
söylüyorlar. Size flunu söylemeliyim
ki, Dünya ailesinin üyeleri ve onun
yak›nlar› olarak sizler ve bilhassa
medeniyet vahim bir tehlike içinde.
Gezegenimiz, üç küsur milyar y›ll›k
ömrünün büyük bölümünde, t›pk›
bir hayvan›n yapt›¤› gibi, sa¤l›¤›n›

“E¤er hayatla
çevrenin s›k›
s›k›ya bitiflik
oldu¤u, bu
ikisinin birlikte
gittikleri o
zamanlarda
bilinebilmifl
olsayd›, Darwin
evrimin yaln›zca
organizmalar›
de¤il, bütün
gezegen yüzeyi-
ni de içerdi¤ini
görebilecekti. 
O zaman biz de
yeryüzüne bir
canl›ym›fl gibi
bakabilecektik.” 
James Lovelock
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James Lovelock bir 
Gaia heykelinin önünde, 
2000.

Charles Darwin. 
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mas›n›n ‘eflyan›n tabiat› icab›’
imkâns›z oldu¤unu anlat›yor.
Çünkü, Yeryüzü sistemi, s›n›rs›z
say›da geri besleme mekanizmas›n›
ba¤r›nda bar›nd›r›yor. ‹flte bu
mekanizmalar milyarlarca y›ld›r
uyum hâlinde hareket ederek, aksi
takdirde çok daha so¤uk olmas›
gereken yeryüzünü yaflama elveriflli
belli bir s›cakl›kta tutmay› baflar-
m›fllard›. Oysa flimdi, ayn› geri
besleme mekanizmalar› gene bir
araya gelerek bu kez aksi yönde
hareket ediyorlar: ulafl›m ve
endüstri gibi insan faaliyetleri sonu-
cunda karbondiyoksit ve benzeri
sera gazlar›ndaki muazzam sal›mlar

yüzünden ortaya ç›kan ›s›nmay› kat
be kat art›racaklar. Bunun anlam›
da flu oluyor: gezegenin o kadim
düzenleyici sistemi üzerinde
insanl›¤›n yaratt›¤› tahribat,
do¤rusal olmayacak; yani, kontrol
edilemez flekilde h›zlanarak arta-
cak.2 

Tabiat›n ‹ntikam›
Profesör Lovelock, bu olguyu,
“Gaia’n›n ‹ntikam›” diye adland›r›yor
ve etrafl›ca anlat›yor. Ona kulak
verelim:

“...Bilimin yeryüzünün as›l tabiat›n›
fark etmesi neden bu kadar zaman
ald› diye sorabilirsiniz. Bence
flundan oldu: Darwin’in vizyonu o

kadar iyi ve aç›k seçikti ki, bu viz-
yonu sindirmek için bugüne kadar
gelmemiz gerekti. Darwin’in
zaman›nda atmosferin ve okyanus-
lar›n kimyas› hakk›nda pek az fley
biliniyordu; dolay›s›yla, organiz-
malar›n kendi çevrelerine uyum
sa¤laman›n (adapte olman›n) yan›
s›ra o çevreyi de¤ifltirip de¤ifl-
tirmedikleri olgusunu Darwin’in
düflünmesi için çok fazla sebep
yoktu. Hayatla çevrenin s›k› s›k›ya
bitiflik oldu¤u, bu ikisinin birlikte
gittikleri o zamanlarda bilinebilmifl
olsayd› e¤er, Darwin evrimin
yaln›zca organizmalar› de¤il, bütün
gezegen yüzeyini de içerdi¤ini

görebilecekti. O zaman biz de
yeryüzüne bir canl›ym›fl gibi 
bakabilecektik; havay› kirlete-
meyece¤imizi veya yeryüzünün
derisini –yani onun orman ve
okyanus ekosistemlerini– kendimizi
beslemekte, evlerimizi döflemekte
kullanabilece¤imiz bir basit 
ürün olarak kullanamayaca¤›m›z›
bilebilecektik. O zaman, bu 
ekosistemlere dokunulmamas›
gerekti¤ini, çünkü onlar›n
yaflayan yeryüzünün bir parças›
oldu¤unu içgüdüsel olarak 
hissedebilecektik.”

Ne Yapmal›?
Peki, dönülmez akflam›n ufkun-
daysak e¤er ve e¤er vakit çok geç
ise, flimdi ne yapaca¤›z o zaman?
Uluslararas› camia, ülke topluluk-
lar›, tek tek ülkeler, birey topluluk-
lar› ve tek tek bireyler olarak... Ne
yapmal›y›z? 

“...Öncelikle, de¤iflikli¤in ürkütücü
h›z›n› ak›lda tutmal›, harekete
geçmek için ne kadar az vaktimiz
kald›¤›n› idrak etmeliyiz. Ondan
sonra da her topluluk ve her ülke,
medeniyeti sürdürebilmek, onu
ayakta tutabilmek için eldeki kay-
naklar› elden geldi¤ince uzun süre

en iyi biçimde kullanman›n yollar›n›
aramal›. Medeniyet dedi¤in, enerji
yo¤unluklu bir fleydir ve çökmeden
onun dü¤mesini kapatamay›z.
Dolay›s›yla, güdümlü bir inifle
(powered descent), böyle güvenli
bir inifle ihtiyac›m›z var...”

Cehennemde Bir Mevsim (100
bin y›ll›k)
Peki bu mümkün mü? Lovelock, bu
çapta bir bilim adam› için flimdiye
kadar benzerine rastlanmam›fl bir
‘net karamsarl›k’ tablosu çiziyor:

“‹kinci Dünya Savafl›’ndaki beslen-
me rejimiyle beslenecek kadar yiye-
cek yetifltirebiliriz, ama biyolojik
yak›t üretmeye ya da rüzgâr çiftlik-

Dünyam›z tafl› topra¤›,
havas›, suyu ile yaflayan
bir varl›k olarak hareket
etmektedir. 



Galataport
Yüzy›l bafl›nda Akdeniz’in en aktif
limanlar›ndan biri olarak kullan›lm›fl
olan Galata Liman› bugün sadece
birkaç turistik kruvaziyer gemisine
hizmet ediyor. Son zamanlarda
gazetelerden takip etti¤imiz
Galataport’un Royal Caribbean
kruvaziyer flirketine sat›fl›
gerçekleflmifl olsayd›, buras› büyük
oteller ve al›flverifl merkezlerinden
oluflan tam teflkilatl› bir kurvaziyer
liman› haline gelecekti. Ama sat›fl
gerçekleflmedi; bofl sokaklar› ve
bofl binalar›yla 15-20 y›ld›r ât›l
durumda bekleyen Galata Liman›
Bölgesi gene eski sessizli¤ine
gömüldü. Galataport örne¤inin en
çarp›c› noktas›, tek dönüfltürme
yolu olarak özellefltirmenin
karfl›m›za ç›k›yor olmas›. Özel-
lefltirme üzerine yap›lan tart›flmalar
da sadece özellefltirmeye evet ya
da hay›r deme ekseninde cereyan
ediyor. Özel ya da resmi herhangi
bir kurumdan, ne üniversitelerden,
ne STK’lardan, ne belediyelerden,
ne IMF’den alternatif seçenekler
sunulmuyor. Belki de var bu
seçenekler ama kamuoyu bunlar-
dan haberdar edilmiyor. Dünyan›n
en önemli flehirlerinden birinin en
önemli merkezlerinden biri olmufl
ve tekrar olmas› muhtemel bir alan
için yap›lan tart›flma belli bir proje
ve belli bir teklif etraf›nda
dü¤ümleniyor. Bu proje
gerçekleflmeyince bütün tart›flma
susuyor ve Galata Liman› kaderini
beklemeye terkediliyor. Galata
Liman› örne¤i, flehirle ilgili
tart›flmalar›n iki boyutlu k›s›r bir
politika içinde t›kand›¤›n› gösteri-
yor. Özellefltirme taraftar› olanlar ve
özellefltirmeye karfl› olanlar. Fakat
özellefltirmeye alternatif getirme
gibi olas›l›klar ak›llara pek gelmiyor.
Kamuoyundan da alternatif fikirler
talep edilmiyor. Bu mekâna yeni 
bir fonksiyon ve anlam bulunmas›
gerekiyor. Kamusal boyutta alter-
natif kullan›m biçimleri ve mekâna
yüklenebilecek yeni anlamlar›
tart›flmak, ve tart›flmaya aç›lmas›n›
talep etmek de ‹stanbullulara
düflüyor.

2 Michael McCarthy; “Environment in Crisis:
‘We Are Past the Point of No Return’” The
Independent Online, 16 Ocak 2006.
www.independent.co.uk

Galata
Kentsel Dönüflüm ve ‹stanbul’un
Liman Semti Galata
Kentsel dönüflüm 2000 y›llar›nda 
en fazla duydu¤umuz söylem ol-
mufl durumda. Peki, ‹stanbul neye
dönüflüyor? ‹stanbullular yaflad›k-
lar› kentin nas›l dönüflmesini dili-
yor? Murat Güvenç, kentsel dönü-
flümü, bir dönem sahip olduklar›
anlamlar› yitiren mekânlar›n, yeni
anlamlar›n› bulma süreci olarak
tan›ml›yor.1 Mekânlar›n yeni anlam-
lar› nas›l bulunacak? fiehre nas›l

yaklaflmal›? Güncel politik tart›flma-
larda, turizme dayal› özellefltirme
anlay›fl›n›n ‹stanbul’un dönüflümüne
yönelik tek altenatif olarak sunul-
du¤u görülüyor. Acaba baflka yollar
düflünülebilir mi? ‹stanbul’daki
potansiyelleri nas›l keflfedilebilir?

leri kurmaya yetecek toprak bulun-
du¤u düflüncesi, komiktir. Ayakta
kalmak, varl›¤›m›z› sürdürmek için
elimizden geleni yapaca¤›z, ama ne
yaz›k ki Amerika Birleflik
Devletleri’nin ya da Çin ve
Hindistan’›n büyüyen ekonomi-
lerinin, zaman›nda k›s›nt›ya gide-
cekleri ihtimalini göremiyorum. Ve
sera gaz› sal›mlar›n›n as›l kayna¤›
da onlar. Yani, en kötüsü olacak ve
geriye kalanlar da cehennemî bir
iklime uyum sa¤lamak zorunda
kalacaklar.”

‘Cehennemde 100 bin y›ll›k bir
mevsim!’ Peki kim kazan›yor, kim
kaybediyor? Lovelock’a göre bu bir
‘kaybet kaybet’ durumu:

“Belki de en hüzün verici olan fley,
bu iflten Gaia’n›n da bizim kadar ve
hatta daha fazla kay›pl› ç›kaca¤›
gerçe¤i. Yaban hayat› ve koca eko-
sistemler de yok olmakla kalmaya-
cak; insan uygarl›¤›n›n flahs›nda
gezegen de çok de¤erli bir
kayna¤›n› yitirmifl olacak. Biz
sadece bir illet de¤iliz çünkü; ayn›
zamanda zekâm›z ve iletiflimimiz
arac›l›¤›yla, gezegenin sinir siste-
miyiz de. Bizim arac›l›¤›m›zla Tabiat
Ana (Gaia) kendini uzaydan görebil-
di, kâinattaki yerini bilmeye bafllad›.
Dünya’n›n illeti de¤il, yüre¤i ve
beyni olmal›yd›k. Neyse, flimdi
cesur olal›m, sadece insan ihtiyaç
ve haklar›n› düflünmekten vazgeçe-
lim ve yaflayan yeryüzüne kötülük
etti¤imizi, Tabiat Ana’yla
bar›flmam›z gerekti¤ini görelim
art›k. Bunu, henüz birbirimizle
müzakere edecek gücümüz varken
yapmal›y›z, zalim savafl beylerinin
güttü¤ü bölük pörçük bir insan
güruhuna dönmeden. Herfleyden
önemlisi, Gaia’n›n bir parças›
oldu¤umuzu ve dünyan›n gerçekten
bizim evimiz oldu¤unu hat›rlamak
zorunday›z.”

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 James Lovelock; Gaia – A New Look at Life
on Earth. New York: Oxford University Press,h
2000.

278

Gaia 

1950’lerden itibaren,
Anadolu’dan göçle 
birlikte bu bölgeye

Anadolulu nüfus
yerleflmeye bafllam›fl ve

bu apartmanlarda
kap›c›l›k veya evlerde
hizmetçilik gibi servis

iflleri yapm›fllar.

Perflembe Pazar›
Galata Liman›’na çok yak›n bir
bölgede yer alan Perflembe
Pazar›’nda da baflka bir bekleyifl 20
seneyi aflk›n bir süredir devam
ediyor. Bu bölge yüzy›llar boyunca
farkl› kültürlerden tüccarlar›n
bulufltu¤u bir ticaret alan› olarak
varoldu¤u için çok önemli bir
ticaret kültürüne sahip. Seksenli
y›llarda dönemin büyükflehir
belediye baflkan› Bedrettin Dalan,
Perflembe Pazar›’n›n turistik bölge-
ye dönüfltürülmesi projesini ortaya
koymufltu. Dalan’›n projesi tam
anlam›yla gerçeklefltirilmedi.
Okmeydan›’na Perpa (Perflembe
Pazar›’n›n k›salt›lm›fl›) adl› merkezin
kurulup, Perflembe Pazar›’ndaki
tüccarlar›n buraya tafl›nmas› plan-
lanm›flt›. Perpa kuruldu, iflyerleri ve
dükkânlar›n birço¤u Perpa’ya
tafl›nd›. Fakat bugün Perpa’ya
tafl›nm›fl iflyerlerinin büyük
ço¤unlu¤u, Perflembe Pazar›’nda,
ufak da olsa bir vitrin ma¤aza
tutuyorlar, çünkü buras› halen
Anadolulu tüccarlar taraf›ndan
ticaret merkezi olarak kabul edili-
yor. Perflembe Pazar› esnaf›, 700-
800 senelik ticaretin getirmifl
oldu¤u ticari kültür birikiminden
vazgeçmeye direniyor. Perflembe
Pazar› için bir plan veya proje olup
olmad›¤› dahi bilinmiyor. Bölge için
tam bir belirsizlik hâkim. Dönüflüm
gerçeklefltirilirse, limandan
Taksim’e kadar olan bölgeyi bafltan
flekillendirecek bir alan buras›.
Büyük emlak flirketlerinin bu böl-
geye ilgileri gitgide art›yor.
Perflembe Pazar› da Galata Liman›
gibi, flehrin geçirece¤i dönüflümde
yeni anlam›n› bulmay› bekliyor. 

fiiflhane
‹stanbul’da, fiiflhane denildi¤i
zaman akla ayd›nlatma endüstrisi
geliyor. fiiflhane’deki ayd›nlatma
ürünü üreticilerine bakmak bize
asl›nda ‹stanbul’un birçok semtinde
varolan küçük üreticilerin potan-
siyelleri ve problemleri ile ilgili
ipuçlar› veriyor. fiiflhane
piyasas›nda, Çin’den ithal edilen
ucuz ayd›nlatma ürünleri nedeniyle,
ciddi bir kriz yaflan›yor. Küçük
üreticiler Çin mallar› ile rekabet

etme durumu karfl›s›nda ya ifllerini
geniflletip seri üretime geçerek fi-
yatlar› ucuzlatmak ya da alternatif
tasar›mlar yarat›p butik ifller yap-
mak durumundalar. Sermaye
potansiyeline sahip bir k›s›m üretici,
ifllerini büyütüp fiiflhane’den
ayr›lm›fl ya da ayr›lmak üzere.
Tasar›m kapasitesine sahip olan
di¤er kesim ise fiiflhane’den
ayr›lmay› istemiyor, çünkü
fiiflhane’de tasar›mc›, üretici ve
parça temin eden tüccarlardan
oluflmufl bir a¤ var. Bölgede
varolan küçük üretim potansiyelini
keflfeden baz› tasar›mc› ve mimar-
lar, buradaki ustalarla çal›flmaya
bafllam›fl ve y›llar içinde bu
tasar›mc›-üretici-tüccar a¤›n›
gelifltirmifller. Bu üretim tarz›,
bölgede ürünlerin de¤iflik
parçalar›n› üretenler aras›nda 
zaten varolan bir mekanizmay› 
kullanarak gerçeklefliyor.

fiiflhane ayd›nlatma piyasas›
örne¤inde gördü¤ümüz gibi, ‹stan-
bul’un çeflitli semtlerinde bu tarz,
sektöre özel a¤lar oluflturmufl
küçük üretim potansiyelleri mevcut.
Küçük üreticiler genellikle profes-
yonel olarak görülmeyip, kapitalist
üretim iliflkilerinin d›fl›nda konum-
land›r›l›yorlar. Bu bak›fl aç›s›na
göre, ‹stanbul’da oluflturulmaya
çal›fl›lan dünya flehri imajinda yer-
leri bulunmuyor. Bulunduklar›
mekânlardan ç›kart›lmalar›, kentin
ücra bölgelerine gönderilmeleri
planlan›yor. Kentsel dönüflüm pro-
jelerine hâkim olan bu tav›r, global
flehir kavram›n› ortaya koyan sos-
yolog Saskia Sassen’in ‘Neden
fiehirler Önemli’ bafll›kl›
makalesinde global flehirlerle ilgili
anlatt›¤› temel bir dinami¤i tama-
men gözden kaç›r›yordu.2 Sassen,
makalesinde ‘öteki ekonomi’ ad›n›
verdi¤i bir yap›dan bahsediyor ve
flöyle diyor, “Evet, büyük flirketler
dünya ekonomisine yön veriyor ve
dünya flehirlerinin flekillenmesinde
birinci derecede rol oynuyorlar,
ancak dünya flehirlerinde
sanatç›lar›n, tasar›mc›lar›n ve küçük
üreticilerin oluflturdu¤u bir baflka
grup var ki bu gruplar bir tür
gayriresmî 3 sektör gibi iflleyerek

dünya flehirlerinin yarat›c› s›n›f›n› ve
yarat›c› potansiyelini oluflturuyorlar.
Öteki ekonomi, büyük flirketlerin
egemenli¤inde geliflen dünya
ekonomisine marjinal bir pozisyon-
da durmuyor, aksine tam da
göbe¤inde yer al›yor. Büyük flirket-
lerin afl›r› bürokratikleflmifl
yap›lar›ndan dolay› kendi
bünyelerinde bar›nd›ramayacaklar›
yarat›c› potansiyeli öteki ekonomi,
yani sanatç›lar, tasar›mc›lar ve
küçük üreticiler sa¤l›yor. ‹leri kapi-
talizmin sürekli yeniyi üretme, yeni
ürünler, yeni imajlar, yeni mottolar
oluflturma ihtiyac›n› tam da fiiflhane
bölgesinde gördü¤ümüz sanatç›-
üretici-tüccar a¤lar›nda varolabilen
yarat›c› dinamikler karfl›l›yor.

E¤er bizler ‹stanbul’daki de¤eri
biçilemeyecek yarat›c› f›rsatlar›
elimizin tersiyle, ileride ne olaca¤›
belli olmayan, tepeden inme fikirler-
le oluflturulan turizm projelerini
gerçeklefltirmek h›rs›yla itersek,
y›llar içerisinde oluflmufl bir zengin-
li¤i bir daha geri gelmeyecek
flekilde yoketmifl oluruz. fiiflhane
de bu aç›dan çok önemli bir örnek
olarak karfl›m›za ç›k›yor.4

Galata Kule Meydan›
Galata Bölgesi denince akla 19.
yy’da yap›lm›fl y›¤ma binalar akla
gelir. Bu apartmanlar, Yahudi ve
Rum burjuva s›n›f taraf›ndan infla
ettirilmifl ve 1980’lere kadar bu
kesimleri bar›nd›rm›fllar. 1950’ler-
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Kuledibi’nde
dönüfltürülecek bu
yap›n›n müzik merkezi
olmas›, belki de zaten
dünyada müzik bölgesi
olarak tan›nan bu yerin
kendi geliflim çizgisinde
dünyaya daha genifl
boyutta aç›lmas›na
imkân verebilir. 



den itibaren, Anadolu’dan 
göçle birlikte bu bölgeye 
Anadolulu nüfus yerleflmeye
bafllam›fl ve bu apartmanlarda
kap›c›l›k veya evlerde hizmetçilik
gibi servis iflleri yapm›fllar.
1980’lerden itibaren, Yahudi 
ve Rum nüfus bölgeden çeflitli
sebeplerle ayr›ld›kça bu ünlü 
tafl evlere Anadolulu nüfus
yerleflmifl ve Galata’da yeni 
bir orta s›n›f kültürü 
oluflturmufllar.

mahalledeki tek özel mekân›.
Kule’den ayr› kalamad›klar›n›
söylüyorlar, en az›ndan haftada 
bir görmezsek yaflayam›yoruz, 
diyorlar. 

40 senelik Sümbül Tuhafiye
kapan›yor. Mahallelinin ‘Elyazar’
diye ça¤›rd›¤› Liezer Abravaya, 
soylulaflma sürecinde de¤er
kazanan dükkân› satt› ve 
mahalleden ayr›lmak üzere.
Kapatma sebeplerini flöyle
anlat›yor; “Galata’ya yeni 
gelenler, genelde sanatç›lar, 
eskileri gibi de¤il. Ancak çok 
âcil bir ihtiyaçlar› oldu¤unda 
buraya geliyorlar. Yoksa ayaklar›
gelmiyor buraya. Bu mahalle
dükkân›nda arad›klar›n›
bulacaklar›n› düflünmüyorlar.”
Mahallede yaflayan mimarlardan
biri ise Galata’da art›k lüks, 
butik tarz› dükkânlara ihtiyaç 
duyduklar›n› söylüyor.  

Kahvehaneler
‘Elyazar’, bir dönem, Galata’da 
Sar› Madam ve Tozkoparan 
adl› iki kahvehane oldu¤unu,
ikisinin de Cumartesi günleri 
dolup taflt›¤›n› anlat›yor. 
O günlerde Galata sakinlerinin
buralara gelip saatlerce sohbet
etti¤inden bahsediyor. Bugün 
Kule Meydan›’nda da sadece 
bir kahvehane var. Fakat mahalleli
pek görünmüyor art›k bu 
kahvede. Genellikle sanatç›lar 
ya da haftasonu ‘brunch’›n› 
yapmaya gelmifl olan profesyonel
yöneticiler burada haftasonu
gazetelerini okuyorlar. 

Bu dükkân›n kapanmas› 
‹stanbul’da iki ayr› orta s›n›f
kültürünün bitti¤ini gösteriyor. 
Biri ‹stanbullu Yahudi ve 
Rumlar›n oluflturdu¤u üst-orta 
s›n›f kültürü, di¤eri ise Anadolu’dan
göç ettikten sonraki 30 sene
içerisinde orta s›n›flaflm›fl 
göçmen kültürü. ‹stanbul’a 
küresel emlak flirketlerinin 
girmeye bafllamas›yla, flehir 
gitgide iki kutuplu bir hale geliyor.
Bu kutuplardan biri, kap›s›nda
güvenli¤i olan, etraf› çitlerle çevrili

1990’lardan sonra Galata’ya yeni
kesimler yerleflmeye bafllad›kça
Galata’da bir soylulaflma süreci
bafllat›lm›fl oldu. Mimarlar ve
sanatç›lardan oluflan bu yeni 
gelenler, fiiflhane ayd›nlatma 
sektörünün Galata’ya do¤ru
genifllemesinden rahats›z olup
bölgeden ayr›lmak isteyen
Anadolulu ailelerden bu tafl binalar›
ucuz fiyatlara sat›n ald›lar. Son 
befl y›l içinde, sanatç›lar›n yaratt›¤› 
‘soylulaflmay›’ (gentrification5nn )
farkeden büyük emlak flirketleri bu
bölgede binalar sat›n al›p restore
ederek sat›yor. Dairelerin fiyatlar›
bu süre içinde 20 kat artm›fl
durumda. Son kalan Anadolulu
aileler de bu furya içinde evlerini
sat›p ‹stanbul’un baflka semtlerine
ya da gelmifl olduklar› Anadolu
flehirlerine geri tafl›n›yorlar. 

Sümbül Tuhafiye
Galata Kulesi’nin tam 
arkas›nda bir tuhafiye dükkan› 
var. Sümbül Tuhafiye, Galata’da
do¤mufl, büyümüfl ve yaflam›fl
Yahudi tuhafiyeci Liezer
Abravaya’n›n 40 senelik dükkan›.
Bu dükkân›n hikâyesi, soylulaflma
gün be gün devam ederken,
mahallelinin ‘Kule’ diye sözetti¤i
mahallede bu sürecin nas›l
yafland›¤›n› gösteriyor. 

Galata’daki evlerini satm›fl 
olan Anadolulu ailelerin birço¤u
‹stanbul’un merkeze uzak 
bölgelerinden evler alarak Ba¤c›lar,
Sefaköy gibi semtlere tafl›nm›fl.
Fakat üst-orta s›n›f Yahudi 
ve Rumlar aras›nda, 
s›cak mahalle iliflkileri içinde
büyümüfl olan bu ailelerin 
çocuklar› yeni tafl›n›lan 
mahallelerde yapamam›fllar. 
Bugün 30’lu yafllar›nda olan 
bu gençlerin birço¤u ya Galata’ya
yak›n bir yere geri dönmüfller 
ya da uzakta yaflasalar bile 
bütün haftasonlar›n› ve hatta 
ifl ç›k›fllar›n› yine Galata’da 
geçirmeye bafllam›fllar. Galata’ya
geldiklerinde ‘tak›ld›klar›’ mekân 
ise Sümbül Tuhafiye. Çocukluklar›
boyunca onlar›n buluflma mekân›
olan Sümbül Tuhafiye hâlâ onlar›n
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Galata Kulesi geceleri bir
mücevheri and›r›yor.

siteler, di¤eri ise gecekondular›n
yerine dikilmeye bafllam›fl
olan toplu konut siteleri. Bu iki
kutuplu geliflen kentin içinde
Sümbül Tuhafiye örne¤inde oldu¤u
gibi, Yahudi bir tuhafiyecinin 
birbirinden farkl› iki kültür 
aras›nda köprü kurma 
olanaklar› gitgide azal›yor. 

Müzik Aleti Yap›mc›s›n›n
Ütopyas›
Bölgede soylulaflt›rma h›zla 
devam ederken, Kuledibi
meydan›nda bulunan heybetli 
bir bina üzerine sürekli bir 
tart›flma oluyor. Buras›, 30 sene
önce imar izni olmadan yap›lm›fl,
sonradan da mahallelinin ha y›k›ld›
ha y›k›lacak diye bekledi¤i, son
dönemlerde Diasa marketin ve
müzik aleti dükkânlar›n›n bulun-
du¤u bina. Beyo¤lu Belediyesi 
bu binay› y›k›p yerine baflka bir
mekân oluflturmaya niyetli ve yeni
fikirler bekliyor. Konumundan
dolay› bu binan›n dönüflümü,
bölgede belirleyici bir rol 
oynayacak. 

Mahallede dükkân› olan bir 
müzik aleti yap›mc›s› burayla ilgili
bir ütopyas› oldu¤unu söylüyor. Bu

binan›n bir müzik merkezine
dönüfltü¤ünü hayal ediyor.
Galata’y› Beyo¤lu’na ba¤layan
Galip Dede Caddesi’nde a¤›rl›kl›
olarak müzik aleti satan dükkânlar
var. Bölgede y›llar içinde oluflmufl
bir müzik aleti yap›m gelene¤i
bulunuyor. Dünyaca ünlü müzis-
yenler ‹stanbul’a geldiklerinde 
mutlaka buraya u¤ruyorlar.
Kuledibi’nde dönüfltürülecek 
bu yap›n›n müzik merkezi olmas›,
belki de zaten dünyada müzik 
bölgesi olarak tan›nan bu yerin
kendi geliflim çizgisinde dünyaya
daha genifl boyutta aç›lmas›na
imkân verebilir. 

Emlak al›m-sat›m ifltah› ve 
basmakal›p turizm odakl› planlar
aras›nda s›k›fl›p kalm›fl olan
Galata’da, müzik aleti yap›mc›s›n›n
ütopya olarak sundu¤u bu fikir, 
iki kutuplu hale gelen flehirde, 
iki kutupta dü¤ümlenen flehir 
politikalar›na alternatif fikirlerin 
olabilece¤ini gösteriyor. Müzik aleti
ustas›yla beraber düfl kurmay›
sürdürüyoruz. Bu binan›n 
mahallelinin de kullanabilece¤i 
bir müzik merkezine dönüfltü¤ünü
düflünüyoruz, içinde müzik aleti
yap›m› atölyelerinin düzenlendi¤i.

Ayn› zamanda binada bir 
performans merkezinin oldu¤unu
hayal ediyoruz, Galata’n›n yeni 
ve eski sakinlerinin biraraya 
gelip dünyadan sanatç›lar›n
sundu¤u gösterileri izledikleri. 
Yeni merkezin Sümbül Tuhafiye’nin
yerine geçti¤ini düfllüyoruz. Farkl›
yaflam biçimlerinin biraraya gelip
birbiriyle iliflkiye geçti¤i ve
Galata’da yeni bir sahiplenme, yeni
bir ‘mahallelilik’ yaratt›¤› bir
merkez. ‹stanbullular olarak,
yaflamlar›m›zdan ç›kacak projelerin,
basmakal›p turizm projelerinden
daha ekonomik olaca¤›na ve
dünyaya da daha çekici gelece¤ine
inan›yoruz. 

AAyAyAyAyAA ssiimm TTüürrkkmmeenn

1 Doç. Dr. Murat Güvenç, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi, Mimari Tasar›m Bölümünde
ö¤retim görevlisi. Aç›k Radyo için yap›lan
röportajdan al›nt›lanm›flt›r.

2 Saskia Sassen; “Neden fiehirler Önemli”
2006 Venedik Mimarl›k Bienali Katalo¤u.

3 Burada ‘gayriresmi’ sözcü¤ü, vergi d›fl›
iflleyen sektör anlam›nda degil , büyük 
flirketlerin bünyesi d›fl›nda varl›k göstermek
anlam›nda kullan›l›yor. 
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Bugün Kule
Meydan›’nda da
sadece bir kahvehane
var. Fakat mahalleli
pek görünmüyor art›k
bu kahvede. 



lar›ndan biri de elektrik ak›m›n›
müzikle eflzamanl› hâle getirmek.
Bu durumda denek, iradesi d›fl›nda
ç›lg›nca bafl sallamaya (headbang)
bafllayabiliyor ve bulant›dan kusa-
biliyormufl. Ama NTT mühendisleri,
bunu dene¤in müzik kula¤›n›n
yetersizli¤ine ba¤lam›fllar ve asl›nda
birçok insan›n bu deneye
bay›ld›klar›n› söylemifller. Hatta,
i-pod’larda kullanmak için Apple
flirketinden teklif alabileceklerini de
eklemifller.

GVS teknolojisinin insana zarar
verip vermedi¤i bilinmiyor.
Teknolojiyi gelifltirenler, ak›m çok
düflük oldu¤u için hiçbir zarar›n söz
konusu olamayaca¤›n› söylüyor,
karfl›dan h›zla gelen arabadan kaç-

mak, tünelde hapsolmufl madenciyi
kurtarmak gibi yaln›zca faydal›,
bar›flç›l amaçlar için kullan›la-
bilece¤ini, insan›n iradesi d›fl›nda
ona bir fley yapt›rmak gibi bir amaç
gütmediklerini de önemle ekliyorlar.
Hatta, GVS’ye ra¤men, insanlar›n
bir elektrik dire¤ine, duvara vs.
tutunarak ya da yere yatarak
GVS’ye karfl› ‘direnebilmesinin’ de
pekâlâ mümkün oldu¤unu ayr›ca
belirtiyorlar. 

Bununla birlikte, ‘öldürmenin en 
iyi sonuç olmad›¤›’ düflünülen
eylemlerde, mesela protesto 
gösterilerinde insanlara hemen
boyun e¤dirmek için polisin elinde
çok etkili bir ‘silah’ olarak
kullan›lmas›n›n ciddi bir olas›l›k
oldu¤unu belirten uzmanlar›n say›s›

ayg›t›n›n ‘joystick’i hangi yönde
oynat›l›rsa ona ba¤l› olarak ya
sa¤dan sola ya da soldan sa¤a
do¤ru. Teknolojinin esas ilkesi flu:
kula¤›n içinde vücut dengesini
sa¤lamaya yard›mc› olan duyarl›
sinirler zay›f elektrik ak›m› ile tahrik
ediliyor ve denge altüst oluyor.

Associated Press haber ajans›n›n ifl
dünyas› muhabirlerinden Yuri
Kageyama, GVS ile kendisine uzak-
tan kumanda etmeleri deneyine
kendi r›zas› ile girdikten sonra, bu
deneyi biraz “sinir bozucu ve bitkin
düflürücü” diye tarif etmifl. Yolda
dümdüz yürümeye ne kadar
çal›fl›rsa çal›fls›n, sürekli sa¤a ya da
sola ‘çekiyor’mufl istemeden ve
hep yere y›k›lacak gibi oluyormufl.
Ayg›t› kullanan araflt›rmac› joystick’i
sa¤a çekerse, denekte de sa¤a
yönelmek için gizemli ve daya-
n›lmaz bir dürtü uyan›yormufl. Sola
çekerse de sola. Denek, dengesini
koruman›n tek yolunun o yöne git-
mek oldu¤u yönünde mutlak –ve
tabii yanl›fl–  bir kanaate sahip
oluyormufl.

Kendi ‹stemiyle
Kendi ‹stemi D›fl›nda
GVS teknolojisinin hiç ac›s›z, ama
hayli dramatik oldu¤u bildiriliyor.
Denek hiç fark›nda bile de¤ilken
ayaklar› ‘kendili¤inden’ harekete
geçiyor. Teknolojinin belki de en
flafl›rt›c› ve ola¤anüstü özelli¤i de,
insan›n kendi kendisini ‘uzaktan
kumanda’ ile yönlendirebilmesi.
Cihaz› kendi eline alan denek, joy-
stick’i oynatarak, kendini ‘kendi
arzusuyla’ kendi ‘arzusu hilaf›na’
sa¤a sola yönlendirebiliyor. Elektrik
ak›m›yla neden sa¤a sola ‘çek-
ti¤imiz’ konusuna henüz bilimsel 
bir aç›klama getirilebilmifl de¤il. Ne
var ki NTT flirketi araflt›rmac›lar› bu
tekni¤i kullanarak insanlar› devasa
bir ‘pretzel’ (kendine has bir flekilde
dü¤ümlenerek piflirilen bir çeflit
hamurifli) çizecek flekilde yürütmeyi
baflarm›fllar.

GVS teknolojisi bilgisayar
oyunlar›nda ya da lunapark
e¤lencelerinde kullan›lmak üzere
tasarlanm›fl. Di¤er kullan›m alan-

4 fiiflhane’deki ayd›nlatma sektörü ile ilgili
çok önemli bir çal›flma için bkz. Asl› K›yak
‹ngin’in 2006 Haziran ay›nda gerçeklefltirilen
‹TÜ 3. Ulusal Tasar›m Kongresi’nde sundu¤u
bildirisi ‘Kentsel Ölçekte Üretim Tasar›m
‹liflkisi – fiiflhane Örne¤i’. Bu çal›flman›n bir
bölümü, XXI Mimarl›k Dergisi’nin 2006 Kas›m
say›s›nda yay›mlanm›flt›r. Ayr›ca 2006 Design
Week kapsam›nda ‘Made in fiiflhane’ sergisi
düzenlenmifltir.  

5 Üst s›n›f›n sat›n almas› ile önceden de¤ersiz
olan yerlerin de¤er kazanmas›. (zargan.com)

Galvanik Vestibüler
Stimülatörü
(GVS) ‹nsanlar›n kontrol edilmesi
için öngörülen bir uzaktan 
kumanda teknolojisi ve onun cihaz›.
Oyuncak arabalar›, pilotsuz uçaklar›
ya da robot askerleri hareket
ettiren, durduran, ilerleten, uçuran,
kald›ran, indiren kumanda cihaz-
lar›n›n en gelifltirilmifl biçimi ya da
bu teknolojiye verilen ad.
Japonya’da Nippon Telegraph &
Telephone (NTT) flirketi bu 
teknolojiyi, esas olarak bilgisayar
oyunlar›n›n daha gerçekçi olmas›
için gelifltirdi¤ini bildiriyor. Ama,
GVS’nin, tazer gibi ‘öldürücü-
olmayan silahlar’ kategorisindeki
son yeniliklerden biri olarak
dünyan›n çeflitli ülkelerindeki 
kolluk teflkilatlar›na, hatta silahl›
kuvvetlere pazarlanabilece¤inden
de korkuluyor. ((BBkkzz;; TTaazzeerr)r)r))

GVS teknolojisi flöyle çal›fl›yor: 
Özel tasarlanm›fl bir bafll›k kafaya
geçiriliyor. Bafll›ktan beyne çok
düflük voltajl› elektrik ak›m› gönde-
riliyor. Bu ak›m, kulaklar›n arkas›n-
dan veriliyor –uzaktan kumanda

Bu ayg›t›n 
en flafl›rt›c› 
özelli¤i, insan›n
kendi kendisini
'uzaktan
kumanda' 
ile yönlendire-
bilmesi: 
Cihaz› eline 
alan denek,
joystick ile 
kendini kendi
arzusuyla, kendi
'arzusu hilaf›na'
sa¤a veya sola
yönlendire-
biliyor...
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Galvanik Vestibüler
Stimülatörü.

Araflt›rmac›lar GVS kullanarak insanlar›
devasa bir ‘pretzel’ çizecek flekilde yürüt-
meyi baflarm›fllar.

da az de¤il. Teksas’ta bir silah fir-
mas› elektromanyetik dalgalar›
kulaktan vererek insanlar›
pasiflefltirme konusu üzerinde
etrafl› GVS araflt›rmalar›na giriflmifl
bile.

Kendini denek olarak kulland›ran
AP muhabiri GVS teknolojisine
direnmenin mümkün olmad›¤›n›
kendi deneyiminden ç›kartm›fl
durumda: “Ak›m verilmeye devam
edilirse,” diyor, “büyük olas›l›kla
emirlere uymaya ikna olursunuz.
Ben bu duygudan hofllanmad›m.
Hiç hofllanmad›m.”

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

Gandhi 
Mahatma. Do¤umu: Gucerat, 
2 Ekim 1869. Ölümü: Yeni Delhi, 
30 Ocak 1948. Hindistan’›n
yetifltirdi¤i en önemli siyasi ve
ruhani liderlerden biri. Hindistan
ba¤›ms›zl›k hareketinin önderi.
Satyagraha diye an›lan felsefe ve
uygulaman›n öncüsü. Satyagraha,
zulme karfl› kitlelerin, bütünüyle
fliddet-d›fl› yöntemlere (ahimsa)
dayanarak karfl› ç›kmas›n› öngören
sivil itaatsizlik hareketidir:
Hindistan’›n ‹ngiliz sömürgecili¤inin
boyunduru¤undan kurtulup
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›n› sa¤lad›¤›
gibi, dünyan›n dört bir yan›nda sivil
haklar ve özgürlük hareketlerine
esin kayna¤› olmufltur. Gandhi,
hem Hindistan’da hem de 
dünyada Mahatma s›fat›yla bilinir.
Mahatma, ‘yüce ruh’ demektir. 
Bir di¤er lakab› da ‘Bapu’, yani
‘baba’ olan Gandhi Hindistan’da
resmi olarak ‘Ulusun Atas›’
unvan›na sahiptir. Do¤um günü
olan 2 Ekim, Hindistan’da ulusal
bayramd›r; 2007 y›l›nda Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu da bu tarihi
‘Uluslararas› fiiddet Karfl›tl›¤› Günü’
olarak kabul etti.

Britanya’da hukuk ö¤renimini
tamamlayan Gandhi bar›flç› sivil
itaatsizlik felsefesini önce Güney
Afrika’daki Hindistan toplulu¤unun
sivil haklar mücadelesinde hayata
geçirdi. Hindistan’a döndükten

sonra yoksul köylülerle çiftçileri,
tar›m emekçilerini örgütledi. 
Onlar›n a¤›r vergi sistemine ve
yayg›n ayr›mc›l›k politikalar›na 
karfl› ç›kmalar›na öncülük etti.
Hindistan Ulusal Kongre Partisi’nin
liderli¤ini ele ald›ktan sonra yoksul-
lu¤un giderilmesi, kad›n haklar›,
farkl› dinî ve etnik gruplar aras›nda
kardeflçe iliflkiler kurulmas›,
dokunulmazl›k kast›n›n ve
ayr›cal›klara dayanan kast sistemi-
nin kald›r›lmas›, ülkenin ekonomik
bak›mdan kendine yeterli hale
gelmesi ve herfleyden önce Swaraj,
yani Hindistan’›n yabanc› 
boyunduru¤undan kurtar›l›p
ba¤›ms›zl›¤›na kavuflturulmas› 
için ülke çap›nda büyük bir
mücadele verdi.

Dandi Tuz Yürüyüflü
Onun dünyada en iyi bilinen 
sivil itaatsizlik eylemlerinden biri,
Tuz Satyagrahas› diye bilinen 
ünlü Tuz Yürüyüflüdür. Dandi 
Tuz Yürüyüflü diye de bilinen bu
hareket, Sömürgeci Britanya 
yönetiminin tuz vergisini 
protesto etmek için giriflilmifl fliddet
içermeyen bir eylemdi. Mahatma
Gandhi, 1930 y›l›nda, yoldafllar›yla
birlikte Sabarmati Aflram’›ndan
yola ç›karak Gucerat’daki 
Dandi’ye tuz ç›karmaya gitti. 
400 kilometrelik bu yürüyüflte 
çok say›da Hintli takipçisi, kendi
r›zalar›yla Gandhi’yi izledi ve 
onunla birlikte yürüdü.

Gandhi onlara peflinden gelmeleri
için ça¤r›da bulunmam›fl oldu¤u
için, Britanya yetkilileri de çaresiz
kald›. Yürüyüfl 12 Mart’tan 6
Nisan’a kadar sürdü. 

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ortas›nda
Gandhi, Britanya’ya aç›k bir ça¤r›
yaparak “Hindistan’› Terket” dedi.
Bu olayda ve baflka pek çok 
durumda Gandhi defalarca 
hapse girdi.

Mohandas Gandhi, en afl›r› 
durumlarda dahi fliddet içermeyen
eylemleri ve do¤ru bildiklerini, 
hem teoride hem de pratikte
savunmaktan geri kalmad›. Hindu
felsefesinin ö¤retilerini yak›ndan
izleyerek çok basit ve yal›n bir
hayat sürdü, tümüyle kendine
yeterli bir aflram (topluluk) kurdu.
geleneksel dhoti ve flaldan oluflan
giysilerini çarka’s› ile kendi dokudu,
basit bir vejetaryen diyetini y›llar y›l›
sürdürdü. Kendini ar›nd›rmak ve
protesto hareketlerini güçlendirmek
amac›yla uzun oruçlar tutmay› âdet
edindi. Mohandas Karamçand
Gandhi, 1948’de bahçesinde her
günkü akflam yürüyüflünü
yaparken, afl›r› dinci bir Hindu
örgütüne mensup Nathuram 
Godse adl› milliyetçi taraf›ndan
kurflunlanarak öldürüldü.
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Gandhi üniversiteyi
Londra’da okumufl,

hukuk e¤itimi alm›flt›.

Mahatma Gandhi, 1869-1948.



“‹nsanl›¤› yöneten, sevginin 
kurallar›d›r. E¤er bizi fliddet, 
yani nefret yönetiyor olsayd›, 
çok uzun süre önce soyumuz
tükenmifl olurdu. Ama gene de 
trajedi flurada ki, medeni denen
insanlar ve ülkeler, sanki toplumun
temelinde fliddet yat›yormufl gibi
davran›yorlar.”

“U¤runda ölmeye haz›r oldu¤um
birçok dava var, ama u¤runda
öldürmeye haz›r oldu¤um tek 
bir dava dahi yok.”

“Olsa, çok iyi bir fikir olurdu!”
(“Bat› medeniyeti hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?” sorusuna
verdi¤i cevap.)

“Bu tuzla imparatorlu¤un 
temellerini sars›yorum iflte.”
(‹ngilizlerin Hintlilere uygulad›¤› 
tuz imalat› yasa¤›n› çi¤neyerek,
öncülük etti¤i tuz yürüyüflünün
sonunda denizden ç›kard›¤› bir
tutam tuzu elinde tutarken...)

“Evet öyleyim... Ayr›ca
Müslüman›m, H›ristiyan›m,
Budistim ve Yahudiyim.”
(Kendisine Hindu dinine mensup
olup olmad›¤› soruldu¤unda verdi¤i
cevap.) 

“Kad›na eksik etek demek bir 
iftirad›r; bu, erke¤in kad›na 
yapt›¤› haks›zl›kt›r. E¤er güçlü
kuvvetli olmaktan kas›t, kaba 
güç ise, o zaman gerçekten 
kad›n erkekten daha az vahflidir.
E¤er kuvvetten kas›t, manevi
güç ise, o zaman da kad›n
tart›fl›lmaz ölçüde erkekten
üstündür. Kad›n›n çok daha 
büyük bir sezgi gücü, daha 
büyük özverisi, daha büyük
dayan›kl›l›¤›, daha büyük 
cesareti yok mudur? Kad›n
olmadan, erkek olamazd›. 
E¤er fliddetten kaç›nma, 
varl›¤›m›z›n temel kural›ysa, 
gelecek kad›n›nd›r. ‹nsan kalbine
kim, bir kad›ndan daha etkili
ça¤r›da bulunabilir ki?” 

istedi¤imiz zaman giyip ç›kartabile-
ce¤iniz bir giysi de¤ildir. Onun yeri
insan›n kalbidir ve o, öz varl›¤›m›z›n
ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.”

“fiiddetten kaç›nma ile korkakl›k
birbirinin z›dd› olan terimlerdir. fiid-
detten kaç›nma en büyük erdem,
korkakl›k ise en büyük erdemsizlik-
tir. fiiddetten kaç›nma sevgiden,
korkakl›ksa nefretten kaynaklan›r.
fiiddetten kaç›nma daima ac› çe-
ker, korkakl›ksa daima ac› çektirir.
Tam olarak fliddetten kaç›nma
cesaretin en yüksek mertebesidir.
fiiddetten kaç›nma davran›fl› asla
moral bozmaz, oysa korkakl›k
daima morali çökertir.”

“fiiddete karfl› ç›kal›m, çünkü
fliddetten hay›r ç›karm›fl gibi görü-
nen durumlarda dahi bu sadece
geçici bir iyiliktir; oysa fliddetten
ç›kan maraz sürekli ve kal›c›d›r.”

“fiiddet yoluyla elde edilen zafer,
yenilgi anlam›na gelir; çünkü 
geçicidir.”

Bar›fl›n Simgesi
Ömrünün büyük bölümünü adad›¤›
mücadele dolay›s›yla ad› bar›fl
kavram›yla neredeyse özdefl hale
gelmifl olan Gandhi, sonuncusu
öldürülmesinden birkaç gün
öncesinde olmak üzere befl kez
Nobel Bar›fl Ödülü’ne aday göste-
rildiyse de, hiçbir zaman bu ödüle
lay›k görülmedi.

Hakk›nda say›lamayacak kadar çok
makale, kitap, fliir yaz›lm›fl, pek çok
film, oyun, opera eserleri yarat›lm›fl
olan Mahatma Gandhi’yi en iyi
tan›mlayabilecek yöntemlerden biri,
onun yaz›, konuflma ve sözlerinden
bir seçme yapmak gibi görünüyor:

“Dünyada görmek istedi¤imiz
de¤iflimin bizzat kendisi olmal›y›z.”

“Yedi sosyal günah flunlard›r: ‹lke-
siz siyaset, çal›flmadan elde edilmifl
servet, vicdans›z zevk ve e¤lence,
karakter olmadan edinilmifl bilgi,
ahlaks›z ticaret, insaniyetsiz bilim
ve özverisiz ibadet.”

fiiddet ve Direnifl
“fiiddet içermeyen direnifl, zay›fl›¤›n
tam tersi demektir. Hem bafl
e¤memek, hem de hasm›n
bask›s›n› misilleme yapmadan
kabul etmek, aktif bir eylemdir,
pasif de¤il. Güçlü olmay› gerektirir;
siyasi mücadelenin ve gerçeklik
aray›fl›n›n gerektirdi¤i fliddet içer-
meyen yöntemleri kullanmada
kararl›l›k, hiçbir flekilde otomatik ya
da sezgisel birfley de¤ildir.” 

“Göze göz dersek, bütün dünya 
kör olur.”

“fiiddetten kaç›nma, öyle
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YYeeddii ssoossyyaall ggüünnaahh:: ‹‹llkkeessiizz ssiiyyaasseett,,
ççaall››flflmmaaddaann eeddiinniillmmiiflfl sseerrvvvrvveett,, vviiccddaannss››zz
zzeevvkk vvee sseeffaa,, kkaarraakktttkktteerr oollmmaaddaann
eeddiinniillmmiiflfl bbiillggii,, aahhllaakkss››zz ttiiccaarreett,,
iinnssaanniiyyeettssiizz bbiilliimm,, öözzvveerriissiizz iibbaaddeett..

“Bat› medeniyeti
hakk›nda ne düflünüyor-
sunuz?” sorusuna
Gandhi “Olsa, çok iyi bir
fikir olurdu!” diye cevap
vermiflti.

Gerçek
“Yaln›zca gerçek kalacak, geri
kalan ne varsa zaman›n med ve
cezri içinde silinip süprülecek.”

“Gerçek, her insan›n kalbinde 
yer tutar ve herkes onu orada 
aramal›, kendi gördü¤ü flekliyle 
o gerçe¤in k›lavuzlu¤unda yol
almal›d›r. Ama, hiç kimsenin,
baflkalar›n› kendi gerçeklik
görüflüne göre hareket etmeye 
zorlama hakk› yoktur.” 

“Gerçe¤i örsün, fliddetten
kaç›nmay› çekicin olarak kullan 
ve gerçekli¤in örsü üzerinde
fliddetten kaç›nman›n çekiciyle
dövülme s›nav›ndan geçemeyen
herfleyi reddet.”

“Gerçek, hakl› bir davaya asla 
zarar vermez. Gerçek, gerçek
olmayan› söndürür, sevgi öfkeyi
söndürür, ac›ya dayanma fliddeti
söndürür. Bu evrensel kural
ermifller için de¤il, herkes içindir.”

Yanl›fl ve Do¤ru
“Bir yanl›fl, onun ço¤alt›larak
yayg›nlaflt›r›lmas›yla do¤ru ve
gerçek haline gelmez; bir do¤ru,
onu kimse görmüyor diye de
yanl›fla dönüflmez. Do¤ru, hiçbir
halk deste¤i gelmese bile ayakta
kal›r. Do¤ru, kendini sürdürür.”

“Tek kiflilik bir az›nl›k bile olsam,
do¤ru, gene de do¤rudur.”

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakk::
www.wikipedia.org

Garip Meyve
Güney’in a¤açlar›nda yetiflir 
garip bir meyve, 
A¤ac›n yapraklar›nda kan, 
köklerinde kan,
Ve kara beden, güneyin 
melteminde sallanan,
Kavak a¤açlar›ndan sarkan 
bir garip meyve.

Pörtlemifl gözler, çarp›k 
çurpuk a¤›z,

Kibar Güney’in bu pastoral 
manzaras›,
Manolyan›n tatl›mt›rak ve 
taze rayihas›,
Ve âni kokusu kavruk bedenin,
karaya¤›z! 

Kargalar›n didiklemesi içindir 
bu meyve,
Ya¤murun birikmesi için ve
rüzgâr›n emmesi,
Güneflin çürütmesi, a¤ac›n 
topra¤a düflürmesi...
Garip oldu¤u kadar 
buruktur da bu meyve.1

Lewis Allan (Abel Meeropol)

fiark› bitti¤inde bir an için etraf›
saran sessizli¤i Billie Holiday
bozdu; “Pastoral ne demek?” diye

sordu Abel Meeropol’a, istifini boz-
madan. ‘Strange Fruit’ isimli
flark›n›n bestecisi ve söz yazar›
olan Abel Meeropol ‘Café Society’
caz kulübüne, Holiday’i flark›s›n›
söylemeye ikna etmek için gitmiflti.
Parçan›n sonunda karfl› taraftan
çok daha farkl› bir tepki, en az›ndan
bir heyecan k›p›rt›s› beklerken, bu
basit sorunun imâ etti¤i bir ilgisiz-
likle karfl›laflan Meeropol, besbelli
hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›. 

Meeropol, 1935 y›l›nda 30
yafllar›ndayken, onu bu flark›n›n
sözlerini yazana kadar rahat b›rak-
mayacak bir linç foto¤raf›
görmüfltü. ‘Strange Fruit’u yazd›m
çünkü linçten, adaletsizlikten ve
bunu sürdüren insanlardan nefret
ediyorum!” diyordu... Sözleri,
komünist yay›n organlar›nda
yay›mlanm›fl olan ‘Strange Fruit’,

ünlenmeden önce birçok kez
baflkalar› taraf›ndan da seslendiril-
di. Ama bu parçay› eflsiz yorumuyla
dünyaya tan›tan, o zamanlar 24
yafl›nda gencecik bir flark›c› olarak
Café Society isimli gece kulübünde
sahneye ç›kan Billie Holiday oldu.

Café Society’yi, solcu sempatizan›
eski bir ayakkab› sat›c›s› olan
Barney Josephson açm›flt›. Buras›,
Harlem’i saymazsak, Amerika’da
beyazlarla siyahlar›n beraberce
e¤lendikleri yegâne gece kulübüy-
dü. Kulüp k›sa zamanda entelek-
tüellerin, iflçi liderlerinin, yazarlar›n,
sanatç›lar›n, cazseverlerin, ö¤renci-
lerin ve solcular›n u¤rak yeri oldu.
Charlie Chaplin’den Errol Flynn’e,
Lauren Bacall’dan Langston
Hughes’a, Nelson Rockefeller’dan
Lillian Hellman’a kadar ilginç bir
müdavim listesi vard› gece
kulübünün. Hatta Eleanor
Roosevelt’in hayat›nda ilk kez New
York’ta bir gece kulübüne gitmek
istedi¤inde, seçiminin Café Society
oldu¤u da söylentiler aras›ndayd›.
‘Do¤ru ‹nsanlar için Yanl›fl Mekân’
(The Wrong Place for the Right
People) olarak reklam› yap›lan bu
kulüp, asl›nda o y›llarda belki de bu
flark›n›n söylenip takdir
edilebilece¤i yegâne mekând›.
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Abel Meeropol, 
1903-1986.

fiark› bafllad›¤› andan
bitene kadar servis
duruyordu. Ifl›klar,

flark›n›n bafllamas›yla
birlikte tamamen

karart›l›yor, sadece
Billie Holiday’in yüzünü
ayd›nlatan küçücük bir

spot yan›yordu.



için cesedin yan›nda süslü elbiseleri
ve en piflkin gülüflleri ile kameralara
poz verirlerdi.

Asl›nda ›rkç›l›¤a karfl› bir söylemi
olan ilk parça ‘Strange Fruit’
de¤ildi. Ondan evvel 1929 y›l›nda
sözlerini Andy Razaf’›n yazd›¤› ve
Louis Armstrong taraf›ndan ölüm-
süzlefltirilen ‘Black and Blue’ ve
Ethel Waters’›n meflhur etti¤i Irving
Berlin bestesi ‘Supper Time’ da
protest söylemiyle dikkati çeken
parçalard›. Ancak ‘Strange Fruit’la
birlikte ilk kez linç ay›b› böylesine
bir aç›kl›kla beyazlar›n yüzüne tokat
gibi vuruluyor, bu rezaletle
hesaplaflmalar› için meydan
okunuyordu. ‹flte tam da bu yüzden
bu eser, böylesine önemsendi, bu
kadar de¤er kazand›. fiark›
Amerika’y› sosyal, politik ve kültürel
alanlarda o kadar derinden etkiledi
ki hakk›nda kitaplar yaz›ld›,
araflt›rmalar yay›nland›, filmler çekil-
di. Linci yasak edecek bir yasa
ç›karmaya çal›flan sivil toplum
örgütleri, flark›n›n sözlerinin kop-
yas›n›n Amerikan Kongresi’ne yol-
lanmas›n› sa¤lad›lar. Birkaç sene
sonra, 1944’te ise ‘Strange Fruit’,
Lillian Smith’in ›rk ayr›mc›l›¤›
hakk›nda yazd›¤› ünlü kitab›n›n ismi
olmufltu. Abbey Lincoln, Cassandra
Wilson, Carmen McRae, Nina
Simone, Dee Dee Bridgewater ve
Sting gibi müzik dünyas›n›n ünlü
vokalistleri bu parçay› seslendirdi.
‹ngiliz müzik dergisi ‘Q Magazine’
geçti¤imiz y›llarda ‘Strange Fruit’u
‘Dünyay› De¤ifltiren 10 fiark›’dan
biri olarak seçti¤ini duyurdu.
Pulitzer ödüllü tarihçi Leon Litwalk,
bu flark›y› Berkeley Üniversitesi’nde
verdi¤i derslerinde referans olarak
kulland›, Avrupa’da ise Apartheid
karfl›t› çevrenin âdeta marfl› haline
geldi. Elijah Muhammed’in
önderli¤inde Malcolm X’in
Amerika’da zenciler aras›nda
yayg›nlaflt›rd›¤› ‹slami hareketin
mirasç›lar›ndan Halit Muhammed’in
de söylevlerinde s›k s›k kulland›¤›
önemli bir malzemeydi.

Yasaklar, Engeller, Protestolar...
Elbette hangi eser bir ülkedeki den-
geleri bu kadar derinden sarsarsa,

Kararl› ve boyun e¤mez bir tavr›
vard›r ama dinleyicinin de üstüne
gitmez, b›rak›r herkes kendiyle
hesaplafls›n. Sulu bir duygusall›ktan
eser yoktur, hatta kimi zaman
ald›rmaz bir ses tonu dinleyiciye
âdeta meydan okur. fiark› bitti¤inde
ise kendinizi eskisi gibi hissede-
mezsiniz art›k. Bir kere rahats›z
olmufl, bir kere daha adaletsizli¤in,
eflitsizli¤in fark›na varm›fls›n›zd›r.
Sizi bu duygular›n›zla bafl bafla
b›rak›r ve ç›kar gider. Bu belki de
bir flark›c›n›n eriflebilece¤i en
mükemmel yorumdur. Cazda vokal
deyince bu yüzden akla ilk Billie
Holiday gelir. Bize bask› kurmaz,
duygular›m›zla oynamaz. Gelir,
flark›s›n› söyler, ç›kar gider, bizi his-
settiklerimizle bafl bafla b›rak›r.

Linç: Yayg›n Bir E¤lence Biçimi
O y›llarda Amerika’n›n özellikle
güney eyaletlerinde zencilerin linç
edilmesi yayg›n bir olayd›. Resmi
rakamlara göre 1889 ile 1940 y›llar›
aras›nda 3833 kifli linç edilmiflti.
%90’› Amerika’n›n güneyindeki
küçük ve fakir yerlerde gerçekleflen
bu cinayetlerin ifllenmesi için
önemli bir sebebin oluflmas› da
gerekmezdi. Davran›fl› beyazlar›n
hofluna gitmeyen hemen her zenci
bu tehlikeyle karfl› karfl›yayd›. Linç
edilen zenciler di¤erlerine ibret
olsun diye a¤açlara as›l›r, bir ço¤u
yak›l›r ve cinsel organlar› tahrip
edilirdi. O gün için özenle
haz›rlanm›fl olan beyazlar, adeta bir
karnaval havas›nda gerçeklefltirdik-
leri bu cinayetleri ölümsüzlefltirmek

‹lk Seslendirildi¤i An...
Sonunda o tarihî an geldi. Billie
Holiday konserinin son parças›
olarak ilk defa ‘Strange Fruit’u
seslendirdi. Café Society’nin
müflterileri, Amerika’da ilk kez
böylesine kritik bir konuyu bu kadar
cesur bir flekilde ele alan bir
flark›ya tan›k olmufllard›. fiark›
bitti¤inde kimse ne yapaca¤›n›,
daha do¤rusu nas›l bir tepki verme-
si gerekti¤ini kestiremiyordu. Etraf›
rahats›z edici bir sessizlik kaplad›.
Bir müddet sonra dinleyicilerin
birinden tedirgin ve c›l›z bir alk›fl
sesi geldi. Bu âdeta di¤erlerinin de
bekledikleri bir iflaretti. Bir anda
herkes ç›lg›nca alk›fllamaya bafllad›.
Bu an, Amerikal› zenciler için
oldu¤u kadar Billie Holiday için de
bir dönüm noktas›yd›; hayat›
boyunca arad›¤› sayg›nl›¤›
bulmufltu, o art›k bir ‘Lady’idi.
Zaman geçtikçe dinleyicilerin tedir-
ginli¤i azald›, alk›fllar giderek
güçlendi. Josephson, Billie’nin
geceleri sahneyi terk etmeden
evvel söyledi¤i son flark›n›n hep
‘Strange Fruit’ olmas›n› istiyordu
art›k. O flark›ya bafllamadan önce
garsonlar son turlar›n› at›yorlard›.
Çünkü flark› bafllad›¤› andan bitene
kadar servis duruyordu, kulübün
sahibi böyle emretmiflti. Ifl›klar,
flark›n›n bafllamas›yla birlikte tama-
men karart›l›yor, sadece Billie
Holiday’in yüzünü ayd›nlatan
küçücük bir spot yan›yordu. fiark›
bitince Billie derhal sahneyi terk
ediyor ve alk›fllar ne kadar güçlü
olursa olsun, selam vermek için bile
geri dönmüyordu. Barney
Josephson bu konudaki tavr›n›
flöyle aç›kl›yordu; “‘Strange Fruit’un
insanlar›n içine ifllemesini istiyor-
dum. Bunun için de araya baflka
hiçbir fley girmemeliydi, bütün
çabam, direktiflerim bunu gerçek-
lefltirmek içindi...” 

44 y›ll›k k›sa ömrünün sonuna
kadar bu flark› Billie Holiday’in
repertuar›nda olmazsa olmaz yerini
ald› ve her söyledi¤inde eflsiz yoru-
muyla olay yaratt›. Bu parçay› Billie
Holiday’den dinledi¤inizde teatral-
li¤e dair hiçbir fley bulamazs›n›z.
Katiyen a¤lamakl› de¤ildir sesi.
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Irkç› beyaz Amerikal›lar›n
biraraya geldi¤i Ku Klux

Klan toplant›lar›
ço¤unlukla fliddet ve

linçle sonuçlan›yordu.

yasaklarla, protestolarla, engellerle
karfl›lafl›r. ‘Strange Fruit’ için de bu
böyle oldu. ‹lk engel, flark›n›n plak
yap›lmas› aflamas›nda ortaya ç›kt›.
Billie Holiday’in o ana kadar
çal›flt›¤› Columbia Records plak
flirketi, güneyli beyazlar›n tepkisini
çekmemek için flark›n›n kayd›n›
yapmayaca¤›n› bildirdi. Holiday’i
daha gencecik bir k›zken keflfeden
John Hammond bile onu destek-
lemedi. Holiday en sonunda flark›y›
kaydetmek için, küçük bir plak
dükkân›ndan yönetilen Commodore
Records isimli yeni bir flirketi ikna
etti. Plak ç›kt› ç›kmas›na ama bu
defa da bunu radyosunda yay›nla-
yacak babayi¤it bulunamad› bir
türlü. Öte yandan Billie Holiday
güneyde verdi¤i konserlerde bir
kere bile ‘Strange Fruit’u
söyleyemedi. Hatta bir keresinde
›srarc›l›¤›ndan dolay› Alabama’n›n
Mobile kentinden kovuldu. Zenciler
bile bu flark›yla ilgili farkl› duygulara
sahipti. Sosyal durumlar› çok kötü
olmayanlar, beyazlar›n öfkesini ve
hiddetini art›raca¤› endiflesiyle bu
flark›n›n popüler hâle gelmesini
istemezken; hali vakti yerinde
olmayanlar flark›n›n manas›n› anla-
yacak e¤itime bile sahip de¤ildiler.
Biri kendilerine aç›klamad›kça da,
bu garip meyveyi, henüz görmedik-
leri egzotik bir meyve sanmalar›
çok da olmayacak bir fley de¤ildi...

New York’un Bronx mahallesinde
bir lisede 27 y›l boyunca ‹ngilizce
ö¤retmenli¤i yapan Meeropol, ayn›
zamanda komünizme yak›nl›k
duyan bir siyasi eylemci ve kaybet-
ti¤i iki çocu¤unun isimlerinden
oluflan ‘Lewis Allan’ takma ad›yla
fliirler ve flark› sözleri yazan üretken
bir yazard›. Son y›llar›nda, hayat›
boyunca kendisini en çok etkileyen
olaylardan birinin, beyaz bir Yahudi
olmas›na ra¤men, Zenci Besteciler
Antolojisi’nde ‘Lewis Allan’ takmaii
ad›yla yer almas› oldu¤unu
anlat›yordu. Öte yandan bugün
Abel Meeropol ad› bambaflka, fakat
yine çok çarp›c› bir olay›
ça¤r›flt›r›yor. Meeropol, So¤uk
Savafl Dönemi s›ras›nda Rusya’ya
casusluk yapmak suçundan idam
edilen Ethel ve Julius Rosenberg’in

iki küçük o¤lunu evlat edinen idea-
list bir yard›msever olarak
hat›rlan›yor günümüzde.

Pastoral
1958 bahar› gelmifl, ‘Strange Fruit’
piyasaya ç›kal› tam 19 y›l olmufltu.
Amerikal› ünlü zenci yazar Maya
Angelou In the Heart of a Woman
isimli kitab›nda Billie Holiday’in Los
Angeles’a yapt›¤› ziyaretlerinden
birinde, uyumadan önce, o¤lu
Guy’›n yata¤›na iliflip, ona ‘Strange
Fruit’u söyledi¤ini anlat›yordu. fiark›
bitti¤inde Guy’›n akl›nda bir soru
vard›: ‘Pastoral manzara ne demek,
Bayan Holiday?’ Billie’nin yüzünü
zalim bir ifade kaplad›. Sesinde bir
küçümseme seziliyordu âdeta:
“Pastoral ne mi demek? Z›rdelilerin
zencileri öldürmesi demek. Senin
gibi küçük bir zenciyi al›p, vidalar›n›
söküp lanet g›rtla¤›ndan içeri
t›kmalar› demek... Allah›n belas›
pastoral manzara bu demektir
iflte...”

Billie Holiday, bu olaydan sadece 
bir y›l sonra, uyuflturucu bulundur-
maktan tutukland›¤› 17 Temmuz
günü, kalp ve akci¤er yetmezli¤i
sebebiyle kald›r›ld›¤› hastanede 
son nefesini verdi.2

SSeeddaa BBiinnbbaaflflggiill

www.acikradyo.com.tr
23 fiubat 2004.

1 Çev; Ömer Madra.

2 Bu yaz›n›n tam metni Andante dergisinde
yay›nlanm›flt›r.

GDO
Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizma.
Tar›m›n fiirketleflmesi ve
Geneti¤i De¤ifltirilmifl
Organizmalar
Tar›mda geleneksel tar›m metotlar›
yerine, modern tekniklerin
kullan›lmaya bafllamas›yla ortaya
ç›kan sürece ‘Yeflil Devrim’ ad› ve-
riliyor. Yeflil Devrim laf›yla, tar›mda
hibrid tohumlar›n, yapay gübrelerin,
yabani ot ve böcek öldürücü kim-
yasallar›n ve tar›m makinelerinin
kullan›lmaya bafllamas›yla, yani

endüstriyel tar›m›n gündeme
gelmesiyle birlikte meydana gelen
ürün art›fl› kastediliyor. 70’li y›llara
denk gelen bu süreçte sözü edilen
ürün art›fl› o güne kadar tar›mda hiç
elde edilmeyen boyutlarda gerçek-
leflti. Yeflil Devrim’in propagandas›;
birim alandan elde edilen ürünün
artmas› gerekti¤i, çünkü nüfusun
h›zla artmakta oldu¤u, bu nüfusu
doyurmak için daha fazla g›da
üretilmesi gerekti¤i söylemiyle
yap›ld›. Yeflil Devrim’le birlikte
tar›mda kimyasallar›n yo¤un bir
biçimde kullan›lmas›n›n yolu aç›ld›.
2. Dünya Savafl› s›ras›nda kimya
sanayiinde geliflmeler yaflanm›fl,
yeni silahlar, teknikler keflfedilmiflti.
Bu teknikler savafl›n ard›ndan
kendine yeni pazar alan› buldu ve
tar›m sanayiinde kullan›lmaya
baflland›. Nitrojen bombas› modi-
fiye edilerek nitrat gübresine, sinir
gaz› modifiye edilerek böcek
öldürücü ilaçlara dönüfltürüldü. Bu
ve buna benzer birçok örnek
tar›msal girdilerin ecza flirketleri
taraf›ndan ele geçirilmesinin önünü
açt›. Geliflmifl ülkelerdeki tekellerin
tar›m sistemindeki egemenliklerini
iyice pekifltirmesi, küçük çiftçinin
ve küçük g›da firmalar›n›n yavafl
yavafl yok olmas› sonucunu
do¤urdu. Tekeller mal›n üretimin-
den sat›fl›na kadar her türlü
aflamaya hâkim hale gelmeye
bafllad›.

Tekellerin Egemenli¤i
Günümüzde, alt› flirket, dünya 
tah›l ticaretinin %85’ini gerçek-
lefltiriyor. Sekiz flirket dünya kahve
sat›fllar›n›n %55-60’›n› ele geçirmifl
durumda. Bat› ülkelerinde tüketilen
çay›n %90’› yine bu flirketlerden
sa¤lan›yor. Kakao ticaretinin 
%83’ü yine onlar›n kontrolünde.
G›dan›n yaln›zca üretimi de¤il,
da¤›t›m› ve nakliyesi de söz 
konusu flirketler taraf›ndan 
kontrol ediliyor. Dünyada tah›l›
tafl›mak için gereken tah›l vinçleri,
demiryolu ba¤lant›lar›, terminaller,
mavnalar ve gemilerin idaresinin
%80’i dev bir çokuluslu flirket olan 
Cargill taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.
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Yeflil
devrimin
verim art›fl›n›
sonsuza dek
sürdürmek
mümkün
de¤ildi...
GDO'lar
flirketlerin
imdad›na
yetiflti.
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Devrim’in ikinci aflamas›
gerçeklefltirilebilecekti.

Muhtelif canl›lardan al›nan genler
tar›msal ürünlere aktar›ld›. Bu
sayede ürünlerin böceklere ve
yabani otlara karfl› dayan›kl› olmas›
sa¤lanacak, ürünlerin raf ömrü
uzat›lacak, tar›m için uygun
olmayan arazilerde ürün yetifltiri-
lebilecekti. Geneti¤i de¤ifltirilmifl
g›dalar, yukar›da vaat edilenleri
sa¤lay›p sa¤layamayacaklar›, çev-
reye ve insan sa¤l›¤›na karfl› ne tür
riskleri oldu¤u vb. konular henüz
tart›flma aflamas›ndayken piyasaya
sürülüverdiler. Çünkü uluslararas›
tekeller bu ürünlerin ar-ge faaliyet-
leri için büyük yat›r›mlar yapm›flt›;
artan rekabet koflullar› yüzünden
ürün art›fl› sa¤lanmal›, tekellerin
tüm dünya pazar›na tam hakimiyeti
bir an önce tesis edilmeliydi.
Hakimiyeti tam olarak kesinlefltirme
ifli, transgenik ürünler için al›nan
patentler sayesinde sa¤lanacakt›.
Geneti¤i de¤ifltirilmifl ürünler ticari
bulufl olarak de¤erlendiriliyor ve
üreten firmaya söz konusu ürünün
patenti verilerek ticari ç›karlar›
koruma alt›na al›n›yordu.

Geneti¤i de¤ifltirilmifl ürünler de
Yeflil Devrim’in ilk zamanlar›ndakine
benzer bir propagandayla piyasaya
sürülmüfltü. Tar›m tekelleri, dünya
nüfusunun h›zla artmakta
oldu¤unu, aç insanlar›n say›s›n›n
gün geçtikçe ço¤ald›¤›n›, buna çare
olmak için ürün miktar›n› art›rmak-
tan, yani geneti¤i de¤ifltirilmifl
g›dalardan baflka çare olmad›¤›n›
iddia ediyorlard›. 

‹kinci Yeflil Devrim propagandas›n›n
öne sürdü¤ü argümanlar›n geçer-
sizli¤i gün geçtikçe daha fazla or-
taya ç›k›yor, ve tek kazanan yine
g›da tekelleri. Geneti¤i de¤ifltirilmifl
tar›m ürünlerinin ticaretinin bafl-
lad›¤› 1996 y›l›ndan günümüze 10
y›l geçti. Geneti¤i de¤ifltirilmifl ürün
tar›m› 1996 y›l›nda 1,7 milyon hek-
tar alanda yap›l›rken, bu ürünler
2005 y›l›nda 90 milyon hektar alan-
da ekildi, yani söz konusu ürünlerin
ekiminde 53 katl›k bir art›fl yafland›.
2005 itibar›yla geneti¤i de¤ifltirilmifl

ki tar›msal üretim, geliflmifl ülkeler-
den gelen sübvansiyonlu tar›msal
ürünler karfl›s›nda yavafl yavafl
bo¤ulmaya bafllad›.

‹kinci Yeflil Devrim
Son zamanlarda s›kça tart›flma
konusu olan geneti¤i de¤ifltirilmifl
g›dalar da tar›m›n flirketleflmesi
sürecinin son halkas›ndan baflka
birfley de¤il. Yeflil Devrim’in
sa¤lad›¤› art›fl› sonsuza dek
sürdürmek elbette mümkün de¤ildi.
Çiftçi ayn› miktarda ürünü ala-

bilmek için tarlas›na her geçen 
y›l daha fazla gübre, yabani ot 
ilac›, böcek öldürücü vb. kimyasal-
lar kullanmak zorunda kal›yordu.
Çünkü kullan›lan tar›m teknikleri 
ve kimyasallar topra¤›n yap›s›n› 
olumsuz etkiliyor, topraktaki
organik maddeleri, mikroorganiz-
malar› öldürüyordu. Üstelik söz
konusu kimyasallar ve teknikler
do¤al dengeyi de altüst ediyor,
ekolojik sorunlar her geçen gün
artarak ço¤al›yordu. Bu noktada
biyoloji alan›ndaki bulufllar ulus-
lararas› tekellerin imdad›na yetiflti.
Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalar;
yani GDO’lar sayesinde Yeflil

Endüstriyel tar›msal üretimde,
gerçekleflen harcamalar›n büyük 
bir k›sm› sentetik gübre, tar›m
makineleri yak›t›, makinelerin
bak›m›, elektrik enerjisi, tafl›ma,
da¤›t›m, hibrid tohum, yabani ot
ilac›, böcek ilac›, sulama gibi 
alanlarda yap›l›yor. Bu harca-
malar›n içerisindeki en düflük
kalem, iflçilik. 

Ülkemizin tar›m tarihinden örnek
verecek olursak; Osmanl›
Devleti’nin ilk dönemlerinde ürünün
%90’› çiftçide kal›yor, %10’u ise
topraklardan sorumlu k›l›nan
sipahilere aynî vergi olarak 
veriliyordu. Günümüzde ise;
tar›msal ürünlerde yap›lan cironun
ortalama olarak %90’› flirketlere,
%10’u ise çiftçinin eline geçiyor.
Yaln›zca bu örnek dahi tarihsel
sürecin nas›l çiftçinin aleyhine
iflledi¤ini göstermek için yeterli.

Günümüz çiftçisi tarlas›ndaki ürünü
elde etmek için büyük oranda bu
konuda üretim yapan çeflitli sanayi
kurulufllar›na ba¤l›. Bu sanayi 
kurulufllar›n›n büyük bir k›sm› tabii
ki yukar›da bahsi geçen çokuluslu
flirketler.

Yeni Pazar Aray›fllar›
Sözü edilen tabloya bu flirketler
aras›ndaki k›yas›ya rekabet ve 
kapitalizmin do¤as› gere¤i sürekli
varolan kriz de eklenince, tekel-
lerinin yeni pazar aray›fl›na
giriflmesi ve bu pazarlar›n
yarat›lmas› do¤rultusunda baz› 
tedbirler almalar› kaç›n›lmaz hale
geldi. Geliflmifl ülkelerin 1980’ler-
den bu yana tar›m konusuyla ilgili
DTÖ, GATT, Tar›m Anlaflmas› gibi
uluslararas› anlaflmalarla yapt›klar›
düzenlemeler, bu üretim fazlas›na
pazar bulma aray›fl›ndan baflka bir
fley de¤il. ‘Üç K›zkardefl’ ad›yla
an›lan IMF, Dünya Bankas› ve
DTÖ’nün birbiriyle son derece
uyumlu bir flekilde uygulad›¤› prog-
ramlar sayesinde azgeliflmifl 
ülkelerdeki korumac› ticari engeller
afl›lmaya, gümrük tarifeleri sözü
edilen kurumlar›n dayatmalar›
do¤rultusunda belirlenmeye
bafllad›. Üçüncü dünya ülkelerinde-

Soya fasülyesi geneti¤i de¤ifltirilmifl tohum-
lardan üretilen besinlerin bafl›nda geliyor.

ürün tar›m› 21 ülkede, 8,5 milyon
çiftçi taraf›ndan yap›l›yordu. 1996
y›l›ndan bu yana ekim yapan ülke
say›s› da 3,5 katl›k art›flla 6’dan
21’e ç›km›fl durumda. Dünya
üzerindeki toplam soya ekim
alan›n›n %60’›n›, pamuk ekim
alan›n›n %28’ini, kanola ekim
alan›n›n %18’ini, m›s›r ekim alan›n›n
%14’ünü geneti¤i de¤ifltirilmifl
ürünler iflgal ediyor. Dünya
ölçe¤inde, toplam 299 milyon hek-
tar tar›m alan›n›n %30’u transgenik
ürünlere ayr›lm›fl durumda. Geneti¤i
de¤ifltirilmifl ürünlerin tüm dünyaya
yay›l›fl› her geçen gün daha da
artarak sürüyor.

G›da Zincirinin ‹lk Halkas›
Vandana Shiva, Çal›nm›fl Hasat adl›
eserinde çiftçi ile tohum aras›ndaki
iliflkiyi flöyle aç›kl›yor: “Çiftçi için
tohum yaln›zca gelecekteki bitkiler
ve g›da için bir kaynak de¤ildir;
kültür ve tarih de tohum içinde
sakl›d›r. Tohum g›da zincirinin ilk
halkas›d›r. Tohum g›da güvenli¤inin
nihai sembolüdür.”

fiimdi g›da zincirinin bu ilk halka-
s›n› kaybetme tehdidi ile karfl›
karfl›yay›z. Günümüzde yüz bin-
lerce ürün uluslararas› tar›m tekel-
leri taraf›ndan patent alt›na al›nm›fl

durumda. Patentli ürünleri tarlas›na
eken çiftçiler söz konusu ürünler-
den ertesi y›l için kendi tohum-
lu¤unu ay›rma hakk›na sahip de¤il.
Yani çiftçiler her sene tohum tekel-
lerine patent bedeli ödeyerek
tohum sat›n almak zorunda.

2000’li y›llar›n bafl›ndan bu yana
dünyan›n çeflitli yerlerindeki çiftçiler
patent haklar›n› ihlal ettikleri
gerekçesiyle haklar›nda aç›lan
davalarla karfl› karfl›ya kal›yor. Bu
davalar›n sebebi, istemedikleri
halde tarlalar›ndaki ürüne komflu
tarlalardan tozlaflma yoluyla
geneti¤i de¤ifltirilmifl ürünlerin
bulaflm›fl olmas›. Haklar›nda aç›lan
davalar› kaybeden yüzlerce çiftçi
var. Ç›kart›lan yasalar sayesinde
birçok yerde çiftçilerin kendi
tohumlu¤unu saklamas› ve kendi
aralar›nda de¤ifl tokufl etmeleri
neredeyse suç say›lacak hâle geldi.

Örne¤in Kentucky, Iowa ve
Illinois’de tohum saklayan bir grup
çiftçi Monsanto’ya kifli bafl›na 35
bin dolara varan miktarlarda ceza
ödemeye zorland›. Monsanto’dan
Scott Baucum’un konu hakk›ndaki
aç›klamas› flöyleydi: “fiu iki
bedelden birini seçin diyoruz,
dükkânda 6,5 dolar veya
mahkemede 600 dolar.”

Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm
dünyaya dayatt›¤› fikrî mülkiyet
haklar›n› konu alan TRIPS
Anlaflmas›na göre, bir bitkinin
patent hakk›n› almak isteyen bir
flirketin tek yapmas› gereken,
patente konu olan de¤ifliklik bitkiyi
anlaml› bir flekilde de¤ifltirmemifl
olsa bile de¤ifltirmifl oldu¤unu iddia
etmek. Büyük olas›l›kla elde edile-
cek sonuç; patent müfettiflleri söz
konusu özelli¤i test etme imkân›na
sahip olmad›klar›ndan, patent
hakk›n›n flirkete verilmesi ve
gerisinin mahkemelere b›rak›lmas›
olacakt›r.

Çiftçiler Direniyor
Dünyan›n dört bir yan›ndaki çiftçiler
uluslararas› tekellerin hakimiyetine
karfl› çeflitli yollarla direnmeye
çal›fl›yor. Bir araya gelerek 

oluflturduklar› kooperatifler, dernek-
ler, sendikalar vb. kurulufllarla yerel
ve di¤er ülkelerdeki çiftçilerle da-
yan›flma içerisine giriyorlar. Örne¤in
1999’da Seattle’daki DTÖ toplan-
t›s›na karfl› verilen büyük tepkide
dünyan›n dört bir yan›ndan gelen
küçük çiftçilerin pay› büyüktü. 

Ülkemizde de yap›lmas› gereken,
çiftçilerin dünyan›n dört bir yan›nda
bafllatt›klar› hareketlere benzer bir
hareket oluflturmak. Kooperatifler
arac›l›¤›yla biraraya gelerek tohum,
araç-gereç vb. al›flveriflini
kolaylaflt›rmak, dayan›flma a¤› kur-
mak; yerel pazarlara ulaflarak,
yoksa bu pazarlar› oluflturarak
kendi bölgesinde çokuluslu
flirketlere karfl› direnmek. Tabii
yap›lmas› gereken en önemli
fleylerden biri de sendikalar,
dernekler vb. örgütlerde bir araya
gelerek, uygulanan neoliberal poli-
tikalara karfl› tav›r almak.

Bu konuda çiftçilerin en büyük des-
tekçisi yine di¤er halk kesimleri
olmak zorunda. Toplumsal destekli
ekolojik ve sürdürülebilir köylü ta-
r›m›n›n gelece¤i tüketiciler aras›nda
yarataca¤› etkilere ba¤l›. Gerek üre-
tici, gerekse de tüketici koopera-
tiflerinde bir araya gelerek, yerel
tohumlar› korumak için sivil tohum
koruma, gelifltirme istasyonlar› ve
bankalar› kurmak. Üretici ile tüke-
ticinin yüz yüze bulufltu¤u yerel ya
da bölgesel pazar yerlerini kurmak,
yayg›nlaflt›rmak ve gelifltirmek. Tüm
bunlar› tar›m ve g›da flirketlerinden
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“Çiftçi için tohum yaln›zca gelecekteki 
bitkiler ve g›da için bir kaynak de¤ildir;
kültür ve tarih de tohum içinde sakl›d›r” 
Vandana Shiva.

Sanatç› Mari Naomi’nin
gözünden ‘Geneti¤i

De¤ifltirilmifl Organizma’.



Gececi 
Dünyan›n bir ucunda bir yerde, 
kar›mla balay›ndayd›k. Yani 
çok da gitmek istememifltim
aç›kças› ama böyle fleyler 
tekrarland›¤› için tabii gitmek
zorunda kald›m. Yani evlendikten
sonra bir de bunu kutlamak
gerekiyor. Halbuki evli çiftler 
daha çok arkadafllara aç›l›rlar. 
Yani siz de evlenin, siz de 
bizim gibi yap›n, siz de bizim 
gibi çocuk yap›n filan...  
Arkadafllar› art›rmak gerekirken,
zaten evlenerek ma¤dur duruma
düflmüfl iki insan› bir bafllar›na 
tatile göndermeyi de hiç anlamam.
Her neyse, dünyan›n öbür 
ucunda bir yerdeydi. Biraz da
oran›n Aç›k Radyo’su gibi bir 
radyoyu dinliyorduk. Hatta
frekans›n› da hat›rl›yorum, 102,
abuk bir fley. Amerika’n›n bir 
yerlerinde iflte, onlarda tek
rakaml›lar m› var, hat›rlam›yorum
flimdi, 102.7 ya da 110 falan 
olabilir; 101.7 gibi, yani bölüne-
meyen bir rakam. Çok hofl bir
parça duymufltuk ve nedense 
o evlili¤in de gaz›yla herhalde 
“Aaa, ne kadar hofl, bak iflte 
böyle flark›lar› Türkiye’de 
bulman›n imkân› yok” filan gibi
düflünmüfltük. Sonra ‹stanbul’a
döndü¤ümüzde gece arabada 
Aç›k Radyo aç›kt› ve ayn› parçay›
duymaya bafllad›k “Aaaa, görüyor
musun, iflte burada da çal›yorlar”
demifltik. Sonra bir yerlerde, bir
arkadafltan galiba Aç›k Radyo’nun
telefonunu buldum; ve karizmatik
bir arkadafl›m burada program
yap›yordu. Yani gece b›rakt›klar›
arkadafllardan biri. Genelde 
radyolar otomasyona geçmeden
önce geceleri ‘arkadafl’ b›rak›l›rd› 
radyolarda. Bu arkadafl gece
bekçisi ile beraber tak›l›r ve 
sabaha kadar radyoyu ayakta 
tutar, radyoda ‘p›ssss...’ sesinin
olmas›n› engelleyen arkadaflt›r. 
Ve o arkadafllar genelde 
kulüplerde filan çalan, karizmatik,
asosyal, uzun saçl›, bednam, 
hayata küskün, k›z arkadafl›
olmayan ama k›z arkadafl da 
istemeyen ve radyonun gündüz

Hâlâ da uçuruyor beni arkadafl-
lar›mla öyle geceler. Babam›n art›k
öyle geceler geçirecek vakti var m›
bilmiyorum. Eh zaten yorucu da,
pek de bir yere götürmüyor insan-
lar›, ama uçuruyor. Kendini birfley
san›yor insanlar belki, dünyay› daha
seviyorlar filan. Böyle konuflmalar-
d›. Hiç kurals›z. Ve o konuflmalar›n
bizim d›fl›m›zda baflkalar›n›n da 
ilgisini çekebilece¤ini düflünmüfl-
tük. Baflta radyo de¤ildi ama
akl›m›zdaki. Sadece baflkalar›n› da
katmakt› iflin içine. Ve evdeydi.
Evde aç›lan bira kutusu seslerinin
de duyulaca¤› bir programd› söz
konusu olan. Böyle mikrofonlar›n
falan etrafta çok fazla olmayaca¤›
bir ev. Nas›l yap›labilece¤ini
düflünüyorduk. Evi nas›l stüdyoya
çevirebiliriz, bunu nas›l canl› olarak
yay›nlayabiliriz? Sonra bakt›k ki
hiçbir yerde yay›nlanamaz böyle bir
fley. Bunun üzerine, bir radyo
açal›m dedik. Oturup konufluyor-
duk, her zamanki gibi dünya kuru-
yorduk iflte. Bilmiyorum nereden
gelmiflti böyle bir enerji; ama olsun,
madem bu program› yay›nlayacak
radyo yok, o zaman biz de “Gece
Uçuflu” ad›n› koydu¤umuz bu pro-
gram› yay›nlayabilecek bir radyo
kural›m demifltik. Ve onun üzerine
konuflmaya bafllad›k. Radyo 
kuruldu, program hiç olmad›... 

ba¤›ms›z, yerel yönetimler ve sivil
toplum kurulufllar›n›n organizasyo-
nu ve deste¤iyle yapmak. 

Bu noktada, Çiftçi Sendikalar›na,
Ziraat Mühendisleri Odas› gibi mes-
lek kurulufllar›na, tüketici örgütleri-
ne, ekoloji ve çevre örgütlerine
önemli görevler düflüyor. Yeni bir
dünya kurma hedefi olan her türlü
hareketin ekoloji, tar›m, g›da konu-
lar›n› politik programlar›na almalar›
gerekiyor. Önümüzdeki bu önemli
temel görev, tar›m›n flirketleflmesi-
ne karfl› toplumsal destekli, ekolojik
ve sürdürülebilir köylü tar›m›n› sa-
vunmak ve gelifltirmek için örgüt-
lenmek ve somut mekanizmalar
kurmak. Hiçbir fleyi yar›na
ertelemeden... ((BBkkzz.. FFiikkrrîrîrîî MMüüllkkiiyyeett))

LLeevveenntt GGüürrsseell AAlleevv.. MMeebbrruukkee BBaayyrraamm..
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Gece Uçuflu
Bunun üzerine çok düflündüm.
Daha önce de düflünmüfltüm. 
Hatta bazan uykular›m› falan da
kaç›rd›¤› oldu. ‹flte babamla ve
‹stanbul’a geldi¤im zaman
arkadafllar›mla bitmez tükenmez
konuflmalar yapt›¤›m›z ve uçtu¤u-
muz geceler gibi...  S›rf konuflarak,
içki içerek, konuflarak... Bir k›sm›
geyikti belki ama bizi uçuruyordu.

Fabien, gecede, bir bulutlar denizinin göz
kamaflt›r›c› par›lt›s› üstünde dolafl›p duruyor, ama
afla¤›s› sonsuzluk. Tek bafl›na yaflad›¤› y›ld›z
kümeleri aras›nda yitip gitmifl. Henüz dünyay›
ellerinde tutuyor ve gö¤süne bast›r›p sall›yor.
Dümeni s›kan ellerinde insani zenginli¤in a¤›rl›¤›n›
tafl›yor ve geri vermek zorunda oldu¤u bu gerek-
siz hazineyi bir y›ld›zdan di¤erine gezdiriyor...

Riviere bir al›c›n›n hâlâ onu dinledi¤ini düflünüyor.
Yaln›zca bir müzik dalgas›, bir küçük radyo dal-
gas› ba¤l›yor Fabien’i flimdi dünyaya. Ne bir
yak›nma, ne bir ç›¤l›k. Yaln›zca, umutsuzlu¤un
flimdiye kadar ç›karm›fl oldu¤u en kat›ks›z ses…1

Antoine de Saint Exupéry, Gece Uçuflu
roman›ndan.

CCeemm MMaaddrraa

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2004. 
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1 Gece Uçuflu’ndan u
bu bölüm 1995 sonba-
har›nda Aç›k Radyo’nun
test yay›n›nda
okunmufltu.

saatlerinden hofllanmayan ve 
istedikleri müzi¤i ancak gece 
yapabileceklerini düflünen
arkadafllard›r. Bu arkadafllardan 
bir tanesi telefonu açt›, telefonlara
da o cevap veriyordu do¤al olarak
radyoda tek bafl›na oldu¤u için.
Dedim “Merhaba, ben Okan
Bayülgen”, “Napiyim!” dedi bana.
“Çok özür dilerim...” dedim,
“...arad›¤›m için. Ben flu anda 
çald›¤›n›z parçan›n ismini rica 
ediyorum sizden”.  “Ooof, püüüf...”
filan dedi, gitti. Bakt› parçan›n
ismine, filanca dedi. ‹yi de 
nerden bulaca¤›z kardeflim 
biz bunu, yani nas›l bir albümde 
yer al›yor filan, iflte sonra albümün
ismini de söyledi. O y›llarda
yay›nlanan bir seri, çok da güzel 
bir seriydi, Rebirth of The Cool
serisinden bir parçayd› ve çok
memnun olduk filan, sonra 
kar›mla beraber eve gittik ve 
me¤er o parça evde varm›fl. 
((BBkkzz;; LLeevveenntt TTaarrgguu))

OOkkaann BBaayayüüllggeenn

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006. 

Genel Kurul

Sevgili orta¤›m›z,

Çok ortakl› bir flirket yap›s›na sahip
olman›n pek çok yarar›n›n yan› s›ra
bir de sak›ncas› oluyormufl; bunu
–biraz geç de olsa– ö¤rendik iflte:
Gogol, Haflek, Kafka ya da O¤uz
Atay’› bir kez daha hay›rla anarak
bürokrasi labirentleri aras›nda
doland›k ve sonunda Genel
Kurul’umuzu yapabilme noktas›na
geldik.

Elefltiri oklar›n›za gö¤sümüzü 
siper etmek ve huzurlar›n›zda
hesap vermek üzere, Genel Kurul
toplant›m›za kat›lman›z› rica 
ediyoruz.

10 Aral›k 1996 Sal› günü saat
15:00’te
Armada Oteli – Ah›rkap›
(Sultanahmet)
Radyo Bar’da buluflal›m.
Hepimizin eksiksiz bir araya

gelebilece¤i ender f›rsatlardan birini
‘Genel Kurul’ vesilesi ile yaratm›fl
olmaktan mutluyuz. (Kurulurken
yay›nlad›¤›m›z ‘Manifesto’da da
‘sürekli bir parti’ diye tan›mlamam›fl
m›yd›k zaten?)

Sevgi ve sayg›larla,

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

28 Kas›m 1996.

George Bataille 

‘Kötülü¤ün metafizikçisi’ George
Bataille, kutsal›; kan ve meni, sidik
ve d›flk›yla kirlenmifl olanda
bulmufl, her türlü tabu karfl›s›nda
dayan›lmaz bir aflma iste¤i
duymufltur. Nietzsche’yi ça¤r›flt›ran
diyonizyak bir coflkuyla günah
ifllemenin özgürlefltirici bir eylem
oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

‹lk gençlik baflkald›r›s›nda ço¤u
insan Tanr›-tan›mazl›¤a yönelir.
Bataille tam aksi bir yol izledi,
Katolikli¤i seçti: “Ergenli¤im
s›ras›nda ben de dinsizdim. Fakat,
A¤ustos 1914’te bir rahibe gittim
ve 1920’ye kadar nadiren, en fazla
bir haftay› günahlar›m› itiraf
etmeden geçirdim! 1920’de
yeniden de¤ifltim, gelecekteki
flans›m d›fl›ndaki fleylere inanmaya
son verdim.”1 Alt› y›l süren bu
ba¤lanma ona, günah ve kutsal
kavramlar› üzerinde uzun uzad›ya
düflünme, bu kavramlar› köklü
biçimde sorgulama, anlamlar›n› 
tersyüz etme olana¤›n› verdi.

Bataille 1920’lerde, Ulusal
Kütüphane’de çal›flmaya bafllad›.
Gündüzleri kütüphanede görev
yap›yor, geceleri Paris genelevlerini
dolafl›yordu. “Genelev benim
gerçek kilisem” diyordu. Dinsel
olanla erotik olan›n kaynaflmas› 
onu cezbediyordu.

Kutsal Olan Bu Dünyadad›r
Yazar, ‘kutsal’› örgütleyici bir ilke
olarak de¤il, özgürlefltirici bir güç
olarak görür. Kendini s›n›r aflmalar-
da, afl›r›l›klarda aç›¤a vuran gizemli
bir güç. Hristiyanl›k ‘kutsal’›
dünyevi olan›n ötesine yerlefl-

tirmifltir. Oysa, kutsal burada, bu
dünyadad›r. Kirlenmifl halde
buradad›r. Kirlidir ve yaklaflan› da
kirletir. Hem tiksinti verir, hem de
cezbeder. ‹nsan ‘kutsal’a arzuyla,
kösnülce yak›nlaflmak ister; t›pk›
‹sa’n›n ve ermifllerin dinsel dene-
yimlerinde oldu¤u gibi. 

Edebiyat, özellikle de fliirsel
metinler Batalille’a göre masum
de¤ildirler. Ritüele benzer niteliklere
sahiptirler. Okura kötülük yapar,
onunla kötülük yoluyla iletiflim
kurarlar. Fakat ayn› zamanda, bu
niteliklerinden dolay› okura mistik
ve erotik bir iç deneyim yaflat›rlar.
Edebiyat kötücül ve kösnüldür.

Susan Sontag, Bataille’in kitaplar›n›
‘pornografik yaz›n›n oda müzi¤i’
olarak niteliyor. Bataille’›n 1928
y›l›nda, Lord Auch ad›yla yazd›¤›
‘Gözün Hikâyesi’ gerçekten
Sontag’›n sözünü etti¤i anlamda bir
oda müzi¤i. Onun dünyas›n›n temel
tafllar›n› oluflturan metaforlar›
anlayabilmek, kavramlar› kavraya-
bilmek aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan bir oda müzi¤i. 

Çocukluk Travmalar›
Bataille, gençli¤ini Birinci Dünya
Savafl› y›llar›nda yaflam›fl bir
kufla¤›n üyesidir. Bu kufla¤›n en
lirik flairleri ise siperlerde öldüler;
örne¤in, Wilfred Owen. Kimileri ise
savafl›n dehfleti karfl›s›nda ya da
ateflkesin hemen ertesinde intihar
ettiler; örne¤in, Georg Trakl ve
Jacques Vaché. 1916 y›l›nda
Bataille da orduya yaz›lm›flt›; fakat
tüberküloz tan›s› konulunca terhis
edildi. Onun hayat›nda savafl›n
d›fl›nda baflka trajediler, travmalar
da vard›: 
“Ben do¤du¤um zaman, babam
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George Bataille, 
1897-1962.



yans›t›r. Buñuel notlar›nda ayr›ca,
“babam›n ölümü benim için kesin
bir an oldu” der ve babas›n›n
ölümünden sonra onun yata¤›nda
yatt›¤›n›, onun çizmelerini giydi¤ini
ilave eder.

Oedipus karmaflas› Bataille’da da
vard›r. Kökleri çok derine,
annesinin rahmine düfltü¤ü güne
uzan›r; ama o, ‘bilmece’yi
çözmüfltür: “Babam annemi bana
gebe b›rakt›¤› zaman kör oldu¤u
için, gözlerimi Oedipus gibi
parçalayam›yorum”. Bu nedenle,
rahatlamak için ölmüfl babas›n›n
yata¤›nda yatan Buñuel’den farkl›
bir yol izler: “Geceleyin annemin
cesedinin bafl›nda, ç›plak olarak
mastürbasyon yapt›m”.

Bataille’›n gözü oymas›n›n,
yuvas›ndan söküp almas›n›n nedeni
uygar insan›n ak›lc›l›¤›ndan kaç›p
kurtulmak, yeniden ma¤araya 
dönmektir. Bu ayn› zamanda,
bask›lanm›fl olan›n geri dönüfl yo-
lunda att›¤› önemli bir ad›md›r,
fakat yeterli de¤ildir. Yolculu¤un
tamamlanabilmesi için bafl›n
kopar›lmas› da zorunludur. 

Modern devlet ak›l temelinde
örgütlenmifltir; kendini ak›lla
meflrulaflt›r›r. Yasalar› ve
yapt›r›mlar› akla uygundur. Devlet
düzeni öncelikle bir ak›l düzenidir.
Bütün yurttafllar›ndan ‘akl›n yolu’nu
izlemelerini ister. Ak›l böylelikle
ortak bir yaflam› mümkün k›lar.
Modern devlet yurttafllar›na aç›kça
‘itaat edin’ demez. Onlar› 

rahibin baflucunda, sinek konmufl
gözü eline alarak, “Görüyor
musun? Bu bir yumurta” diyor.
Bataille metaforlar› de¤ifl tokufl
ediyor. 

Bu metaforik kompozisyonda göz
birkaç kez oyulur. Simone rahibin,
bo¤a da matadorun gözünü oyar.
Bu ikincisi, Bataille’›n 1922 y›l›nda
‹spanya’da gerçekten tan›k oldu¤u
bir olayd›r. La Rochefoucauld,
“insan iki fleye do¤rudan bakamaz,
günefle ve ölüme” der. Bataille’›n
tan›kl›k etti¤i olayda bo¤a mata-
dorun gözünü kör edici bir güneflin
alt›nda oymufltur. Ve Bataille, La
Rochefoucauld’nun söyledi¤inin
tam aksine, hem günefle, hem de
ölüme do¤rudan bakm›flt›r. 

Gerçeküstücü ressam Victor
Brauner, 1931 y›l›nda yapt›¤› oto-
portrede kendini tek gözü oyulmufl,
oyu¤undan kanlar akar halde
resmetmifltir. Alt› y›l sonra meydana
gelen bir kazan›n ›fl›¤›nda
bak›ld›¤›nda Brauner’in kehanette
bulundu¤unu söylemek mümkün.
Gerçekten, 1937 y›l›nda stüdyosun-
da kavgaya tutuflan iki arkadafl›n›
ay›rmaya çal›fl›rken cam k›r›klar›n›n
gözüne isabet etmesi üzerine
Brauner tek gözünü yitirdi. Fakat
burada bizi ilgilendiren sadece
kehanet ya da yazg›n›n önceden
okunabilmesi de¤ildir; Bataille ve
kufla¤›n›n, gerçeküstücülerin oyulan
ve ç›kar›lan göz saplant›s›d›r. Ne
vard›r bu saplant›n›n ard›nda?

‹ki büyük savafl aras›ndaki zaman
diliminde bu kufla¤›n perspektifi
parçalanm›flt›. Parçalanm›fl pers-
pektifi onarmak, eski bak›fltan kur-
tulmak istiyorlard›. Bunun üstesin-
den gelebilmek için öncelikle kiflisel
tarihlerini gözden geçirmek zorun-
da olduklar›n› biliyorlard›. 

Endülüs Köpe¤i
Buñuel, Endülüs Köpe¤i’nin çekimiii
s›ras›nda tuttu¤u notlarda, jiletle
kesilen göz sahnesinin bir ‘düfl
imge’ oldu¤unu belirtir. Buñuel’in
‘düfl imge’sinde göz erkeklik
organ›n›n yerini alm›flt›r ve gözün
kesilmesi i¤difl edilme korkusunu

genel felce yakalanm›flt› ve annemi
bana gebe b›rakt›¤› zaman çoktan
kör olmufltu; do¤umundan çok da
uzun olmayan bir süre sonra, kötü
huylu hastal›¤› onu tekerlekli san-
dalyeye mahkûm etti. Ancak,
annelerine âfl›k olan pek çok erkek
bebe¤in tersine, ben babama
âfl›kt›m. Art›k onun gelece¤i, felcine
ve körlü¤üne ba¤l›yd›. ‹nsanlar›n
ço¤u gibi tuvalete gidip ifleyemiyor-
du; bunun yerine iflini tekerlekli
sandalyesindeki küçük bir laz›ml›kla
görürdü ve çok s›k iflemesi gerek-
ti¤i için bunu benim önümde, bir
battaniyenin alt›nda yapmaktan
utanm›yordu.”2

Bataille’›n çocukluk travmalar›n›n
kayna¤› sadece frengili babas›
de¤ildir. An›lar›nda, akl›n› yitirmifl,
birkaç kez intihar girifliminde bulun-
mufl bir annenin de yeri vard›r:
“Babam›n ç›lg›nl›k krizinden sonra,
annem de, kendi annesinin onu
maruz b›rakt›¤› fleytanî bir sahnenin
sonunda birdenbire akl›n› kaybetti...
O kadar kötü bir durumdayd› ki, bir
gece odamdaki mermer flamdanl›
mumlar› kald›rd›m, uyurken onlarla
beni öldürebilece¤inden korkuyor-
dum.” 3

Gözün Hikâyesi
Bataille, okuru dehflete düflüren
çocukluk an›lar›n›, “müstehcen bir
tasar›m s›ras›nda ortaya ç›kan kimi
ac›kl› imgelerle” birlefltirip, an›lar›n›
kendi bak›fl›nca dahi tan›nmaz hale
getiriyor. Onlar› dönüfltürerek
yaflama döndürüyor. Bunu neden
yap›yor? Bu sorunun yal›n bir yan›t›
var: an›lar›n› bozuyor; çünkü onlar,
“anlamlar›n en flehvetlisini” ancak
böylesi bir bozulma sürecinde
kazan›yorlar. Roland Barthes,
Gözün Hikâyesi’ni “metaforik birii
kompozisyon” olarak adland›r›yor.
Göz, bu kompozisyonun ana
metaforudur. Oldu¤u gibi ortaya
konulmufl, aç›k, duru bir metafor.
Barthes’›n sözleriyle, “ar› metafor
hiçbir zaman tek bafl›na söylem
oluflturamaz”. Bataille’›n kom-
pozisyonunda göz metaforu baflka
metaforlar› do¤uruyor. Özyaflamsal
kaynaklar› olan bu metaforlar birbir-
lerinin yerini al›yorlar. Simone ölü
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Buñuel’in Un chien
andalou (Endülüs
Köpe¤i) adl› filminin
meflhur aç›l›fl sah-
nesinde, göz kesilme-
den hemen önce. 

‘sa¤duyulu davranmaya’ ça¤›r›r.
Bunun anlam›, ‘yasalara uyun ve
uysal olun’dur. Bataille bafls›z bir
insan›, bafl› e¤ilmifl bir insana tercih
eder. 

Dergiden Öte Bir Devrimci Örgüt:
Bafls›z
1937 y›l›nda, Bataille, Roger
Caillois ve Michel Leiris ile birlikte
Sosyoloji Koleji’ni kurdu. 1939
y›l›nda savafl›n patlak vermesiyle
faaliyetlerini durduran bu alternatif
okulda iki y›l boyunca dönemin pek
çok entelektüeli dersler verdi.
Kolejin amaçlar› aras›nda kutsal›
yeniden tan›mlamak da vard› ve
Bataille bu projenin bir uzant›s›
olarak Bafls›z (Acephalé) adl› bir
dergi ç›kard›. Fakat, Bafls›z

yaln›zca bir dergi de¤ildi; devrimci
bir örgüttü ayn› zamanda. 
Lideri olmayan ve do¤rudan 
eylem için kolayca harekete 
geçebilecek bir örgüt. Anarflizmin
politik kültürüne göre biçimlenmifl;
do¤rudanl›k, içtenlik için elveriflli 
bir kollektivite. Kurumlaflmaya,
kat›laflmaya karfl› bir panzehir.

Bataille 1920’lerde, gerçeküstücü-
lerin politik ve estetik baflkald›r›s›na
kat›lm›fl; yaz›lar› gerçeküstücü
dergilerde yay›nlanm›flt›. Fakat,
Breton ile anlaflmazl›¤a düflünce
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Ak›l birlefltirir,
homojenlefltirir;
oysa arzu
iktidar› 
reddeder,
akl›n önüne
koydu¤u
yasalar› tan›maz
ve onlar›n
gücüne boyun
e¤mez,
ço¤unlu¤a
kat›lmaz,
d›flar›da kal›r.

bafl›bofl dolaflmas›na asla izin ver-
mez. Arzuyu bedenden kovar ve
bedeni bir et y›¤›n› haline getirir.
Bataille bedeni akl›n tahakkümün-
den kurtarmak için insan›n bafl›n›
kesmifl, insan› bafls›z yapm›flt›.
Deleuze ve Guattari ise arzuyu
bütün canl›l›¤›yla, bütün coflkusuyla
bedende tutmak için organlar›
kesip att›lar. ‘Organlar› olmayan
beden’, arzudan yoksun, bir et
y›¤›n› olarak bedenin tam karfl›t›d›r. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››
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1 Bataille, George; Gözün Hikâyesi, Çev. N. B.
Sereryan ve A. Gürsoy, Çiviyaz›lar›, s. 158,
‹stanbul, 2001.

2 a.g.y. s. 74.
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George Eliot
As›l ad›yla Mary Ann Evans taflrada
do¤mufl, taflrada büyümüfltü.
Taflral› ama varl›kl› bir ailenin
k›z›yd›. Babas›na, çevresine
baflkald›ran; babas›na bir gün “art›k
seninle kiliseye gitmek istiyorum”
diyerek onu flafl›rtan; kendinden
yaflça çok büyük ve evli erkeklerle
birlikte olan ve bu iliflkilerini taflra
ortam›nda yaflayan genç bir
kad›nd›. Yaflad›¤› ça¤ dikkate
al›nd›¤›nda, bunun ne büyük bir
cesaret, ne kadar inan›lmaz bir
özgüven gerektirdi¤i göze
çarp›yor... George Eliot yirmi küsur
y›l boyunca evli bir erkekle birlikte
yaflad›. Bu durum Victoria döne-
minde de, yak›n zaman öncesine

onlardan ayr›lm›flt›. Faflizme 
karfl› mücadele amac›yla kurulan
Karfl› Sald›r› (Contre-Attaque)
örgütünde Bataille ve
gerçeküstücülerin yollar› bir 
kez daha kesiflti. Ne ki, bürokratik
sosyalistlerin, Halk Cephesi’nin
faflizme karfl› etkin mücadele
yürütemedi¤ini düflünen
gerçeküstücüler ile onlara yak›n
entelektüeller taraf›ndan kurulan bu
örgüt uzun ömürlü olamad›, bir
süre sonra da¤›ld›. Bafls›z, birz
anlamda, yar›m kalm›fl olan söz
konusu projeyi yeniden hayata
geçirmeyi hedefliyordu. Ancak vur-
gulamak gerekiyor ki gücünü arzu-
nun y›k›c›l›¤›ndan alan bu öndersiz
örgüt, salt direnifli de¤il, devrimci
mikro politikalar yürütmeyi de
amaçl›yordu.

Bafls›z bu amac›n› gerçeklefltireme-
den da¤›ld›. Bataille 1939
Eylül’ünde Fransa’n›n Almanya ile
savafla girmesi üzerine Ulusal
Kütüphane’deki görevinden istifa
ederek Paris’ten ayr›ld›, bir k›r evine
çekildi. O k›r evinde yaflad›¤› 
1941- 44 y›llar› aras›nda, Madame
Edwarda ve Nietzsche Üzerine de
dahil, en önemli yap›tlar›n› kaleme
ald›. 

Bafls›z vizyonu, 1968 sonras›nda,
Deleuze ve Guattari’nin devrimci
mücadelede flizofren arzunun öne-
mini vurgulayan felsefelerinde,
moleküler toplumsal hareketlerin
prati¤inde canland›. Bataille’›n
‘bafls›z’›, 1968 sonras› flizo-poli-
tikalarda ‘organlar› olmayan
beden’e dönüfltü.

Ak›l ve Arzu
Ak›l ve arzu aras›nda fliddetli ve
kesintisiz bir çat›flma vard›r. Ak›l
birlefltirir, homojenlefltirir; oysa
arzu, iktidar› reddeder, akl›n önüne
koydu¤u yasalar› tan›maz.
Yasalar›n gücüne boyun e¤mez,
ço¤unlu¤a kat›lmaz. D›flar›da kal›r. 

Ak›l bedeni denetler; arzuyu
bast›r›r, arzunun devrimci
coflkusunu söndürmeye ve onun
s›n›r tan›maz gücünü engellemeye
çal›fl›r. Arzunun, hayat›n ak›fl› içinde

Acéphale (Bafls›z) dergisinin ilk say›s›n›n
kapa¤›n› André Masson tasarlam›flt›, 
1936.

g ,George Eliot, 1819-1880.



Feuerbach ve Kilisesiz ‹sa
Feuerbach, Hegel idealizminden
kopuflu temsil eden, genç
Hegel’cilere yol gösteren çok
önemli bir düflünürdü; Hegel’in
felsefesini teolojiden ar›nd›rmaya
çal›fl›yordu. H›ristiyanl›¤›n Özü adl›
kitab›ndaki din elefltirisi, Hegel ide-
alizminden maddecili¤e geçiflte bir
kilometre tafl›yd›. Marx baflta olmak
üzere pek çok genç felsefeciyi et-
kiledi. Çok basite indirgeyerek
özetlersek, Feuerbach
yabanc›laflman›n kayna¤›nda dini
görüyordu. Yani insan›n kendisine
ait olan özellikleri tanr›ya atfetti¤ini,
kendisini bütün olarak gerçek-
lefltiremedi¤ini, kendinde görmek
istedi¤i pek çok özelli¤i baflka bir

varl›¤a yükledi¤ini ileri sürüyordu.
Oysa potansiyel olarak bu nitelik-
lere sahip olan, insan›n kendisiydi.
‹nsano¤lu bütün bu olumlu nitelik-
lere potansiyel olarak sahip oldu¤u
için de, yaflad›¤› dünyay› pekâlâ
de¤ifltirebilirdi... 

Feuerbach’›n din elefltirisi,
felsefeyi teolojiden ar›nd›rma
bak›m›ndan büyük önem tafl›yordu.
Yabanc›laflmay› aflarak özgür-
leflebilmenin yolunu gösteriyordu.
George Eliot, Feuerbach’› iki y›l
süren zorlu bir u¤raflla çevirdi.
Çeviriye devam ederken de not

yazmakla kalmad›, derginin
yard›mc› editörlü¤ünü de üstlendi.
O dönemde bu bir kad›n için çok
önemli bir konumdu. Eliot bu
dergide öyle e¤lencelik yaz›lar
de¤il, politik makaleler kaleme
al›yor, son derece ciddi ve önem
tafl›yan konulara de¤iniyordu.
Zaman zaman kitap incelemeleri de
yap›yordu. Bu süreçte çok önemli,
entelektüel bir yazar olarak sivrildi.
Pek çok erkek yazar›n olmad›¤›
kadar entelektüeldi. Felsefi
radikaller olarak an›lan reformcular
düflüncelerini bu dergide aç›kl›yor-
lard›. Genelde Jeremy Bentham’›n
düflüncelerinden etkilenmifl
yazarlard› bunlar. Mill editörlü¤ü
b›rakt›ktan sonra dergi irtifa kaybet-
miflti. George Eliot editör
yard›mc›l›¤›n› üstlendi¤inde ise eski
itibar›n› biraz olsun kazand›. Eliot
bu dergideki yaz›lar›nda henüz
George Eliot de¤il, Mary Ann 
Evans imzas›n› kullan›yordu.
Yaz›lar›n› birkaç de¤iflik adla
yaz›yor, mektuplar›n› bazen Polly
Ann diye imzal›yordu. Bu Polly Ann
ad› biraz Pollyanna’y›, yani çok
sevimli ve nahif bir k›z çocu¤unu
ça¤r›flt›rabilir. Fakat Mary Ann’in,
ya da George Eliot’›n Polly
Ann’inde demonik, fleytans›,
cad›ms› bir fleyler de vard›. Hatta
bazen sevdiklerine böyle oyunlar
oynuyordu. Kulland›¤› bu de¤iflik
adlar, taflral› bir k›z›n sofistike bir
yazar olma yolunda u¤rad›¤› çeflitli
duraklard› asl›nda.

Hem gazeteci, hem denemeci, hem
de iyi bir çevirmen olan ve Alman
felsefesine ilgi duyan Eliot, David
Frederick Strauss ve Feuerbach
gibi düflünürlerin eserlerini çevirdi.
Spinoza’dan da çeviriler yapm›flt›
fakat bunlar bas›lmad›. Ludwig
Feuerbach’›n H›ristiyanl›¤›n Özü
adl› yap›t›n› Almanca’dan
çevirmiflti. Çok da önemli bir 
yap›tt› bu. Feuerbach, Hegel’den
Marx’a geçiflte tam ortadayd›. Eliot
iki y›l boyunca Feuerbach’› hem
çevirdi, hem de yorumlad› ve onu
kendince yeniden anlamland›rd›.
‹flte böyle bir çizgisi vard› George
Eliot’›n... 

kadar Türkiye’de oldu¤u gibi zina
say›l›yordu. Taflrada yaflarken
tan›flt›¤› John Chapman ad›nda evli
bir adam vard›; ve taflray› terk
etmesinde onunla olan iliflkisi etkili
oldu. Eliot’›n hayat›nda zaten evli
erkekler vard›. Chapman’›n evine
s›k s›k gidip geliyor; ve Chapman’›n
kar›s› da kocas›n› k›skand›¤› için
ona gelmemesini söylüyordu. Eliot
onurunun k›r›lm›fl oldu¤unu
hissediyor, ama gönül ba¤lad›¤› o
erke¤i bir daha görmemeyi de
kabul edemiyordu. Özellikle de
Chapman’›n kar›s›n›n uyar›s›n›
dikkate alarak bir daha o eve git-
memeyi kabullenemiyordu. Daha
önce taflrada tan›d›¤› Charles Bray
ise, Robert Owen’›n düflüncelerini
ve bu düflünceleri temel alan ko-
operatifçi görüflleri benimsemifl
biriydi. Bu düflünceleriyle Eliot’›,
yani o zamanki ad›yla Mary Ann
Evans’› da etkilemiflti ve onun
entelektüel geliflimine de katk›da
bulundu. Dolay›s›yla George Eliot,
Robert Owen tarz› ütopyac›l›ktan
da etkilenmifl, ilerici politikalarla 
yak›nl›k kurmufl, bu politikalar›
desteklemiflti. ‹flte bu duygu ve
tepkilerle taflray› terk etti ve
Londra’ya gitti. 

Eliot, romanlar›n›n yan› s›ra gazete-
cili¤iyle de bilinen çok yönlü bir
yazar kimli¤ine sahipti. Yazd›¤›
gazeteler, dergiler öyle kad›nlar için
ç›kart›lan yay›nlar da de¤ildi.
Bunlardan biri John Stuart Mill’in
de bir süre editörlü¤ünü yapt›¤›
Westminster Review adl› dergiydi.
George Eliot bu dergiye yaz›lar 
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defterine, güncesine notlar düflüyor
ve efline dostuna yazd›¤› mektup-
larda Feuerbach’› nas›l anlad›¤›n›,
nas›l yorumlad›¤›n› aç›kl›yordu.
Feuerbach’› okumadan önce de
ona yak›n düflündü¤ünü yaz›yordu
dostlar›na. Babas›yla her pazar
kiliseye giden bu genç kad›n bir
gün “ben art›k kiliseye gitmeye-
ce¤im” diyordu. Feuerbach’›n
düflüncelerine yabanc› olmad›¤›n›
onu okudu¤unda fark etmiflti.
Kendi düflüncelerinin de
Feuerbach’›nkilere yak›n oldu¤unu
görüyordu. Feuerbach’› okumas› ve
çevirmesi bu düflüncelerinin olgun-
laflmas›n› sa¤lad›. Yaflad›¤› evlilik
d›fl› iliflkileri, çevresinde büyük
tepki gören bu iliflkileri belki de
felsefi bir temelde aç›klamak isti-
yordu. Meflrulaflt›rmak de¤il ama
aç›klamak... ‹flte bu noktada
Feurbach ona bu temeli, bu zemini
verdi. Yani “iki insan birbirlerini
seviyorlarsa bu yasal bir sözlefl-
meye dönüflmeli midir, kilisenin
buna müdahaleye hakk› var m›d›r?”
sorusuna, “hay›r, müdahale hakk›
kesinlikle yoktur” yan›t›n› vermesini
kolaylaflt›rd›. Feuerbach’›n ‘Kilisesiz
‹sa’ anlay›fl›nda iki temel fley vard›;
anlamak ve kendini feda etmek,
ortaya koymak. Yani baflka bir
varl›¤a; aflk›n bir varl›¤a ba¤lanmak
yerine, bu dünyada baflka bir
insana ba¤lanmak.1 Feuerbach’›n
tezlerinden biri de fluydu: ‹nsan dini
aflarken, yabanc›laflman›n üstesin-
den gelirken di¤er insanlar› da
anlamaya çal›flmal›d›r. Anlamaya
çal›flmayan insan, iradesi olmayan

bir insand›r, iradesi olmayan insan
ise aldat›lmaya aç›k bir insand›r. Ve
dolay›s›yla, özgür de¤ildir. 

Buna göre insan kendisini bir
baflka insan için ortaya koyabilmeli,
gönül bollu¤uyla ona karfl›l›ks›z
ba¤lanmal›, karfl›l›k beklememeliy-
di. George Eliot, kilisenin onay›na
sunmay› ya da resmî sözleflmeye
dökmeyi reddetti¤i iliflkilerini böyle
yafl›yordu. Hayat›nda sahicilik
vard›. Onun iliflkileri evlilik kurumu-
nun zorlad›¤› içtensizlik ve ikiyüz-
lülükle malûl de¤ildi. Ama bu içten-
lik, bu sahicilik ayn› zamanda onun
a¤›r elefltiriler almas›na da neden
oluyordu. A¤›r elefltirilerden bir
tanesi, Nietzsche’den geldi. 

Nietzsche’den Sert Elefltiri
Hegel’in ve genç Hegelcilerin
amans›z, ac›mas›z elefltirmeni
Nietzsche, Feuerbach’› da elefltiri-
yordu. Nietzsche’nin bu sert eleflti-
rilerinden Eliot da nasibini ald›.
Nietzsche onun için, “Tanr›dan
vazgeçiyor gibi görünüyor, ama
‹sa’dan vazgeçemedi¤i için sonuçta
Tanr›n›n öldü¤ünü kabul etmiyor”
diyordu. Eliot’› ‘Suffrage’2

hareketindeki kad›nlarla bir tutuyor,
onu bir orta s›n›f kad›n› olarak
görüyordu. Oysa Eliot s›n›fsal
köken olarak oraya ait bir kad›n
de¤ildi, tam aksine yoksullar›n bir
yazar›yd›, ve hiçbir zaman da bunu
terk etmedi. 

Oysa Nietzsche kemikleflmifl bir
hümanizma buluyordu onda.
Eliot’›n savundu¤u tarzda bir
hümanizmay› da köle ahlak›n›n
tezahürü olarak kabul ediyordu ki
bu da oldukça sert ve haks›z bir
elefltiriydi. Nietzsche bu elefltirileri
ile Eliot’› hem ilginç k›lan, hem de
deyim yerindeyse onun yumuflak
karn›n› oluflturan liberal de¤erlere
çok sert vurdu. Asl›nda sa¤›n
Nietzsche’yi zaman zaman
sahiplenmesinin bir nedeni de
buydu. Çarp›t›larak da olsa
faflistlerce benimsendi¤i zamanlar
oldu. Nietzche çok büyük bir
alayc›l›¤a sahipti ve zaman zaman
bu alayc›l›k kavranamad›. Gilles
Deleuze, “Nietzsche’yi okurken

gülmeyenler, bol bol gülmeyenler
onu anlam›yorlar. Böyleleri onu hiç
okumas›nlar” diyordu. Deleuze’ün
bahsetti¤i flizoid ve devrimci
kahkahayd› burada söz konusu
olan. Nietzsche, George Eliot’la da
alay ediyor, onu elefltirirken “ah iflte
‹ngiliz tutarl›l›¤› diye ben buna
derim” diyordu. 

70’ler ve George Eliot’›n Yeniden
Keflfi
George Eliot 1970’lerden sonra
yeniden okunmaya bafllad› ve
yeniden de¤erlendirildi. Bu
dönemde de ona dair birbirine
karfl›t düflünceler çarp›flmaya
devam ettiler. Ama George Eliot
yaflad›¤› dönemde bile ‹ngiltere’nin
d›fl›nda da ilgi görüyordu. ‹ngiltere
d›fl›nda onun yazd›klar›na ilgi
gösterenlerden biri de Viyana’da
do¤an ve Zürih’te felsefe doktoras›
yapm›fl olan Helene von
Druskowitz’di. Eliot’›n yazmaya
bafllad›¤› dönemde dünyaya
gelmifl, 1856 tarihinde do¤mufl ve
1918’de bir ak›l hastanesinde öl-
müfl olan Druskowitz evlilik d›fl› bir
çocuktu. Çok yetenekli ve son de-
rece zeki bir kad›nd›. Fakat o ta-
rihlerde Avusturya-Macaristan ‹m-
paratorlu¤u’nda üniversiteler kad›n-
lara kapal›yd›. Gidebildi¤i tek üni-
versite Zürich’teydi ve Helen von
Druskowitz Zürich Üniversitesi’nde
felsefe doktoru olan ikinci kad›n ol-
du. ‹ngiliz edebiyat›n› çok seviyor-
du; doktora tezinin konusu Lord
Byron’›n çok sevdi¤i ‘Don Juan’›yd›.

George Eliot’›n
amcas› Samuel
Evans’a yazd›¤› bir
mektup.

Helen von Druskowitz Zürich Üniversite-
si’nde felsefe doktoru olan ikinci kad›nd›.



geçti¤imiz Silas Marner adl›
kitab›nda, ihtiyar dokumac› Silas
Marner alt›nlar›n› kaybederek bir 
k›z çocu¤u bulur ve k›z çocu¤unu
t›pk› bir anne gibi yetifltirir. Yafll›
Silas Marner ile küçük k›z aras›n-
daki iliflki bir baba - k›z iliflkisi de
de¤ildir. Bir süt anneyle k›z çocu¤u
aras›ndaki iliflkidir bu. ‹flte bu
eseriyle George Eliot roman 
kahramanlar›n› da tersyüz etmifl
oldu ki bu da son derece önemli...
Di¤er yandan bir söylenceyi de 
tersyüz etmifl oldu, de¤ifltirdi ve
zenginlefltirdi; Kral Midas söylen-
cesini... Kral Midas’›n tuttu¤u her
fley alt›na dönüflür. K›z›n› dahi
sonunda alt›ndan bir heykele
dönüfltürür kral. Tuttu¤u her fleyin
alt›n olmas›n› dilemifltir, ama flimdi
bundan büyük bir piflmanl›k duy-
maktad›r. Eskiye dönebilmek, flara-
b› tutabilmek, ekme¤i tutabilmek
ister. Silas Marner, çocuk sevgi-
sinin alt›nlardan, hazinelerden çok
daha de¤erli oldu¤u temas›n› 
iflliyordu bir bak›ma. Tabii burada
roman›n endüstri devrimine geçifl
aflamas›nda yaz›lm›fl olmas› da
önemli. Roman›n kahraman› bir
dokumac›, tek bafl›na dokuma
yapan yafll› bir insan. Dolay›s›yla 
bir makine k›r›c› duyarl›l›¤› da
tafl›yan bu çok tan›nm›fl roman,
ayn› zamanda George Eliot’›n en
çok okunan romanlar›ndan bir
tanesi.

Kad›nlar yazarken, kalemi 
ellerine ald›klar›nda da dokuyorlar,
örüyorlar ama örümcek a¤› 
dokuyorlar. George Eliot örümcek
a¤› dokuyan kad›n yazarlardan;
romanlar› son derece karmafl›k.
Olay örgüsünde iç içe geçifller 
var, pek çok karakter var ve bir
anlamda da psikolojik çözümlemeyi
gelifltiriyor. Bu yönüyle de Virginia
Woolf’un bilinçalt› tekni¤ine
öncülük etmifl oldu¤undan 
Eliot’›n romanlar›n› bilinç ak›fl›
tekni¤inin erken örnekleri olarak da
görebiliriz. Virginia Woolf’un k›z
kardefllerinin de en büyük 
özellikleri örümcek a¤lar› doku-
malar›d›r. George Eliot örümcek 
a¤› dokumac›lar›n›n öncüsüydü
belki de. Daha sonraki

Örümcek A¤› Dokumak
Roman yazmak Eliot’›n en son
denedi¤i fley oldu ve en son da
romanc› olarak ad›n› duyurdu. Yani
‘George Eliot’, evriminin son 
noktas›yd›. Roman yazmak, ve
genelde yaz› yazmak asl›nda cin-
siyet gettosundan kurtulman›n,
ataerkil toplumdaki s›n›rlar›
aflman›n yollar›ndan biri. Peki ama
George Eliot niye bir erkek ismi 
kullan›yordu? K›z kardefl George
niye böyle yap›yordu? O dönemde
roman yazmak, yaz›yla u¤raflmak
erkeklere özgü bir u¤rafl olarak
kabul ediliyordu. Yani kalem
kad›nlar›n yoksun olduklar› bir
fleydi. Freud da “kad›nlar büyük
bulufllar yapmam›fllard›r” diyor,
insanl›k tarihine pek katk›lar› yoktur
demeye getiriyordu. George Eliot
ise romanlar›nda bunu tersine
çeviriyordu. Erkeklere özgü kabul
edilen bir u¤rafl›, erkek ad›n› alarak
yaparken; romanlar›nda kad›nlara
özgü say›lan özellikleri de erkek
kahramanlar›na yüklüyordu.
Ço¤umuzun okulda ders kitab›
olarak okudu¤u, biraz da b›kk›nl›kla
okudu¤umuz ve yüzeysel

Lord Byron’›n yan› s›ra Shelley’i ve
George Eliot’› da çok takdir ediyor-
du. Hatta ona göre George Eliot
yaflayan ‘en büyük kad›n yazar’d›...
Kendi de ateist olan Druskowitz,
Eliot’›n Feuerbach yorumlar›n› da
paylafl›yordu. Ama George Eliot’›n
hayat›n›n son döneminde evlenmifl
olmas›n› kabullenemiyordu. 
Radikal bir evlilik karfl›t› olan
Druskowitz giderek bir erkek
düflman›na dönüfltü ve yaflad›¤›
dönemin Valeria Solanas’› oldu.
Erkek düflmanl›¤› asl›nda kad›n
düflmanl›¤›na bir tepkidir denebilir.
Sert bir tepki olsa da kad›n
düflmanl›¤›yla birlikte düflünül-
dü¤ünde anlafl›labilecek birfley.
Hele de Druskowitz’in yaflad›¤›
dönemde, kad›n düflmanl›¤›
Viyana’da son derece yayg›nd›.
Kad›n düflman› bir kültür Viyana’n›n
entelektüel çevrelerinde bile
varl›¤›n› duyurmaktayd›.
Modernizmin içindeki reaksiyoner
e¤ilimler kad›n düflmanl›¤›n› bu
çevrelerde yay›yordu. Otto
Weininger’in o meflhur kad›n
düflman› tezleri de yüzy›l sonu
Viyana’s›nda formüle edilmiflti.

Modernizm ve Kad›n Düflmanl›¤›
Freud’un düflünceleri de ayn› dönemin ve ayn› ortam›n ürünüydü. Freud kad›nlar›n bili-
me katk›lar›n›n bulunmad›¤›n›, sadece dokuma tezgâh›nda çal›flmay› ve dantel örmeyi
bildiklerini, bunun da olsa olsa teknikle ilgili oldu¤unu söylüyordu. Yine, Viyana kültürü
içinde çok parlak bir yazar olarak sivrilen Karl Kraus da kad›nlarla çok ince ve o denli de
ac›mas›zca alay ediyordu. Gene de Freud’un Weininger gibi bir kad›n düflman›
olmad›¤›n› belirtmek gerekiyor. O dönemde kad›n düflmanl›¤›, modernizmin içinde yer
alan o çok derin reaksiyonerli¤in bir yans›mas›yd›. Anti-semitizm’i de bunun di¤er yönü
olarak görmek, hatta ikisinin belirli bir tarihsel dönem boyunca birbirine ba¤l› oldu¤unu
düflünmek mümkün. T.S. Eliot’ta da, Ezra Pound’da da bu iki e¤ilim flu ya da bu
ölçülerde hep vard›. Di¤er yandan bütün bu and›¤›m›z adlar› yaflad›klar› dönemin
koflullar› içinde de¤erlendirmek gerekiyor. Bu da bize olaylar› ele almada daha pek çok
fleyin yan› s›ra tarih bilgisinin ne kadar gerekli oldu¤unu gösteriyor. Ancak flu da var ki,
bu insanlar yaflad›klar› dönemin ve hatta dünyan›n s›n›rlar›na da s›¤m›yorlar. S›n›rlar›
afl›yor, çerçeveleri k›r›yor ve geçmiflten günümüze uzan›yorlar. Düflünceleriyle,
yaratt›klar› yap›tlarla ve yaflamlar›yla. Onlar› hem tarihsel bir dönemin koflullar› içinde
an›yoruz, hem de birer ça¤dafl›m›z gibi söz ediyoruz onlardan. Ba¤›ms›z bireyler olarak
dünyay› biçimlendirmifl kifliler bunlar. ‹nsano¤lunun özgürleflme serüvenine katk›da
bulunmufllar. Baz›lar› ise tam anlam›yla unutulmufl, unutturulmak istenmifl. ‘Kimsenin
ziyaret etmedi¤i mezarlarda yatanlar’ diye bir deyim vard›r, iflte öyle. Fakat o unutulmufl
olanlar› da anmak gerekiyor. O insanlar düflünceleriyle, moral cesaretleriyle yol gösteri-
ciler, insanl›¤›n ›fl›k tafl›y›c›lar› olmufllar...
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Eliot, kalemi
eline ald› m›
örümcek a¤›
dokuyan
kad›n yazarlar-
dan. Olay
örgüsünde iç
içe geçifller,
pek çok 
karakter var.
Bir anlamda
psikolojik
çözümleme
teknikleri, 
bilinç ak›fl›
tekni¤inin
öncülü¤ü
görülüyor.

romanlar›nda, örne¤in
Middlemarch’da, iç içe geçmiflhh
öyküler, iç içe geçmifl hayatlar, iç
içe geçmifl karakterler vard›r.
Eliot’›n eserleri ço¤unlukla çok
karmafl›k bir roman örgüsüne
sahiptir. Bir Jane Austen’da oldu¤u
gibi bütün roman boyunca “k›z
acaba kiminle evlenecek?” sorusu-
nun cevab›n› aramazs›n›z. Eliot
çok farkl› konulara de¤inir ve felsefi
bir yönü de vard›r. Eliot sözcü¤ünü
tersinden okursan›z tuval anlam›na
da gelir. Ve evet, George Eliot
ayn› zamanda bir ressam gibi
çal›fl›yordu...

1970’lerden itibaren onun roman-
lar›n› tekrar okuyanlar, George
Eliot’›n, kad›nlar için çok da olumlu
tipler çizmedi¤ini; romanlar›ndaki
karakterlerin tutucu, ama
romanc›n›n kendi yaflam›n›n karak-
terlerinden daha radikal oldu¤unu
ileri sürdüler. Hatta baz›lar›, Eliot’›n
kimi kad›n kahramanlar›n›n Brontë
Kardefller’inkilerden daha uysal
oldu¤unu iddia ettiler. Bu savda
gerçeklik pay› varsa da, ancak
George Eliot’› sadece roman yazar›
olarak kabul ederseniz, k›smen
geçerli say›labilir. Gel gelelim, onu
salt bir romanc› olarak ele almak
çok s›¤ bir yaklafl›m olur. Üstelik 
bu romanlar bugün dikkatle okun-
du¤unda Eliot’›n kad›n kahraman-
lar›n›n iddia edildi¤i denli tutucu
olmad›klar› da anlafl›l›yor. 

Onun dönemindeki pek çok kad›n
yazar, erkeklerin egosuna dalka-
vukluk ediyordu. George Eliot ise
kesinlikle bunlardan biri de¤ildi. O
çal›flan s›n›f›n yaflam›n› anlat›yordu;
Middlemarch gibi romanlar›nda
kimi yerde onlar›n diliyle, onlar›n
lehçesiyle yaz›yor, s›n›f analizleri
yap›yor, s›n›f farkl›l›klar›n› iflliyordu.
Felix Holt, The Radical bafll›kl›
roman› ‹ngiltere reform yasalar›n›n
ç›kt›¤› dönemde yaz›lm›flt›. Eliot bu
romanda miras yoluyla intikal eden
haklar›, miras hakk›n› sorguluyordu.
Kimi bölümlerinde atl› bir araba-
c›n›n yolcular›na anlatt›¤› bu öykü,
çal›flan s›n›f›n diliyle yaz›lm›flt›. 
Eliot bu romanda erkek kahraman›
Felix Holt’un o kadar da radikal

olmad›¤›n› vurguluyordu. Radikal
olan ise bir kad›n karakterdi.

Genifl bir çerçeveden bak›ld›¤›nda
George Eliot okuyucuyu kaç›n›lmaz
olarak felsefenin içine pat diye atan
bir yazard›. Ortodoks H›ristiyanl›¤›
elefltirerek insan kardefllerine karfl›
sorumluluk duyacaklar›, bu duygu
do¤rultusunda davranacaklar› yeni
bir hümanizman›n mümkün olup
olmad›¤› sorusunu soruyor ve ‘evet
pekâlâ mümkündür’ cevab›n› veri-
yordu. 1855 y›l›nda yazd›¤› bir de-
nemede, insan›n de¤iflmez bir
do¤as› oldu¤undan söz edile-
meyece¤ini söylüyordu. Daha
sonra baflyap›tlar›ndan biri say›lan
Middlemarch adl› roman›nda,
kad›nlar›n ya da erkeklerin
de¤iflmez bir do¤as› oldu¤undan
söz etmenin sahte bir bilimsellik
oldu¤u temas›n› iflledi. Kendi
yaflad›¤› evrim de bunu gösteriyor-
du... Eliot evlilik d›fl› iliflkilerini ayn›
düflünceler temelinde aç›kl›yordu.
Yani iki insan birbirlerini seviyor-
larsa kilisenin ya da devletin bunu
sözleflmeyle onaylamas›na gerek
yoktur, sonucuna var›yordu. Bunlar
bugün söylendi¤inde pek radikal
görünmeyebilir, hatta do¤al
görünebilir. Fakat Eliot bu
düflünceleri 1860’larda aç›klad› ve
savundu. Düflünceleriyle örtüflen
bir hayat yaflad›. Cesaret, özgüven
ve etik sorumluluk gerektiren bir-
fleydi bu. K›sacas›, George Eliot
kad›nlar›n özgürlük hareketine
büyük bir katk›da bulunmufl, önemli
ve tabu y›k›c› bir yazard›. 
Eylemci bir yönü de vard› George
Eliot’›n. Suffrage hareketini destek-
liyordu ve hareket içinde dostlar›
vard›. ‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için
yap›lan gösteri ve yürüyüfle
kat›lm›fl, imza kampanyalar› yürüt-
müfltü. Sadece evinde oturup
kendine ait bir odada yaz› yazan
biri de¤ildi. 
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‘Kad›nlara oy hakk›’ hareketinin ‹ngiltere’deki öncüsü Emmeline
Pankhurst bir y›lda tam 12 kez hapse girerek rekor k›rm›flt›.

Yazar ve Eylemci
fiimdilerde yeni bir e¤ilimin geliflmekte oldu¤u
gözleniyor. Örnegin, Chomsky ya da Arundhati Roy
gibi isimler; ‘yazar’ ve ‘eylemci’ (aktivist) s›fat›n›
beraber kullan›yorlar. Gerçi büyük ço¤unluk sanki
yazarlar›n ayr›ca eylemci olmas› mümkün de¤ilmifl,
iki ayr› kategoriymifl gibi ele al›yor bu durumu. Roy
da bu ikili nitelemeyi, yazar ve eylemci ay›r›m›n›
elefltiriyor. “Neden ayn› zamanda eylemci ve yazar
s›fat›n› kullan›yorlar?” diye soruyor, “yazar demek
yetmiyor mu?” diye de vurguluyor. Bu tabii elefltiri
de içeren bir soru. Demek istedi¤i flu ki; yazarl›k
eylemcili¤i de içerir, her yazar ayn› zamanda bir
eylemcidir, bir eylemci olmal›d›r. Bu pek çok insan
için de son zamanlarda giderek artan bir söylem
haline geldi. Bir yazar›n yazd›klar› do¤rultusunda
eylemesi, harekete geçmesi, davranmas› kadar
do¤al bir fley olabilir mi?

Yazarlar yak›n geçmiflte politik alandan çekildiler.
Evine kapanan, bilgisayar›n bafl›nda durmadan



savaflmak, mücadele etmek, 
özgürlük mücadelesini ödün 
vermeden yürütmek... Arundhati
Roy’un da söyledi¤i gibi, bask›
alt›ndaki insan›n, kaybedece¤ini
bilse dahi kendinden çok kuvvetli
bir despota karfl› savaflmas› çok
önemli. Zaten Eliot’›n
romanlar›ndaki kad›nlar da 
mutlaka nihai amaçlar›na
ulaflsalard› bu çok inand›r›c›
olmazd›. Belki biz de bugün o
romanlar› konufluyor olmazd›k o
zaman. Uzun laf›n k›sas›, Eliot’›n
romanlar›n› önemli k›lan belki de
kad›n kahramanlar›n›n bu 
anlamdaki baflar›s›zl›klar›, 
y›lmadan mücadele etmeleriydi.
As›l kahraman buydu belki de;
her sabah, her gün, kaybedece¤ini
bildi¤i bir savafla yeniden giden
insan. Kadere hâkim olmaya, kendi
kaderinin efendisi olmaya çal›flan
insan. Yenilenlerin tarihi de mutlaka
yaz›lmal›, onlar›n öyküsü de 
mutlaka anlat›lmal›. Bir gün 
kazanabilmeleri aç›s›ndan bu 
son derece önemli. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Cuma Adl› Adamlar
Yt; 05 Aral›k 2003.

1 Eliot, The Mill on the Floss’da bu düflünceyis
iflledi. Bu roman›n sonunda, sele kap›lan, bir-
birini kucaklayarak sel sular›nda bo¤ulan iki
sevgili vard›r.

2 Kad›nlar için oy hakk› hareketi.

3 Luddism: 19. yüzy›lda ‹ngiliz dokumac›lar›n›n
endüstri devrimi ile beraber ifllerini
ellerinden alan dokuma makinelerini imha
ederek tepkilerini ortaya koyduklar› toplum-
sal hareket. 

isteniyordu ama bu hiç de 
kolay de¤ildi. Tam aksine
kar›fl›kl›klar giderek artt›. Tar›mda
tah›l yasalar› (corn laws) ç›kart›ld›.
Yoksullardan al›nacak paralar
toprak sahiplerine aktar›lmaya
çal›fl›l›yordu. Bütün bunlar da 
‹ngiliz toplumunda huzursuzlu¤u
giderek yo¤unlaflt›r›yordu. Toplum
tepeden afla¤› do¤ru al›nan sert
önlemlerle, ç›kar›lan kat› yasalarla
stabilize edilmeye ne kadar
çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n; dipten gelen
huzursuzluk dalgas› ve öfke seli
önlenemiyordu. ‹flte Eliot’›n 
romanlar› bu huzursuzluk 
döneminin ürünleri ve dolay›s›yla
bu tarihsel dönemin ›fl›¤›nda 
okunmas› gereken yap›tlard›r. 

Denize Kavuflmaya Çal›flan
Irmaklar
Ayn› durum bir baflka düzeyde
Virginia Woolf için de geçerliydi.
Onun roman ve denemeleri de
insanl›¤›n savafla, y›k›ma 
sürüklendi¤i bir dönemin 
ürünleriydi. Bir yazar›n 
kaleminden ç›kabilecek en 
güçlü savafl aleyhtar› yaz›lar 
bugün onun imzas›n› tafl›yor.
Asl›nda kad›nlar›n s›n›rl› haklara
sahip oldu¤u ve bunun da 
do¤al kabul edildi¤i bir ça¤da 
bir kad›n›n yazarl›¤› seçmifl ve 
seçiminde engel tan›mam›fl 
olmas› bafll› bafl›na bir meydan
okuma. Erkeklere, onlar›n 
kurdu¤u düzene, onlar›n diline 
ve ahlâk anlay›fl›na bir baflkald›r›.
George Eliot do¤al kabul ettirilen, 
dayat›lan bütün bu normlar›,
s›n›rl›l›klar› aflt›. Romanlar›ndaki
kad›nlar belki nihai amaçlar›na
ulaflam›yorlar, özgürleflemiyorlard›;
fakat bu yolda mücadele ediyor,
güçlüklere gö¤üs geriyorlar, 
kendilerine sunulan dünyay›
kabullenmiyorlard›. Eliot’›n 
benzetmesiyle onun romanlar›ndaki
kad›nlar “denize kavuflmaya 
çal›flan ›rmaklar” gibiydiler;
kavuflamasalar da önlerine 
konmufl olan bentleri, s›n›rlar› 
afl›p denize ulaflmaya çal›fl›yorlard›.

As›l alt› çizilmesi, vurgulanmas›
gereken de buydu belki de;
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yazan bir kimse olarak anlafl›lan ve öyle tan›mlanan
biri oldu yazar. Yani ‘yazar’ ve hatta ‘entelektüel’
sözcükleri; hayattan, eylemden kopuk insanlar için
kullan›lmaya baflland›. Bunda yazarlar›n ne kadar
pay› var, o da ayr›ca tart›fl›lmas› gereken bir konu.
Yazar›n ayn› zamanda bir eylemci oldu¤u unutul-
mufltu. Dahas› bir süredir yazar›n eylemci olmas›
yad›rgan›yordu. fiimdilerde yazarl›k ve eylemcili¤in
yeniden buluflmas›na tan›k oluyoruz. Fakat bu
durum, yazara ‘yazar’dan baflka birfleyle hitap
edilmesini, yani bir yaz›s›n›n alt›nda, bilmem kim,
yazar ve eylemci denmesini hakl› k›lmayabilir
asl›nda. Sartre için eylemci yazar, eylemci felsefeci
denilmiyordu. Ama Sartre ile birlikte angaje entelek-
tüel de sahneden çekildi. 

Örne¤in Michael Walzer’›n ‘hakl› savafl’ tan›m› yap-
mas› ve bu tan›ma dayanarak ABD’nin 11 Eylül son-
ras› politikalar›na destek vermesi entelektüel sorum-
lulukla ba¤daflmaz. Entelektüel kimlik bir bütündür.
Dolay›s›yla entelektüel olmak salt zihinsel üretimde
bulunmay› ifade etmiyor, etik bir duruflla bütünlen-
meyi de gerektiriyor. ((BBkkzz;; EEnntteelleekktttkkttüüeell))

Eliot halk›n aras›ndaki huzursuzluk-
lar› flu ya da bu ölçüde, ama mutla-
ka duyurmufl olan bir yazard›.
Romanlar›n›, makalelerini kaleme
ald›¤› 1850’ler, Napolyon
savafllar›n› izleyen döneme denk
geliyordu. Bu dönemde ‹ngiliz
toplumu stabilize edilmek

EElliioott''››nn rroommaannllaarr››nnddaakkii
kkaadd››nnllaarr bbeellkkii nniihhaaii
aammaaççllaarr››nnaa uullaaflflaamm››yyoorr,,
öözzggüürrlleeflfleemmiiyyoorrllaarrdd››;; aammaa
bbuu yyoollddaa mmüüccaaddeellee eeddiiyyoorr,,
ggüüççllüükklleerree ggöö¤¤üüss ggeerriiyyoorr,,
kkeennddiilleerriinnee ssuunnuullaann ddüünnyyaayy››
kkaabbuulllleennmmiiyyoorr,, rreeddddeeddiiyyoorr--
llaarrdd››.. ""DDeenniizzee kkaavvuuflflmmaayyaa
ççaall››flflaann ››rrmmaakkllaarr"" ggiibbiiyyddiilleerr......
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Gerçekli¤in Baz› Halleri

“Ve hakikati bileceksiniz ve hakikat
sizi hür k›lacak.”
Kitab› Mukaddes, Yuhanna 8:32

“Gerçek sizi özgür k›lacak. Ama
k›lmadan önce can›n›z› çok
s›kacak.”
Gloria Steinem

“Gerçe¤in peflinden manyak gibi
koflturacaks›n ve kendini özgür
k›lacaks›n –onun ceketinin etekle-
rine elini bile sürmeyi asla baflara-
mayaca¤›n halde.”
Clarence Darrow

“Do¤ru do¤rudur, herkes ona karfl›
olsa bile; yanl›fl yanl›flt›r, herkes
ondan yana olsa bile.”
William Penn

“... 20. yüzy›la büyük siyasi önem
tafl›yan üç geliflme damgas›n›
vurmufltur: Demokrasinin geliflmesi,
flirket gücünün geliflmesi ve flirket
gücünü demokrasiye karfl› korumak
üzere flirket propagandas›n›n
geliflmesi.”
Alex Carey

“Sahtelik kolay, hakikat ise öylesine
zordur ki.”
George Eliot

“Hakikat, hayal gücüne büyük pay
b›rak›r...”
John Lennon

“Ve en az bir kahkahan›n efllik
etmedi¤i her gerçe¤i yalan ilan
etmeliyiz.”
Nietzsche

“Daima do¤ruyu söyleyin.
Böylelikle, daha önce söyledik-
lerinizi hat›rlamak zorunda
kalmazs›n›z.”
Mark Twain

“Siyaset dili... yalanlar›n gerçek gibi
duyulmas›, cinayetin sayg›n görün-
mesi, esen yele mücessem bir
gövde görüntüsü verilmesi için
tasarlanm›flt›r.”
George Orwell

“As›l önemli olan neyin do¤ru
oldu¤u de¤il, neyin do¤ru diye
alg›land›¤›d›r.”
Henry Kissinger

“Gerçe¤i söylemek ve yalanlar›
sergilemek entelektüellerin sorum-
lulu¤udur.”
Noam Chomsky

“Düflünen insanlar›n ifli, cellâtlar›n
taraf›nda olmamakt›r.”
Albert Camus 

“Gerçe¤in peflinde koflmak, insan›n
en soylu u¤rafl›d›r; gerçe¤in 

yay›nlanmas› ise bir görevdir.”
Madame de Staël

“fiundan kesinlikle eminim ki risk
almak, bir gazeteci olarak iflimin
ola¤an bir parças›. Bence doktor-
lar›n görevi hastalar›n› sa¤altmak,
flark›c›n›n görevi flark› söylemektir.
Gazetecinin görevi de, gerçek diye
neyi görüyorsa onu yazmakt›r.
Onun tek görevi budur.”1

Anna Politkovskaya

“‹nsanlar saçmal›klara inand›klar›
sürece katliamlar yürütmeye devam
edeceklerdir.”
Voltaire

“Aktif cahillikten daha korkunç
birfley olamaz.”
Goethe

“Efendim, ben derim ki adalet,
gerçekli¤in eyleme geçmifl halidir.”
Disraeli

“Aldatman›n evrensel oldu¤u bir
ça¤da do¤ruyu söylemek devrimci
bir eylemdir.”
Orwell

“Bir dâhinin ilk ve son istemi
hakikat aflk› olmal›d›r.”
Goethe

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakkllaarr::
Bu maddenin yaz›m›nda büyük ölçüde
www.myleftwing.com adl› internet
mekân›ndan yararlan›lm›flt›r.

1 2006’da kurflunlanarak katledilmesinden iki
y›l önce BBC’ye verdi¤i mülâkattan.

Gezgin 
Tatil yapmak, hatta tatil yapma
hakk›, refah devleti ile yayg›nlaflan
al›flkanl›k. Tatilin zorlad›¤› bir
kavram ise turizm. Günümüzde 
söz konusu olan kitle turizmi. Hiçbir
fleyi aramaya ya da yaratmaya
gerek yok. Her fley senin için
haz›rlan›p önüne sürülüyor. Onlar
tasarl›yor, biçimlendiriyor, kal›b›na
döküyor, standartlaflt›r›yor. Tatil
köyleri, ‘her fley dahil’ler, ‘animas-
yonlar’, ‘aç›k büfe’ler... Tatil

“Gerçe¤in yay›nlanmas›
bir görevdir”, Madame de
Staël, 
1766-1817.

Gloria 
Marie Steinem.



Schema, Sonar Kollektiv, Tru
Thoughts, Ubiquity, Virgin, Warp,
Wonderwheel, XL...

Tüm bu müzik insanlar›n›n ve plak
flirketlerinin kesiflti¤i ortak nokta:
Gilles Peterson. Müzik seçici Gilles
Peterson 2007 y›l› itibar›yla, yakla-
fl›k 25 y›ld›r –hâlâ– mükemmel 
ritmi ar›yor.

Dünyada müzik seçiminde duayen
olarak an›lan Peterson; ‹sviçreli ve
Frans›z ebeveynin o¤lu olarak
dünyaya geldi. ‹lk korsan radyo
yay›n›n› evinden yapt›. Evden,
Radyo Invicta ismindeki zaman›n
ünlü korsan radyosuna transfer
oldu. 80’lerin ikinci yar›s›nda radyo
programc›l›¤›na ilave olarak geçimi-
ni sa¤lamak için dj’li¤e yöneldi. Bir
hikâyeye göre Acid House müzi¤in
popülerli¤inin yine de devam etti¤i
y›llarda Gilles Peterson’›n yapt›¤›
bir espri, bir müzik türü ve bir de
plak flirketine isim olmufltu: Acid
Jazz. Peterson için yap›mc›l›¤a
at›lan ilk ad›m da bu plak flirketi ile
oldu. 

Peterson 1990 y›l›nda kurdu¤u
Talkin’ Loud isimli efsane plak
flirketi ile yo¤unlafl›rken bir yandan
da radyoculu¤a ve kulüp dj’li¤ine
devam etti. Ayn› y›l bafllad›ktan

güncel yaflama a¤›rl›k vererek
gezer. Do¤a-tarih-insan
bütünselli¤ini öne ç›kar›r, gezerken
aktif biçimde dinlenir, dinginleflir.
Böylece ‘tatiller’, geziler farkl› bir
anlam kazan›r, yaflamda yeni
parantezler aç›l›r, yeni köprüler
kurulur. Bu geziler çerçevesinde
kent bilinci, kültür bilinci geliflir; 
tarihsel, arkeolojik, kültürel mirasa;
tarihi eserlere ve çevreye sahip
ç›k›l›r. 

Rumi’nin dedi¤i gibi: “Her gün bir
yerden göçmek ne iyi. Her gün bir
yere konmak ne güzel”. ((BBkkzkkzz;;
TTuurriizzmm))

FFaarruukk PPeekkiinn

Gilles Peterson 
4 Hero, Arif Mardin, Cinematic
Orchestra, Da Lata, Dj Shadow,
Dublex Inc., Gotan Project,
Greyboy, Jazzanova, Koop,
London Electricity, Massive Attack,
Nickodemus, Nicola Conte,
Quantic, Rainer Trüby, Richard
Dorfmeister, Roni Size/ Reprazent,
Sofa Surfers, Thievery Corporation,
Troublemakers, UFO, Zero 7,
Atlantic, Blue Note, Compost,
Couch, G-Stone, Island, K7, Klein,
Ninja Tune, Outcaste, Pulver,

yaparken yorulma, özgürlük 
yerine daha fazla hapislik.

Alternatifi var elbette. Tatil yerine
gezgin olmak. Kültürleri tan›mak,
kâinat›n tüm renklerini ve de tüm
seslerini keflfetmek. 

Feodal dönemin sonlar›nda, 
kapitalizmin yükseliflinin bafllar›nda
Avrupal› soylular, ‘fiu flu ülkeleri
gezdim’ havas› att›lar. Saraylar›nda
Çin, Japon, Uzakdo¤u odalar›
oluflturuldu, Afrika avlar› sergilendi.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
‹talyac›l›k, Eski Yunanc›l›k,
Romac›l›k öne ç›kt›. Kimileri 
arkeoloji hastas› oldu. Osmanl›
topraklar›, Uzakdo¤u, ‹pek Yolu,
Sibirya, Mo¤olistan ‘kültür
avc›lar›’n›n yeni co¤rafyas›n›
oluflturdu. Bu kültür serüvencilerini
yola ç›karan maddeler ve olay›n
arka plan› çok net idi. Zaman 
h›zla ilerledi. Uygarl›k yaratanlar›n
tafl›nabilir zenginlikleri metropol
müzelerine dolduruldu. Ama yine
de bu co¤rafyalar hâlâ yeni
kâfliflerin hedefleri olmaya 
devam ediyor.

‘Kültür gezileri’ günümüzün olay›.
Ama burada da tuzaklar var. 
Kültür gezileri derken konseptin
içini boflaltan; her fleye, her kültür
ö¤esine yaln›zca bakarak geçen
‘biz de kültürlüyüz abi, biz de
Roma’y› gördük’ dedirtip sonra da
‘shopping’i pazarlayan anlay›fllar.

Ama di¤er yanda “önemli olan
görmek de¤il, alg›lamakt›r” diyen
farkl› bir anlay›fl var. Derinli¤i öne
ç›karan, halklar›n gerçek kültürüne
sayg› duyan bir ‘kültür gezileri’
anlay›fl›.

Global kapitalizmin tüm
kuflatmas›na ra¤men turizm
kavram› da yenileniyor. Art›k
‘sosyal turizm’ kavram› somutluklar
kazan›yor. ‘Eko-turizm’, ‘sorumlu
turizm’, ‘sürdürülebilir turizm’
kavramlar› enine boyuna 
tart›fl›l›yor, günlük prati¤e giriyor...

Gezgin; tarih, arkeoloji, güzel
sanatlar, kültürel etkinlikler ve 
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Gezgin

Gilles Peterson,
Babylon-‹stanbul,
22 Aral›k 2004 .

birkaç ay sonra, körfez savafl›
s›ras›nda bar›fl ça¤r›s› yapmas›
nedeniyle Jazz Fm’deki program›na
son verildi. Ard›ndan Kiss 100
Fm’de devam etti. 1998 y›l›ndan
beri ise BBC Radio 1’de
gerçeklefltirdi¤i 2 saatlik radyok
program› sürüyor.

Plaklar› S›¤may›nca
Yeni Bir Eve Tafl›nd›
‹sim verme konusunda benzer birr
an› da Talkin’ Loud’dan yay›n
yapan United Future Organiza-
tion’›n plak flirketinink  kuruluflu
s›ras›nda yafland›. fiirkete isim
aran›rken bu sefer der  Peterson’›n
oturmakta oldu¤u apartman›n ismi
olan ‘Brownswood’ bu etikete
uygun bulunmufltu. Evli, çocuklu
ve 40’lar›ndaki Gilles, plaklar›
s›¤may›nca yeni bir ever  tafl›nd›.

Fakat eski evi içindeki plaklarla
birlikte oldu¤u gibi duruyor.
Dura¤an haldeki Brownswood
plak flirketik  ise 2006 y›l›nda GP
ve arkadafllar› taraf›ndan yeniden
canland›r›ld›. Haziran ay›nda
1 numaral› etiketle bafllayan yay›n
ifli befl ayda 10’u buldu. Peterson
plak flirketinik  iflletmek vek  dünyada
birçok mekândak  çalmak gibik  ifllerin
ve konuk oldu¤uk  radyo program-
lar›n›n yan› s›ra rutin olarak üçk  farkl›
radyo program›na devam ediyor.
Bunlardan en bilineni olan ve
1998’den beri süren Worldwide adl›
radyo program›, birçok kezk  saati
de¤ifltikten sonra 2007 y›l› itibar› ile
BBC Radio 1’de her Perflember
yerel saat ile gece 02-04 aras›
yay›n›na devam ediyor. Resmi
olarak 15k  ülkede yay›nlanan iki
saatlik haftal›kk  ayr›k  bir programr  sü-
rerken Peterson Japonya’da da bir
radyoda program yap›yor. Program
bu 15 ülkeden biri olan Türkiye’de,
yaklafl›k 10k  y›l önce cumartesi
geceleri 22-24 (TS‹) aras› Aç›k
Radyo’da yay›nlanmaya bafllad›.

fiimdilerde haftal›k program yine
ayn› gün ve saatte Radyo Oxi-
gen’de sürüyor.

Gilles Peterson’›n bilinen Türkiye
ziyaretleri: 2001, 2003, 2004, 2006
y›llar›nda Venue, Nu Club, Babylon
gibi mekânlarda gerçeklefltirdi¤i dj
setleri vesilesiyle oldu. Radyo ve
etikete yo¤unlafl›rken ayn› zamanda
dünyay› ve kulüplerini gezerek birk
nevi müzik portall›¤›k  misyonu üstle-
nen, süzgeçten geçirip yine
dünyaya geri yans›tan güvenilir
müzik seçicisi,k  bu unvan›
sürdürmek içink  yo¤un tempoda
çal›fl›yor. Tüm bunlar› yaparken
gerçekten kendi egosunu da tatmin
etti¤ini itiraf eden,f  y›llard›r festi-r
valler taraf›ndanr  paylafl›lamayan
Gilles Peterson 2006 yaz›nda
Fransa’da ad›n› kendi radyo prog-

ram›ndan alan Worldwide festivalini
düzenledi. 2004 y›l›ndan itibaren
BBC’nin de sponsor olarakr  destek-k
ledi¤i All Winners bafll›¤›nda din-
leyicilerin internetten oylamalar›
sonucu çeflitli kategorilerde ödül-
lendirme yap›l›yor. ‹lgili camia için
Oscar kadarr  heyecanl›,r  canl› per-
formansl› ve bol ünlü konuklu olan
geceler y›lr  sonlar›nda yap›l›yor.

AAhhmmeett GGüünneeflfl

Gitar
Sahip olunmas› ve çalmaya
bafllanmas› en kolay müzik aletidir.k
Birinci pozisyondaki 8 akoru
kolayca ö¤renip kendi söyledi¤iniz
parçalara efllik edebilir,k  hatta
bununla bir kariyerr  yap›p,r  hayat›n›z›
sadece bu 8 akorla kurabilir, servet
bile yapars›n›z.

Gitar ‹spanya’danr  ç›km›fl, atas›
uddan dönüflmüfl, üst ses tahtas›
ladin, arka yanlar› maun veya gül
olup, tuflu abanoz veya gül

a¤ac›ndand›r. 12, 7, 5, 4 tellileri
olsa da ço¤unlukla 6 tellidir. Önce-
likle ba¤›rsak tellerik  varken flimdi
naylon telli olmufltur. Bu gitar klasikr
veya flamenko gitard›r. Klasik
gitar›n gövde ve sap›nda baz›
de¤ifliklikler yap›l›pr  naylon yerine
çelik telk  kullanarak akustikk  gitarlark
yap›lm›flt›r. Gitar›n sesini yükselt-
mek gerekti¤ik  zaman üzerine
manyetik tak›lm›flk  ve bir ampli-r
fikatöre ba¤lan›p elektrik gitarlar
oluflturulmufltur. Elektrik gitark  dahar
sonra içi dolu masif a¤açtanf
yap›lm›fl ve bugünkü hâlini alm›flt›r.

Gitar çalmayar  bafllamak kolayd›rk
ama ilerlemek çokk  zordur.k  Sa¤ ve
sol el koordinasyonu ve ileri teknik
beceri ister. Armoni bilmek gerekir.
8 akorla çal›nan pop’tan, rock’a ve
jazz’a yönelen gitaristi zorluklar
bekler. John McLaughlin “ben her
gün 8 saat çal›fl›yorum, kim benden
daha fazla çal›fl›rsa kesinlikle daha
iyi çalacakt›r” buyurmufltur.

Gitar bazenr  kumsal gitarc›s›n›n
elinde herkesin bildi¤i parçalara
efllik edenk  3 sesli akorlar› t›nlat›r.
Rock gitaristinink  elinde bir ç›¤l›kr
arac›d›r. Finger tappingr (flerpe) ile
h›zl› ve bafl döndürücü notalar›n
f›rt›nas›n› hissettirir. Klasik gitarc›n›nk
elinde Bach veya Carcassi gibi
baroktur. Flamenkocu 6/8’lik ateflinik
yayar dinleyicir  ve dansç›s›na…
Caz gitaristi mülayim tonuyla kimi
zaman sofistike akorlar iler  bir
armoni paleti oluflturur, kimi zaman
ise h›zl› be-bop melodilerini ve
do¤açlama sololar›n› kulaklar›m›za
pompalar. Brezilyal› gitarist parmak
tekni¤i ile bossa nova’n›n sakin ve
huzurlu duygusunu verir.
Metalcilerin elinde distortion ve
overdrive ile gençlik enerjisinink
biraz da k›zg›n bir ifader  ile
hayk›r›fl›d›r.

Gitar dünyadar  en çok sat›lank  müzik
aletidir. Yeni teknoloji ile
Uzakdo¤u’da seri üretim yapan
fabrikalar kurulmufltur. Bu fab-
rikalarda bir taraftanr  odun veril-
mekte, di¤er taraftanr  akortlu bin-
lerce gitar ç›kmaktad›r.r  Endüstri
herkesin virtüöz olmas›n› do¤al
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Gitar

Gitar çalmaya bafllamak kolay, ilerlemek ise çok zordur...
beceri ister. Dünyada en çok sat›lan müzik âletidir. Yeni
teknoloji ile Uzakdo¤u'da seri üretim yapan fabrikalarda bir
taraftan odun verilir, öbür taraftan akortlu binlerce gitar
ç›kar.
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Gitar

Astral Projection, Juno Reactor,
Total Eclipse, Bass Chakra, Kode
4, Black Sun, Insectoid, Masaray,
The Auranaut, Sirius 2, Arcana,
Shaktra, Miranda, Ayahuasca,
Psychaos, Mandra Gora, Masa,
Ree Kitajiima, Har-el Prussky,
Nordreform Sound System, X-tron
gibi isimler yer al›yordu.

Bugün o döneme dair Goa Gil, Ray
Castle, Fred Disko ve Steve Psyko
otantik Goa dj’leri olarak kabul
ediliyor. Paul Oakenfold ve Sven
Vaeth gibi ünlü dj’lerden de
Goatrance’e el atanlar olmuflsa da
bu yolun daimi yolcusu olmam›fllar.
Goa partilerinin as›l y›ld›zlar› ise
meflhur olmayan, isimsiz, gezgin
dj’ler. Dolay›s›yla kendi camialar›
içinde parlayan bu y›ld›zlar y›llar
içinde sürekli olarak de¤ifliyor, yer-
lerine yenileri geliyor.

Plak Yerine Kaset ve DAT
Rave kültürünün gelifliyle Goa’da
günlerce süren partiler ça¤›
bafllam›fl oldu ve Goa sound’u
80’lerde belirgin hale geldi. Ray
Castle gibi Dj’ler Goatrance
parçalar›n›n daha estetik biçimde
mikslenebilmesi amac›yla remix’ler
yapmaya bafllad›lar. Di¤er elektro-
nik dans müziklerinin aksine
Goatrance materyal olarak hiçbir
zaman pla¤a dayal› olmad›. Gezgin
yaflant›s›, yükte a¤›r ve zor flartlar-
da dayan›ks›z olan plaklar›n ve
tafl›nmas›, bulunmas› çok da kolay
olmayan dj pikaplar›n›n
kullan›lmas›na elveriflli de¤ildi.
Plaklar›yla gelip Goa’da technonun
kral› olmaya niyetlenen Sven Vaeth
gibi Dj’ler kendi alanlar›nda ne
kadar baflar›l› olsalar da Goa’da
ço¤unlukla baflar›s›zl›¤a u¤rad›lar.
Kötü kay›tl› kasetler çalan Goa
Dj’lerinin yakalad›¤› kimyay›, zengin
plak arflivleri ve geliflmifl teknik-
leriyle dahi yakalayam›yorlard›.
Goatrance dj’lerinin ilk y›llarda 
kulland›¤› kasetler teknolojik 
ilerlemeler do¤rultusunda yerini
zamanla dat’a b›rakt›. Günümüzde
ise bunlar›n yerini mini disc ve 
daha sonra mp3 player’lar ald›.

gerçeklefltiren öncü bir Goa Dj’i
olan Goa Gil de 70’lerden beri
Goa’da tak›l›yordu, fakat art›k ayn›
müzikleri dinlemekten s›k›lm›flt›.
Dünya ve müzik de¤ifliyor, Goa ise
bu de¤iflimin gerisinde kal›yordu.
Bu dönemde Dj Goa Gil; Nitzer
Ebb, Front 242, Frontline Assembly
gibi Electronic Body Music örnek-
lerini Goa’ya getirdi ve bu tür
Goatrance’in oluflumunda önemli
rol oynad›. Birçok ülkeden insan›n
bir araya geldi¤i Goa’da gezginler
aras›nda müzikal anlamda da
sürekli bir al›flverifl ve etkileflim söz
konusuydu. Bölgede a¤›rl›kl› olarak
LSD kullan›ld›¤›ndan, ço¤u LSD’ye
meyilli olan gezginler do¤al olarak,
dünya üzerinde mevcut en tuhaf
müzikleri de yanlar›nda getiriyor-
lard›. Goatrance, EBM’in yan› s›ra
trance, hardcore ve acid house gibi
müzikal kaynaklardan beslendi.
Alman techno, ‹ngiliz hardcore
ortam›; MFS, Gaia, Fax, Trigger gibi
label’lar›n ortaya ç›k›fl› ve bu müzik-ll
lerin gezginler taraf›ndan keflfedilip
Goa’ya tafl›nmas› da türün
gelifliminde etken oldu. Techno ve
trance’in, 70’lerin hippie ve
psikedelik kültürüyle birleflmesi;
Hint kültürünün metaforlar› ve
Goa’daki yaflam›n renklerinin iflin
içine girmesiyle ortaya Goa misti-
sizmini tafl›yan bir trance sound’u
ç›kt›. Acid house’a özgü 303 davul
makinelerinin analog c›z›rt›lar›
Goa’n›n belirleyici özelliklerinden
biri oldu. 4/4’lük beat ise
Goatrance’te di¤er türlere göre
daha derinlerden geliyordu. Bitmek
bilmeyen 303 melodileri 16’l›k ve
32’lik ölçülerde de¤ifliyor, evriliyor-
du. H›z› 120 ila 160 bpm aras›nda
de¤iflen Goatrance parçalar› ortala-
ma 135 bpm civar›nda dolafl›yordu.
Taoizm, Hinduizm, Budizm, Kabala,
Voodoo ve benzeri etkilerin yo¤un
olarak hissedildi¤i flark›lar›n sözleri
ise mistik, spiritüel ve do¤aya dair
mesajlar içeriyordu.

Çok kültürlü bir do¤rultuda ilerleyen
Goatrance, tüm bu özelliklerine
ra¤men, a¤›rl›kl› olarak beyaz orta
s›n›f gençleri taraf›ndan üretilmeye
devam etti. Goatrance prodüktörleri
aras›nda Prana, Hallucinogen,

olarak beklememektedir. Kurt
Cobain’leri, Steve Vai’lar›n üstüne
ç›karm›flt›r. Her fley gibi gitar› da iyi
çalmak emek ister, kolaya kaçma-
mak gerekir. Günümüz tüketim
müzi¤inde pek yer bulmasa da
gitar güzeldir, keyiflidir, iyi
arkadaflt›r, sevilen bir müzik 
aletidir. 

ÖÖnnddeerr FFooccaann

Goatrance / Psytrance  
Hindistan’›n bat› k›y›s›nda yer alan
Goa 1960’lardan bu yana her
dönem uzak bir gerçek, yak›n bir
mit oldu. Önceleri Hindu ve
Müslümanlar›n elinde olan bölge
60’lara kadar, 450 y›l boyunca
Portekiz sömürgesiydi. Ça¤lar
boyunca farkl› medeniyetlerin kendi
kültürlerini harmanlad›¤› bu toprak-
lar zamanla oldukça ilginç bir yer
haline geldi.

Kuzey yar›mkürede so¤uk ve
ya¤›fll›, yer yer parçal› bulutlu
geçen sonbahar-k›fl aylar›, Goa’da
musonlar›n dindi¤i kuru ve s›cak
mevsime denk geliyor. Birbirinden
güzel plajlar, hoflgörülü bir halk,
ucuz yaflam flartlar›, üstüne üstlük
bir de marihuanan›n legal olmas›
60’lardan itibaren hippie gençli¤ini
Goa’ya çekmeye bafllad›. 70’lerin
ortas›nda Amerika’n›n bask›s›yla
marihuana yasaklansa da mistik
Goa’da oluflan büyülü ortam, y›llar
boyunca her jenerasyondan kay-
bolmaya (ya da varolmaya) çal›flan
gençlerin cennet anlay›fl›n›n karfl›l›¤›
oldu. Goa’ya gelen ilk bat›l› gençler
olan Sekiz Parmak Eddie ve arka-
dafllar›n›n hikâyeleri y›llarca dilden
dile dolaflt›. 60’lar boyunca Goa,
hippie hareketine, rock ve özellikle
de psikedelik rock kültürüne sahne
oldu.

Goa Gil ve
Goatrance Tarihine Girifl
Goatrance’in öncülerinden Dj Fred
Disco’nun anlatt›¤›na göre 80’li
y›llarda Goa’da hâlâ The Doors,
Neil Young, Grateful Dead, Pink
Floyd gibi rock gruplar› dinleniyor-
du. ‹lk dolunay partilerini

Goa partileri-
nin as›l
y›ld›zlar›,
meflhur
olmayan,
isimsiz, 
gezgin
dj'lerdir.
Kötü kay›tl›
kasetlerle
yakalad›klar›
kimya, kolay
yakalanamaz.

fiamanik Bir Yolculuk
Di¤er türlerden farkl› olarak oldukça
uzun süren 8-10 dakikal›k goa-
trance parçalar› belirgin bir öyküye;
girifl, geliflme ve sonuç fleklinde
ilerleyen bir yap›ya sahip.
Dolay›s›yla art arda dizilen ve iç içe
geçen bu müzik-öyküler bütün
olarak bir yolculu¤u and›r›yor. Bu
da goatrance dinlemeyi bafll›
bafl›na bir deneyim haline getiriyor
ve türün dj’lerine de flamanik bir
özellik kazand›r›yor. Dinlenecek
de¤il de tecrübe edilecek bir müzik
olarak görebilece¤imiz goatrance,
Goa sahilinde yap›lan meflhur
rave’lerde ortaya ç›km›fl ve geliflmifl
bir tür. Geceyar›s› bafllay›p gün-
lerce süren partiler bu müzi¤in
içeri¤ini oluflturuyor denebilir.
Elektronik dans müzi¤inin geliflti¤i
di¤er bölgelerin aksine Goa’da
ecstacy’den çok LSD tercih
edilmesi de bu müzi¤i farkl› bir
yöne sokmufl ve do¤an›n içinde
toplu halde yaflanan psikedelik bir
deneyimin arac› haline getirmifl.
Goa partilerinde farkl› uluslardan
gelen insanlar, bir kabile ruhuyla
birlefliyor ve ortak bir yolculu¤un
parças› haline geliyorlar. Di¤er
ülkelerdeki ticari rave’lerin aksine
bu partilerde ço¤u gezginlerden
oluflan topluluklar fl›k ve parlak
de¤il. Aksine çamurlu, dökük ama
son derece renkli. Goatrance parti-
leri okyanusun ve muson orman-
lar›n›n k›y›s›ndaki gençlerin,
teknolojinin c›z›rt›lar›yla aç›lan bir
yolda ilerledi¤i kolektif bir medi-

tasyon, bir pagan ritüeli. Goatrance
etraf›nda oluflan parti kültürü görsel
anlamda da oldukça zengin. ‘Freak’
olarak da adland›r›lan üçüncü jene-
rasyon tech-hippie’lerin organize
etti¤i bu partilerde Hint, Maori,
Aborijin ve K›z›lderili kültürleri,
rave’lerin fosforlu ve plastik
imgeleriyle birlefliyor.

303

Goatrance / Psytrance 

Psytrance 
partileri ço¤unlukla
büyük organizas-
yonlar ve flirketler
taraf›ndan 
düzenlenmez.
(Wonderland 
festivali, Almanya,
Temmuz 2006.)

Goa Gil’in hayat arkadafl› Ariane, Albert Hofmann ve Goa Gill.

Dünya Psikedelik Forumu
1938’de LSD’yi ilk kez sentezleyen Dr. Albert Hofmann’›n 100. do¤umgünü nedeniyle
2006 y›l›nda ‹sviçre'nin Basel kentinde ‘LSD – Problem Child and Wonder Drug’ bafll›kl›
bir sempozyum düzenlenmiflti. Böylelikle psikedelik yaflam kültürü, çeflitli konu
bafll›klar›yla 1960’lardan bu yana ilk kez toplumsal alanda de¤erlendirme ve tart›flmaya
aç›lm›fl ve resmi olarak gündeme gelmifl oldu. Yasad›fl› olmaya mahkûm edilen bir
dünyan›n kamusal alanda ele al›nmas› son derece önemliydi. Aralar›nda Dr. Hofmann ve
Goa Gil’in de bulundu¤u 200 konuflmac›n›n kat›ld›¤›, toplam 37 ülkenin temsil edildi¤i
sempozyumda önemli bir bilgi ve fikir al›flverifli yafland›. LSD sempozyumunu düzenleyen
ekip flimdi de Dünya Psikedelik Forumu’nu gerçeklefltiriyor.

Bu ilk forumun alt bafll›¤›: Conciousness Change - A Challenge of the 21st Century.
Forum kapsam›nda antropolog, sosyolog, psikolog, tarihçi, gazeteci, yazar, hukukçu, far-
makolog, etnobotanist, flifac›, flaman, müzisyen ve sanatç›lar ‘psikedelik’ konusunu farkl›
aç›lardan ele al›yorlar.

Albert Hofmann forumun amac›n› anlatt›¤› makalesinde do¤aya yabanc›laflman›n ve
yarad›l›fl deneyiminin bir parças› olma deneyiminden uzak kalman›n içinde yaflad›¤›m›z
maddiyata dayanan dünyan›n en büyük trajedisi oldu¤unu söylüyor. Albert Hofmann
ekolojik çöküfl ve iklim krizini de insano¤lunun do¤adan ve kendi varl›¤›ndan kopuk
olmas›na ba¤l›yor ve psikedelik deneyimlerin insanlara do¤ayla bir ve ba¤l› olduklar›na
dair fark›ndal›k getirebilece¤ini belirtiyor. (www.psychedelik.info)

Yozlaflman›n Kaç›n›lmazl›¤›
Müzikal ve kültürel anlamda 
bir füzyon olarak ortaya ç›kan 
goatrance hadisesi, dünya üzerinde
güzel ve farkl› renklerden biri. 
Fakat tüm renkler gibi Goa da belir-
li ölçüde bir yozlaflmadan pay›n›
ald›. Öncelikle meflhur Goa partileri
turistik bir havaya büründü. Turizm
acentelerinin broflürlerine kadar
girdi ve bir parti turizmi yaflanmaya
bafllad›. Bu durum ister istemez
partilerin niteli¤ini de¤ifltirirken ifl
Japon turistlerin psy-head’leridd
foto¤raflamas›na kadar geldi.
Avustralya, Tayland, ‹srail gibi



Psytrance ve Alttürleri
Müzikal anlamda goatrance ortaya
ç›k›fl›ndan bu yana belirgin bir ev-
rim geçirdi ve kendi içinde pek çok
alttürler ortaya ç›kard›. Zamanla bu
alttürler ‘Psytrance’ ana bafll›¤›
alt›nda toplan›r oldu. ‹srail’de ak›m
gitgide yay›l›p güçlenirken prodük-
siyonlar›n büyük bir k›sm› ‹srailli
müzisyenler taraf›ndan yap›lmaya
bafllad›. 2000’lerde psytrance genel
bafll›¤›, enerjik ve e¤lenceye dayal›
‘full-on’ (Psysex, Serious Isness,
Xerox & Illumination), goatrance’e
göre çok daha sert ve h›zl› bir ritm
ve karanl›k imgelerle dolu olan
‘dark psytrance’ (Kindzaza, Cosmo,
Highko), minimal techno etkileri
tafl›yan, daha yavafl ve kolay dinle-
nilebilir ‘progressive psytrance’
(Atmos, Aerospace, Gaudium),
tekinsiz bir atmosfere sahip ve
deneysel ögelere yer veren
Finlandiya kökenli ‘suomi’
(suomisoundi) (Texas Faggott,
Haltya, Kiwa) ve ambient electroni-
ca ile psikedelik ögelerin biraraya
geldigi ‘psybient’ (Shpongle,
Bluetech, Schulman) gibi birtak›m
alttürleri de ifade ediyordu. Bu alt-
türlerin gitgide yay›l›p ön plana
ç›kmas›yla beraber, hepsinin ç›k›fl
noktas› olan goatrance de hâlâ
üretilmesine ve dinlenmesine
ra¤men nispeten geri planda kald›
ve kimileri taraf›ndan özlenen bir
klasik konumu edindi. 

rüflvet ve mafya faktörleriyle
beraber Hindistan’da parti düzenle-
mek Londra’da parti yapmaktan
pahal›ya ç›kmaya bafllad›.

Cennet, Cehennem ve Araf
90’lar›n ortas›nda ‹srailli gençler
mecburi askerlik görevi sonras›nda
Goa’ya ak›n ediyorlard›. Bu gençler
Goa dönüflünde psikolojik durum-
lar› aç›s›ndan askeri hizmet verme-
ye art›k müsait olmad›klar›ndan
‹srail hükümeti’nin bask›s›yla
Hindistan hükümeti partileri yasak-
lamaya ve s›n›rlamaya bafllad›.
1999 y›l›nda Anjuna Plaj›’nda
gerçeklefltirilecek 10 günlük
milenyum partisinin yasaklanmas›
yaklafl›k 25.000 ‘freak’ için büyük
bir hayal k›r›kl›¤› oldu. Hükümet ve
yerel yönetimler zaten ekonomik
aç›dan bu çulsuz paras›z
toplulu¤un turizm aç›s›ndan pek
fayda getirmedi¤inden flikâyetçiydi.
Fakat bu resmi yasaklar, o kadar
resmi bir flekilde gündelik yaflama
uygulanamad›. ‹srail hükümeti
çareyi Goa’dan dönen ruhsal den-
gesi bozulmufl gençler için birtak›m
özel bak›mevleri açmakta arad›.
Savafl›n yaratt›¤› çöküntü ve bunun
tam karfl›t› bir e¤lence yaflam›
aras›nda uyar›c› maddelerin de 
etkisiyle psikolojik rahats›zl›klar
yaflayan gençler buralarda tedavi
alt›na al›nmaya bafllad›. 

ülkelerde benzerleri gerçeklefltirilen
Goa partileri Avrupa’da da yap›lma-
ya bafllad›. Büyük kulüpler goatran-
ce çal›nan, duvarlar› Hint tanr›lar›n›n
resimleriyle süslü, tütsü kokulu
goa-room’lar için girifl paras› al›r
oldular. Kimileri goatrance’in
underground özelli¤ini yitirmesinin
1996 y›lbafl›nda Paul Oakenfold’un
BBC Radio 1- Essential Mix prog-
ram›nda Full Moon Party adl› goa
setini çalmas›na ba¤lad›lar.
Oakenfold bu setin ard›ndan kendi
label’› Perfecto’nun alt›nda Perfecto
Fluoro adl› bir alt label kurdu ve
goatrance prodüksiyonlar› yay›nla-
maya bafllad›. 

Bu süreç içinde goatrance
Goa’daki yerli halk›n günlük
yaflam›n›n bir parças› haline geldi.
Art›k partiler s›ras›nda Hintli
kad›nlar yani Chai Mama’lar veaa
çocuklar› yiyecek, su sat›yorlard›.
Gizli partilerin yerini bulmak için,
kap kaca¤› toplay›p yola koyulmufl
teyzelerin pefline düflmek yeterliydi
Befl yafl›ndan beri su satt›¤› parti-
lerde trance dinleyerek büyüyen
acayip bir jenerasyon ortaya ç›kt›.
Goa’da 60’lardan beri süren alt-
kültürel flölen ayn› zamanda yerli
halk aç›s›ndan kültürel bir iflgal
oldu ve günlük yaflamda ekonomik
zincirin de bir parças› haline geldi.
Bununla beraber polisin ald›¤›

“Freak.” (Rhythms of
Peace festivali, Fas,

A¤ustos 2006.)
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Festivallerde ‘freak’-
lerin gözüne ve yaflam
tarz›na hitabedecek
türlü eflyalar›n sat›ld›¤›
pazar yerleri kurulur.
(Rhythms of  Peace
festivali, Fas, 
A¤ustos 2006.)

Türkiye’de Goa/psytrance 
Anadolu’da ilk trans-dans deneyimi muhtemelen M.Ö. 6500 civar›nda
Çatalhöyük’te yaflanm›flt›. Çatakhöyük’teki ‘turna dansç›lar›’ kanatl›
kostümleriyle gün ›fl›yana kadar dansettikleri bir tören gerçeklefltiriyor-
lard›. Turna dansç›lar›ndan Mevlevi sema gelene¤ine, Alevi
semahlar›ndan müzikle flifa uygulamalar›na uzanan geçmifli ile bu
topraklar zaten binlerce y›ld›r flamanik ve dinsel kökenli birtak›m müzik
ve dans kültürlerinin dönen ve z›playan ad›mlar›yla titrefliyordu.
60’larda yaflanan önemli bir psikedelik rock deneyimi ve 90’lardan
itibaren iyice kuvvetlenen elektronik müzik kültür ve yaflant›s›
düflünülürse Türkiye’nin psytrance deneyimine çok da yabanc›
olmad›¤› söylenebilir. 

Türkiye’nin öncü goatrance dj’lerinden Kodomo’nun 2006 y›l› Trancers
Guide to The Galaxy’de yay›nlanan makalesinde anlatt›¤› üzereyy
Türkiye’de goatrance 90’lar›n ortas›nda birtak›m ev partileriyle
bafllam›flt›. 2001 y›l›nda gerçeklefltirilen LOVE adl› aç›khava partisi
önemli bir s›çrama noktas›yd› ve sonraki y›llar›n aç›khava partilerinin
zihniyet ve al›flkanl›klar› aç›s›ndan belirleyici oldu. Ayn› y›llarda
Ankara’da Sakl›kent adl› bir kulüp canl› performans yapan yabanc›
sanatç›lar ve dj’ler getirerek y›lda birkaç kez goatrance partileri düzen-
lemeye bafllad› ve zamanla Intelligent Monkey gibi baflka ekipler de
‹stanbul ve Ankara gibi büyük flehirlerde benzeri partiler yapar oldular.
Habehabe Tribe adl› kabile ise ‘free’ parti gelene¤ini sürdüren yegâne
kabile olarak da¤, bay›r, orman ve sahillerde eski Goa partilerinin
s›cakl›¤›n› tafl›yan buluflmalar gerçeklefltiriyordu. 

2006 y›l›nda tam günefl tutulmas› nedeniyle ‹srail kökenli ‹ndigo Kids
ekibinin Antalya-Manavgat’ta gerçeklefltirdi¤i Soulclipse adl› büyük
buluflma tam anlam›yla bir dönüm noktas› oldu. 200 sanatç› ve 12.000
kat›l›mc›yla Soulclipse s›ras›nda tutulman›n ard›ndan Türkiye’de
goa/psytrance aç›s›ndan âmiyane tabirle yeni bir günefl do¤du
denebilir. Bu büyük olay›n ard›ndan partilerin say›s› ve s›kl›¤› da gitgide
artt›. Hatta ‹stanbul’da Beyo¤lu’nun arka sokaklar›nda birkaç yüz kiflilik
sokak partileri düzenlendi¤i bile oldu. Bu süreçte Türkiye’de yaflayan
‘freak’ler müzik, dekorasyon ve lojistik yeteneklerini gelifltirme f›rsat›
buldular. Habehabe’nin yan› s›ra Shanti Tribe gibi kabile ve ekipler
biraraya gelerek ortak çabayla aç›khava partileri düzenlemeye devam
ettiler. Bugün yard›mlaflma içinde hareket eden bu kabilelerin ço¤u iç
içe geçmifl durumda. 

Soulclipse’in ard›ndan Psytrance hem aç›khava ‘free’ partilerle, hem de
flehirde yap›lan nispeten ticari etkinliklerle gitgide daha genifl bir kitleye
hitap etmeye bafllad›. ‹lerleyen y›llarda kitlenin geliflmesine paralel
olarak yeni oluflumlar ortaya ç›kt›. Mind Manifest, Elemental Evolution
festivalini her y›l düzenlemeye bafllad›. Maji adl› psytrance dergisi
düzenli bir yay›n hayat› yakalad›. Shanti Tribe 2010 y›l›nda ülkenin ilk
psy-shop’unu açt›. Bugün Türkiye’de psytrance ortam›nda Kodomo,
Zen-G, Mute, Tao-Sen gibi öncülerin yan›na birçok yeni dj ve ulus-
lararas› arenada ad›n› duyuran prodüktörler de eklenmifl durumda ve
bu say› günden güne art›yor.

Türkiye’deki psytrance camias›n›n genel mizac›na bak›ld›¤›nda ise atefl
bafl› sohbetlerini seven, nispeten ‘piknikçi’ bir topluluk oldu¤u
söylenebilir. Neticede görülüyor ki Türkiye’de psytrance camias› sürekli
bir de¤iflim, geliflim ve yenilenme içinde.

Psytrance’in Bugünü: Küresel
Bir Aile
Bugün art›k dünyan›n dört bir
yan›nda sürekli olarak psytrance
partileri düzenleniyor. Bu partilerin
neredeyse tümünü uluslararas› bir
platform olan www.goabase.com
adresinden takip etmek mümkün.
Ço¤unlukla her ülkede küçük bir
çekirdekten bafllay›p giderek
büyüyen psytrance camias› küresel
bir aile niteli¤i tafl›yor. Her ülkede
bir ya da birkaç kabile halinde
varolan topluluklar genellikle ulus-
lararas› anlamda da sürekli iletiflim
halinde. Her ülkenin genelde bir
temel ve belki birkaç da alternatif
web forumu vard›r. Bu forumlar
kendi dillerinde olsa da muhakkak
yabanc› ziyaretçiler için ‹ngilizce bir
‘global talk’ yani küresel sohbet
alan› ayr›lm›flt›r. Bu da bir ülkeye
gitmeden önce o ülkenin kabilesiyle
internet üzerinden ba¤lant›ya
geçerek legal ya da illegal partiler-
den haberdar olabilece¤iniz, bir
anlamda ülkenin psytrance
ortam›na dair rehberlik
alabilece¤iniz anlam›na geliyor.
Kimi zaman bu flekilde kalacak yer
bulmak ve a¤›rlanmak da ihtimal
dahilinde. Bunun yan› s›ra kabileler
aras› ortak çal›flmalar›n sonucunda
her y›l tek say› olarak ç›kar›lan
Trancers Guide to the Galaxy adl›
dergi sayesinde her ülkedeki 
psytrance ortamlar› ve partiler
hakk›nda bilgi edinmek de
mümkün. (www.trancersguide.com) 

Partiler ve Festivaller: Aç›khava
Esast›r
Psy-goa partileri esas itibariyle
aç›khavada gerçeklefltirilir. Ak›m›n
takipçileri a¤›rl›kl› olarak do¤ada
olmay› tercih ederler. Asl›nda bu
partiler rave kültürünün bir nevi
kampç›l›kla birleflmesi anlam›na
gelir. Deniz, nehir, göl gibi su kay-
naklar›na yak›n, flehirden ve ‘insan-
lardan’ uzak olmas› tercih sebe-
bidir. Bununla birlikte flehir merkez-
lerinde de düzenli olarak birtak›m
kulüp ve hangarlarda psy partiler
düzenlenir. Fakat bunlar ço¤unlukla
esas ‘aç›k hava’ deneyimini
an›flt›rma ve kabileleri biraraya
getirip psy-goa müzik eflli¤inde bir
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Psy-goa
partileri
esas olarak
aç›k havada
gerçeklefl-
tirilir. Ak›m›n
takipçileri
a¤›rl›kl›
olarak
do¤ada
olmay›
ye¤ler.



gün, ço¤unlukla da bir haftadan
uzun sürmesinin do¤al oldu¤u
sonucu ortaya ç›k›yor. Zaten
ço¤unlukla büyük bir festival biter
bitmez hemen ard›ndan ayn› ekibin
gerçeklefltirdi¤i birkaç günlük bir
‘after-party’ bafll›yor. Bu s›rada
farkl› organizasyonlar da ayn›
ülkede birtak›m irili ufakl› partiler
düzenleyerek, festival için zaten
uçak paras› ödenmifl yabanc›
sanatç›lar› makûl fiyatlarla a¤›rlama
flans›n› de¤erlendiriyorlar. Bu s›rada
ço¤u gezgin veya tatilde olan 
‘psy-head’ ya da freak’ler hem 
yeni bir ülkeyi gezip dolaflarak tatil
yapm›fl, hem de partilerden nasip-
lerini alm›fl oluyorlar. 

Bugün Portekiz’de Boom,
Almanya’da Full Moon, ‹talya’da
Sonica, Fransa’da Hadra,
Brezilya’da Universo Parallelo,
Macaristan’da Ozora, Avustralya’da
Rainbow Serpent, ‹ngiltere’de
Antiworld ve Glade düzenli olarak
gerçeklefltirilen, bir anlamda
gelenekselleflmifl festivaller
aras›nda say›labilir. Festivallerden
bahsederken her y›l dünyan›n dört
bir yan›nda ayn› anda gerçekleflti-
rilen Earthdance etkinli¤inden söz
etmemek olmaz. Earthdance 1997
y›l›ndan beri düzenleniyor. Bu
etkinlik kapsam›nda dünyan›n dört
bir yan›nda insanlar ayn› anda bar›fl
için, yaflanabilir bir dünya için
dansediyorlar. Her parti toplu bir
küresel bar›fl meditasyonu ile
bafllat›l›yor. Elektronik müzik
ortam›ndan ç›kan Earthdance

40 kifliyle gerçekleflebildi¤i gibi
kat›l›mc› say›s› zaman zaman
birkaç yüzü bulabilir. Partilerin
süresi ise genellikle 2-3 gündür.
Daha fazla sürdürülmesi civar
halk›n merak ve tepkisini toplaya-
ca¤› gibi, partinin polis ya da jan-
darma müdahalesiyle sonuçlan-
mas›na sebep olabilir. Bu gibi
sebepler ayn› partinin her gün yer
de¤ifltirmesine de yolaçabilir.

Festival: Kabilelerin Buluflmas›
Partilerin boyutu geniflleyip
kat›l›mc›lar›n say›s› ço¤ald›kça bu
buluflmalar› belli izinler al›nmaks›z›n
gerçeklefltirmek imkâns›z hale gelir.
Bu nedenle büyük çapl› partiler
ancak resmi izinler al›n›p ticari
yat›r›m ve ciddi bir organizasyon
çerçevesinde yap›labilir. Festivaller
çap›na göre 2000 ila 10-15 bin
kiflilik bir kitleyi biraraya toplaya-
bilir. Bununla beraber çok büyük
uluslararas› organizasyonlarda bu
say› daha da artabilir. Bu anlamda
30.000 kiflilik kat›l›mla 2007 y›l›
Boom festivali flu anda rekoru
elinde tutuyor. 

Psytrance festivalleri art›k al›nan
izinler sayesinde daha uzun
sürdürülebiliyor. Zaten böyle bir
kalabal›¤› flehir d›fl›nda yaflatacak
altyap›y› sa¤lamak için yap›lan
masraf, emek, ve binlerce insan›n
farkl› ülkelerden kalk›p geldi¤i
düflünülürse, hem kat›l›mc›lar hem
de organizatörler aç›s›ndan bunun
maddi manevi karfl›l›¤›n›n
al›nabilmesi için en az›ndan 4-5

ortak e¤lence amac› güderler.
Dolay›s›yla as›l deneyimin yerini tut-
malar› mümkün de¤ildir. Zira goa-
psytrance müzik, aç›khavada din-
lenmek üzere tasarlanm›flt›r ve
sesler ancak aç›khavada güçlü bir
ses sistemiyle arzu edildi¤i flekilde
duyulabilir. Seslerin yan› s›ra,
normalde do¤an›n içinde deneyim-
lenen duygular›n karanl›k dört
duvar aras›nda yaflanmas› da
mümkün de¤ildir. 

‘Free’ Parti
fiehir ve do¤a ayr›m›n›n yan› s›ra
ücret zihniyeti ve kalabal›¤›n boyutu
da partiler aç›s›ndan belirleyici
etkenler. Ücret zihniyeti aç›s›ndan
bunlar› ‘free’ partiler ve di¤erleri
olarak ayr›mak mümkün. Free parti
denen hadise büyük ço¤unlukla
ücretsiz olmakla beraber ‘belefl
parti’ demek de¤ildir. Free partiler
kâr amac› gütmeyen organizasyon-
lar taraf›ndan, ço¤unlukla illegal
olarak, yani resmi izinler
al›nmaks›z›n gerçeklefltirilir. Ses ve
›fl›k sistemleri, organizasyon,
müzik, dekor, tafl›ma, ulafl›m ve
yap›lacak her türlü ifl gönüllülük
esas›nda gerçeklefltirilir. Yiyecek ve
içecekler mekâna tafl›nd›klar› yol
masraf›n› karfl›layacak ücretlerle
sat›l›r. Organizatörler zarar etmeyi
göze alm›fl gönüllülerden oluflur ve
ço¤unlukla da zarar ederler.
Bununla beraber, elde edilen
manevi kâr hiçbir zaman maddi
zararlarla k›yaslanamaz.
Organizasyonun boyutuna, gerçek-
lefltirildi¤i mekâna, tafl›ma, ulafl›m
vb masraflar›na ba¤l› olarak
kat›l›mc›lardan para toplanmas›
partinin ‘free’ olma özelli¤ini
de¤ifltirmez. Bu tarz buluflmalar 30-
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G.O.A. partisi, Sandras Da¤›-Mu¤la,
Haziran 2006.

Yeni jenerasyon hippie’-
lerin atalar›ndan

ayr›ld›klar› temel nokta
belki de dünyan›n birlik-

ten kuvvet do¤arak
de¤ifltirilebilece¤ine

dair o kuvvetli inanca
sahip olmamalar›.
Yapt›klar› fley ise

dünyay› bulunduklar›
yerde ve bulunduklar›

zaman içinde bir süre-
li¤ine de olsa

de¤ifltirmek. (Antaris
festivali, Almanya,

Temmuz 2006.)
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içinde bugün art›k caz, hip-hop,
folk ve reggae gibi türlere de yer
veriliyor. (www.earthdance.org)

Festival Alan› 
Psy-trance festivalleri müzik çal›n›p
dansedilen kalabal›k bir kamp
olman›n ötesinde birtak›m özellikler
tafl›yor. Genellikle festivallerde en
az›ndan bir ya da iki ana sahne ve
daha yumuflak, dinlendirici müzik-
lerin çal›nd›¤› bir ‘chill-out’ bölümü
yer al›yor. Ayr›ca çeflitli yemek
dükkânlar›n›n yan› s›ra, kamp
malzemesinden elifli tak›, k›yafet ve
aksesuarlara ‘freak’lerin gözüne ve
yaflam tarz›na hitap edecek türlü
eflyalar›n sat›ld›¤› bir nevi pazar
kuruluyor. Festivallerin olmazsa
olmaz unsurlar›ndan biri de ‘healing
area’, yani flifa alan›. Festivallerde
özel olarak ayr›lm›fl bir flifa alan›
olmasa bile masaj, reiki vb flifa
uygulamalar›n›n gerçeklefltirildi¤i 
bir yer muhakkak bulunuyor. 

Dört Ana Mekân
Bir festivalin belkemi¤ini oluflturan
dört mekân› saymak gerekirse
çad›r alan›, ana sahne, chill-out ve
chai-shop’tan sözedilebilir. Gene
Hindistan’da Goa’da yap›lan parti-
lerde oluflmufl bir fenomen olan
chai-shop, esas itibariyle üzerine
genifl gölgelik çekilmifl ve insanlar›n
yay›lmas› için birtak›m kilim ve
örtüler serilmifl bir aland›r ve festi-
valin sosyal anlamda belkemi¤ini
oluflturur. Bu alan genellikle hem
chill-out alan›na hem de ana sah-
nelere yak›n flekilde konumland›r›l›r.
Müzik sesine belli bir mesafede
oldu¤undan hem ana sahnede olan
biteni izleyip dinleyebilece¤iniz,
hem de yay›l›p dinlenebilece¤iniz,
birfleyler at›flt›r›p çay, kahve ya da
meyve suyunuzu içerek insanlarla
sohbet edebilece¤iniz bir mekând›r.
Her chai-shop’un menüsünde
vazgeçilmez unsurlar ‘chai’ yani
sütlü, baharatl› Hint çay› ve ‘choco-
late balls’ ad› verilen, tad› bizdeki
mozaik pastay› and›ran, hindistan
cevizi rendesinde yuvarlanm›fl
kakaolu toplard›r. Meyve salatas›,
müsli, omlet gibi kahvalt›l›k ve
at›flt›rmal›klar da chai-shop
menüsünde yer al›r. 

Bütün bunlar›n yan› s›ra organizas-
yonun çap›na göre kimi festival-
lerde atölye ve sanatsal çal›flmalar
için özel alanlar, çocuklu ailelerin
dans ederken çocuklar›n› bak›c›
abla ve abilere emanet edebilecek-
leri çocuk alanlar› bulunabiliyor.
2007’de 10. y›l›n› dolduran Boom
festivali, festival boyunca bölgesel
yay›n yapan bir radyo ve hergün
ç›kan ‘Daily Dragon’ adl› gazeteyle
bu s›n›rlar›n daha da esnetile-
bilece¤inin kan›t› oldu.

Dekor Sanat›
Psytrance parti ve festivallerini
di¤er elektronik müzik partilerinden
ay›ran önemli faktörlerden biri de
dekordur denilebilir. Çünkü dekor

da en az müzik, ses sistemi ya da
›fl›k kadar önceliklidir. Psy partiler
di¤er partilere göre dekorasyon
aç›s›ndan çok daha zengin,
malzeme ve ele al›n›fl biçimi
aç›s›ndan da son derece farkl›d›r.
Psytrance festivallerinde konstrük-
siyon a¤aç, bambu, saz, tafl, do¤al
ipler ve elde boyanm›fl kumafllarla
yap›l›r, yahut bu tarz organik
malzemelerle süslenir. Ortal›kta
belki birkaç flemsiye ve buzdolab›
d›fl›nda firma logolar› görülmez. Yer
gösteren levhalar dahi bir insan
taraf›ndan elde boyan›p resimlen-
mifltir. Genel yap› belirgin bir insan
dokunuflu tafl›r. Etrafta dolafl›rken
bir k›z›lderili çad›r›na girdi¤inizde
tahta heykelcik, boncuk, çiçek ve
meyvelerle süslenmifl bir sunakla
karfl›laflabilirsiniz. Bu sunak
muhtemelen birkaç ay önceden
festival alan›na yerleflmifl gönüllüler

ya da festivale kat›lan bir dinleyici
taraf›ndan yap›lm›fl olabilir. Hatta
dilerseniz siz de yapabilirsiniz. 

Sahne ve çevre düzenlemesinde
ço¤unlukla fosforlu renkte ipler,
likra gibi esnek kumafllar ve fosfor-
lu boya kullan›l›r. Bu birkaç basit
malzemeyle üç boyutlu olarak
gerçeklefltirilen dekorlar üzerine
blacklight yans›t›ld›¤›nda ve çeflitli
lazer efektleriyle birarada kulla-
n›ld›¤›nda büyüleyici bir atmosfer
olufltururlar. Yine fosforlu boyayla
kumafllara ço¤unlukla fraktal
desenler içeren resimler yap›-
l›r.‘Backdrop’ ya da bayrak ad› 
verilen bu resimler de dekorun
önemli bir parças›d›r. 

Bununla beraber türlü ›fl›k ve atefl
gösterileri ya da jonglörlük ve çeflitli
oyun ve cambazl›klar yapan
kat›l›mc›lar da ortama bambaflka
bir canl›l›k katarlar. Dekorun
ayr›lmaz unsuru zaten önce do¤a,
sonra kat›l›mc›lar›n kendisidir. ‹lginç
ve rengârenk özel kostümler giyen
kifliler oldu¤u kadar, kat›l›mc›lar›n
ço¤unun do¤al parti halleri de
yeterince renkli ve enteresand›r. 

Bir festival gerçeklefltirilirken nas›l
chill-out alan›n› o konuda uzman-
laflm›fl bir grup insan yürütüyorsa
dekorasyonu da sadece bu konuyla
u¤raflan özel ekipler gerçeklefltirir
ve bir festivalin ‘line-up’›nda dekor
tak›mlar› da en az canl› performans
yapan müzisyenler ya da dj’ler
kadar önem tafl›r. 

Dekorlar üzerine
blacklight

yans›t›ld›¤›nda ve
çeflitli lazer efekt-

leriyle birarada kul-
lan›ld›¤›nda büyü-
leyici bir atmosfer

olufltururlar.
(Tshitraka festivali,
Almanya, A¤ustos

2006.)



kufla¤› gibi aktif bir politik durufl
içinde olmasa da yaflama dair ayn›
kayg›lar› tafl›yor ve bar›flç›l, âdil,
özgür ve çevreye duyarl›, gezegen
ile uyum içinde bir yaflam idealinin
peflinde. Bu yeni jenerasyon hip-
pie’lerin atalar›ndan ayr›ld›klar›
temel nokta belki de dünyan›n bir-
likten kuvvet do¤arak de¤ifltiri-
lebilece¤ine dair o kuvvetli inanca
sahip olmamalar›. Yapt›klar› fley ise
dünyay› bulunduklar› yerde ve
bulunduklar› zaman içinde bir süre-
li¤ine de olsa de¤ifltirmek. Elbette
büyük organizasyonlar da belli bir
yat›r›m ve kâr ekonomisinin içinde
yer al›yor ve bunun aksini
düflünmek safl›k olur. Fakat bir
süre için kurulan bu köylerde
sürdürülen ortam asl›nda alternatif
bir yaflam fikri üzerinde temelleni-
yor. Bugün birçok festivalde ekolo-
jik ve sürdürülebilir yaflam, müzik,
sinema, plastik sanatlar, kiflisel
geliflim (yoga, tai-chi, meditasyon)
ve flifa uygulamalar› üzerine atölye
ve sunumlar gerçeklefltiriliyor.
Festivallerin ekolojik ve
sürdürülebilir yöntemlerle gerçek-
lefltirilebilmesi için çal›flmalar
yürütülüyor ve birçok festivalde
bunun uygulamalar› yap›l›yor.
Dolay›s›yla dünyan›n dört bir
yan›ndan insanlar›n kat›ld›¤› bu
kitlesel deneyimler baflka bir
dünyay› ‘birkaç günlü¤üne’
mümkün k›l›yor. Birkaç günlü¤üne
hayalleri gerçek k›lman›n bu savafl,
açl›k ve felaket ve ac›yla dolu
dünyada ne kadar anlaml› oldu¤u
elbette tart›fl›l›r. Hatta bunca ac›
yaflan›rken nas›l e¤lenildi¤i, neyin
kutland›¤› hakl› olarak sorgulana-
bilir. Gene de dünyan›n bir baflka
aç›dan ele al›nd›¤›nda nas›l ‘ola-
bilece¤i’nin bir örne¤ini görmenin
önemli bir deneyim oldu¤u
yads›namaz. Ve bu hayallerle, bu
ad›n› bilmedikleri fleyin pefline
düflen insanlar, elbette yaflad›klar›
deneyimi paylaflan, bu keyfi tadan
kifliler ço¤ald›¤› takdirde belki de
bir gün dünyan›n de¤iflebilece¤i
umudunu dile getirmeseler bile,
içlerinde tafl›rlar. 

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

imlâ ya da harf hatas› bulabilirsiniz.
Bu dünya, kafas› kar›fl›k profesyo-
nellerin ve iyi niyetli ama deneyim-
siz amatörlerin yürüttü¤ü bir
dünyad›r. Bir de art niyetli
çakallar›n. Ne yaz›k ki flans unsuru
size, risk unsuru ise organizatör-
lerin deneyimsiz ya da sorumsuz
ve/ya art niyetli kifliler olup
olmad›klar›na ba¤l›d›r. Her durum-
da olumlu/olumsuz hava flartlar›nda
ulafl›m için uzun saatler beklemek
ya da yürümek göze al›nmal›,
k›yafet, yiyecek içecek tedariki
planl› bir flekilde yap›lmal›d›r. Freak,
‘survival’ yani hayatta kalma
yetenekleri geliflmifl ya da
geliflmekte olan bir insand›r. Önem-
li olan›n var›lacak yer de¤il yolcu-
lu¤un kendisi oldu¤unu unutmamak
esast›r. Aksi takdirde kendinizi
paras›n› verip karfl›l›¤›n› bekleyen
bir müflteri gibi flikâyet ederken
bulabilir, kendi vaktinizi de keyfinizi
de zehir edersiniz. E¤er servis oto-
büsü gelmediyse etraf›n›zdakilerle
tan›fl›n, jonglörlük malzemeleri vb
parti oyuncaklar›n›z› ç›kar›p pratik
yap›n, aç›p kitab›n›z› okuyun ya da
kulakl›¤›n›z› tak›p müzik dinleyin ve
günefle bak›n.

Sadece Müzik Dans ve
E¤lence Mi?
Psytrance buluflmalar›na gelen
kitlenin büyük ço¤unlu¤unu elbette
bu müzik ve kültürün takipçileri
oluflturuyor. Ancak kat›l›mc›lar›n
sadece bu takipçilerden olufltu¤unu
düflünmek yan›lg› olur. Çünkü 
psytrance dinlemeseler de bu
rengârenk, özgür ve s›cak ortam›
paylaflmak için festivalleri takip
eden onbinlerce insan var.
Neticede goa/psy fenomeni, 
özünü ve niyetlerini 68 kufla¤›ndan
devralm›fl bir olgu. Her ne kadar 68

Bunun yan› s›ra çad›r alan› da
kat›l›mc›lar›n kendileri taraf›ndan
dekore edilir. Ço¤u çad›r desenli
kumafl ve backdrop’larla süslenir.
Çeflitli ülke ve kabile bayraklar›
çad›r sahibinin kimli¤i hakk›nda
ipucu verir. Fosforlu boyalarla
çad›rlara çizilen resimler, sahibinin
gece karanl›kta çad›r›n› kolayca
bulmas›na olanak tan›r. Etraf›na
dizili tafllar›, süslemeleri, incik 
boncuk rüzgârl›klar›, gölgelikleri
masa ve flezlonglar›yla kimi çad›r
ve karavanlar› gördü¤ünüzde 
birkaç ayd›r orada yaflad›klar›n› 
ya da yerleflmeye geldiklerini
düflünebilirsiniz. Oysa ayn› yuva
belki bir hafta sonra baflka bir
ülkede, baflka bir festivalde 
kurulacakt›r.

Sürprizler ve Risk Unsuru
Psytrance partileri ço¤unlukla
büyük organizasyonlar ve flirketler
taraf›ndan düzenlenmez. Kimi festi-
vallerin organizasyon ekipleri y›llar
içinde deneyimlerini katlayarak
kusursuza yak›n partiler
gerçeklefltirebiliyorlarsa da ufak
tefek maceraperest topluluklar›n
yapt›klar› partilerde zaman zaman
beklenmedik sonuçlar ortaya
ç›kabilir. ‹nternet üzerinden gayet
fiyakal› bir web sitesiyle tan›t›m›
yap›lan ve oldukça meflhur
sanatç›lar›n yerald›¤› bir festivale
gitti¤inizde, sözü edilen servis oto-
büslerinin orada olmad›¤›na, bek-
lenmedik bir f›rt›na üzerine tuvalet-
lerin kap›lar›n›n uçtu¤una, ya da
çölde yap›lan bir festivalde fliflelen-
mifl içme suyundan baflka
y›kanacak dökünecek suyun
olmad›¤›na flahit olabilirsiniz. Hatta
kimi zaman line-up’ta yaz›l› olan
sanatç›lar›n yar›s› festivale gelme-
mifl bile olabilir. Gene de bütün
bunlar bu flartlar alt›nda hayat›n›z›n
en güzel parti deneyimini yaflama-
yaca¤›n›z anlam›na gelmez. Ya da
gerekli izinler al›nmad›¤› için 
festival ikinci gün polis bask›n›yla
kapat›labilir ve hayat›n›z›n
kâbusunu yaflayabilirsiniz. Yani
psytrance demek biraz da risk ve
flans demektir. En bilinen firmalar-
dan ç›kan goa/psy albümlerin
kapaklar›nda bile çok ararsan›z bir
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Kafas› kar›fl›k 
profesyonellerle iyi
niyetli amatörlerin
mekân›.

Godzilla
40’l› y›llarda Japonya’da dünyaya
geldim. Do¤um tarihim ne yaz›k ki
tam olarak bilinemiyor. As›l
ad›m ise Gojira, ama Amerika’da,
Avrupa’da beni Godzilla diye
bilirler. Japoncada balina ile goril
sözüklerini kar›flt›r›rsan›z, ne olu-
yor? Al›n size Gojira. Ecnebilerin 
dili dönmüyor, herhalde ondan 
olacak, Godzilla diyorlar. Sa¤l›k
olsun, isim mühim de¤il. 

Efendim, sene 1954. O zaman
Hiroflima ve Nagazaki’ye at›lan
atom bombalar›n›n etkisini mem-
leket henüz atlatamam›flt›. Ortal›¤›
kas›p kavuran bu y›k›m tabii sine-
maya da yans›d›. Eh, tarihte neler
olup bitiyorsa hepsi sanat› etkiliyor,
de¤il mi efendim? Netice, 1954
y›l›nda Toho stüdyolar›ndan bir ifl
teklifi ald›m. Baflrol. Hem de ne
baflrol. Üstelik film de benim ad›m›
tafl›yacak. O zaman gencecik
delikanl›y›m. Hevesle ifle at›ld›m.
Ben böyle Tokyo’yu kas›p kavuru-
yorum. Ayn› atom bombalar› gibi
a¤z›mdan, burnumdan atefller
ç›kar›yorum. Tabii flimdiki teknoloji
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o zaman nerede? Herfley elle,
maketle, dublör bulunmaz... ‹lk filmi
iyi kötü hallettik. Bugün izliyorum,
çok ilkel tabii. Ama flimdiki gençler
be¤eniyor. Yolda görenler hâlâ
geliyor, abi büyüksün diyorlar, imza
istiyorlar. Eksik olmas›nlar. Zor
flartlar alt›nda sinema yapt›k biz.
Ama onlar›n da ayr› bir tad› vard›.

Ard›ndan Tokyo’da bir film daha
yapt›k. Gojira’n›n Dönüflü diye.
Me¤er kaç kere dönecekmiflim...
50 y›l olmufl. Öldürüp öldürüp
diriltiyor namussuzlar. Benim
hat›rlad›¤›m 25-30 film var. Neyse
efendim, uzatmayay›m. Amerikal›lar
bizim ikinci filmi görmüfl, pek
be¤enmifl. Hollywood’da ayn›n›
çekecekler. Gelip oynar m›s›n
dediler? E gençlik var.. Yeni bir
ülke, flan, flöhret... sonra merak.
Atlay›p gittim. Oralar baflka,
sanatç›ya sayg› var bir kere.
Aktörlerin, aktrislerin haklar›n› 
savunan kurumlar var. Be¤endim
be¤enmesine de, bu Amerikal›lar
as›l senaryoda Hiroflima, Nagazaki
olaylar›n› ima eden bölümleri hep
ç›karm›fllar. fiimdi insan baflka
gözle bak›yor. fiimdiki akl›m olsa,
hayatta oynamazd›m. Paras› 
bats›n.

60’l› y›llarda Kon konk mudur, kin
konk mudur, öyle hevesli
arkadafllar ç›kt› arada tabii. Güzel
birfley... Sonra 1971’de bir film
çektik Godzilla Hedora’ya Karfl›
diye. Orada ben böyle çamurdan
bir canavar bayanla savafl›yorum
ve dünyay› bir çevre felaketinden
kurtar›yorum. Sonra 75’te Toho
stüdyolar› mali bir kriz yaflad›. O
sebeple biz 84’e kadar film yapa-
mad›k. 90’lar nispeten iyi geçti.
95’te Godzilla Uzay Canavar›’na
Karfl›’y› çektik. Orada da öldüm
ben. Nükleer gücüm kontrolden
ç›k›yor, falan filan. Sonras› emeklilik
derken 1998’de ‘Godzilla’ adl› bir
film yapaca¤›z a¤abey 
Hollywood’a döner misin, diye
geldiler. Ben döner miyim?
Teknoloji ilerledi tabii, yap›yor
adamlar. Bilgisayarlan oynatm›fllar.
Hepten rezil etmifller. O filmde
Godzilla dedi¤in hamsi, çinekop

309

Godzilla

Godzilla, ad›n› Japoncada balina ile goril sözcüklerinin
kar›fl›m›ndan al›yor.kar›fl›m›ndan al›yor.



‹zin veren ülkelerin de göçü son
derece seçici (selektif) bir süreç
olarak uygulad›klar› kesin. Beyaz
Avustralya’daki gibi aç›ktan aç›¤a
yürütülen etnik ayr›mc›l›k siyaset-
lerinin dünyada genellikle azald›¤›
görülmekle birlikte, e¤itimli, vas›fl›
ve varl›kl› insanlara öncelik verildi¤i
s›r de¤il. Dünyan›n ço¤unlu¤unu
oluflturan yoksul kitlelerin, herhangi
bir yere göç etme olanaklar›na
sahip olmad›¤› aç›kça görülüyor.
Hatta böylesi kitlelerin göçünü
engellemek için dünyan›n hemen
her taraf›nda yüksek duvarlar infla
ediliyor. Dikenli teller, gözetleme
monitörleri, silahl› kulübeler vb. ile
teçhiz edilmifl bu muhkem duvar-
lar›n uzunlu¤u flimdiden ekvator
çemberinin uzunlu¤unu aflm›fl
durumda. ((BBkkzz;; DDuuvvaarr)r)r))

Vas›fs›z Göçmen ‹flçiye ‘Havet’
‹lginç olan bir nokta, büyük bir
çeliflkinin de ayn› anda yaflan›yor
olmas›. Bir yandan vas›fs›z iflçiler
için ‘kap› duvar’ politikas›
izlenirken, bir yandan da zengin ve
sanayileflmifl ülkelerde tam da bu
vas›fs›z iflçilere muazzam bir talep
yükseliyor. Bu ülkelerde art›k kim-
senin yapmak istemedi¤i ‘pis ifl’leri
yapacak, yani örne¤in çöpleri,
la¤›mlar› temizleyecek, madenlerde
yerin derinliklerinde çal›flacak,
evlerde hizmetçilik, çocuk bak›c›l›¤›,
hastanelerde ve huzur evlerinde
hademelik, bak›c›l›k, bekçilik
yapacak, ‘seks iflçisi’ olarak düzenli
hizmet verecek vb. insanlara da

birlikte, genellikle bir y›ldan k›sa
süre çal›flmaya gelmifl olan
mevsimlik iflçilerin bir tür göçmen
kabul edildikleri de görülüyor. 
Esas olarak insanlar›n mecbur
kalmad›kça bar›nd›klar› yeri 
terketmeye istekli olmad›klar› 
genel kabul gören bir do¤ru
say›labilir. Bununla birlikte, gittikçe
artan say›da insan›n göç yollar›na
düflmekte oldu¤u da günümüzün
önemli gerçekliklerinden biri.

“Kendi S›n›rlar› ‹çinde
Hapsolmufl Kitleler”
Seyahat özgürlü¤ü genellikle temel
bir hak olarak kabul edilmekle 
birlikte, bu hakk›n yaln›zca ulusal
s›n›rlar içinde yürürlükte oldu¤u,
yaln›z vatandafllara tan›nd›¤›,
yabanc› statüsünde olanlar› 
kapsamad›¤› da görülüyor. 
Küresel olarak göç olay›n›n 
hacmi mutlak rakamlarla yüksek,
ama görece olarak düflük. 2005’te
dünya nüfusunun yaln›zca yüzde
3’ünün göçmen oldu¤u
hesaplan›yor. Geri kalan 
yüzde 97’lik kitleyi oluflturan 
insanlar, isteseler de istemeseler
de do¤duklar› ülkelerde –ya da
onun yerine kurulan devlet s›n›rlar›
içinde– yaflamaktalar. Dolay›s›yla,
göç konusunda uzman bir ulus-
lararas› hukukçunun saptamas›yla,
günümüzde, tarihin daha önceki
dönemlerine k›yasla çok daha fazla
say›da insan kendi ulusal s›n›rlar›
içinde fiilen hapsolmufl durumda
bulunuyor.1

peflinde koflan, bal›k merakl›s›
mendebur bir hayvan. Bir, 
boyum daha uzundur; iki, bal›k
sevmem. Ama filmin müzikleri
güzel, be¤endim. fiimdi bir de
Hollywood’un o flöhretler
kald›r›m›nda bir y›ld›z da bize
vermifller, sa¤ olsunlar. Benim 
çok k›ymetli arkadafl›m vard›r,
yönetmenimiz Tomoyuki Tanaka. 
O hep diyor ki, insanl›k yaflad›kça
Godzilla da yaflayacakt›r. Ama
yaflland›k. Art›k genç canavar-
lardan bekliyoruz biz. 

GGooddzziillllaa iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; Aral›k 2005.

Göç 

Canl›lar›n bir yerden ötekine
gitmesi eylemi. Bu eylemi gerçek-
lefltiren canl›lara da genellikle 
göçmen deniyor (‘göçmen kufl’ 
teriminde oldu¤u gibi). Hayvanlarda
ve bitkilerde göç, gezegen tarihi
boyunca esas olarak iklim flartlar›na
ba¤l› olarak gerçekleflmifltir. ‹nsan
türünde ise iklim d›fl›nda pek çok
baflka faktörden de sözetmek
mümkün.Tüm insanl›k tarihi 
boyunca göç hareketleri olmufltur;
hatta kimi ülkelerin okul duvar-
lar›n›n tümünde bu olay›n
medeniyetler tarihindeki önemini
vurgulamak amac›yla kal›n k›rm›z›
ok iflaretleri bar›nd›ran göç yollar›
haritalar› as›lm›flsa da, genel olarak
göç olay›n›n “mücbir sebep”lere
dayand›¤› söylenebilir. Burada göç
denirken, uzun vadeli bir ikamet ya
da zorunlu olarak belirsiz bir süre
ikamet kastedilmektedir. Yani, 
turistler, gezginler ya da ifl 
insanlar› gibi k›sa süreli seyahatler
göç olarak kabul edilmez. Bununla

Maltal› denizciler 180
yasad›fl› kaçak göç-
menden oluflan bir gruba
‘bir’ flifle su veriyor.
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Godzilla’n›n Hollywood
flöhretler kald›r›m›ndaki
y›ld›z›.

haddinden fazla ihtiyaç duyuluyor.
Dolay›s›yla, bir yandanr  her yerer
duvarlar örülürken, bir yandanr  da
‘arka kap›’dan bu insanlar›n oluk
oluk içerik  al›nmas›na göz yumulu-
yor. Ülkede ikamet ya da çal›flma
izni vb. ‘kâ¤›tlar›’ olmayan,
asl›nda bunlar› elde etme umutlar›
da pek bulunmayank  bu insanlar›n
düflük ücretlerle,k  sürekli s›n›r d›fl›r
edilme korkusu alt›nda denetim
alt›nda tutulmalar› da çok dahak
kolay oluyor. Baflta f›rsat eflitli¤ine
ayk›r›l›k olmakk  üzerek  birçok aç›dan
elefltirilere maruz kalan bu çeliflkili
siyasetin, yasad›fl› göçmenlik vek
kaçak iflçilikk  gibik  adlar verilenr  olgu-
nun patlama yapmas›na katk›da
bulundu¤u da kuflkusuz.

Büsbütün Artan Global Eflitsizlik
‹stenen kiflilere, örne¤in, doktorlara,
hemflirelere, sa¤l›k hizmetlilerine,k
mühendislere vb. seçmece olarak

seyahat özgürlü¤ü sa¤layan göç
siyasetleri, göç alan zengin ülkelere
net ekonomik kazançk  sa¤larken,
zaten az›nl›kta olan ve büyük birk
maliyetle yetifltirilmifl e¤itimli ve
yetiflmifl nüfusunun ekstra bir
bölümünü büyük birk  h›zlar  yitiren
yoksul göç-veren ülkede net bir
kayba yol açabilece¤i de aç›k
(‘Beyin Göçü’). Bu ise, bireylerin
zaten as›l göç etme sebebini
oluflturan global hayat standard›
farklar›n› büsbütün eflitsiz hale
getiriyor. Yasa d›fl› göçmenlik,
gidilmek istenenk  ülkenin göçmenlik
yasalar›n› ihlal edecek flekilde
ulusal s›n›rlar› aflma eylemine
verilen ad. Bu tan›ma göre, yasa
d›fl› göçmen, yasa d›fl› olarak
uluslararas› s›n›r› –denizden,
havadan, karadan– geçmifl ya da
ülkeye yasal yoldan girip ard›ndan
vize süresini afl›p –yaflamak vek
çal›flmak için–k orada–  kalm›fl
yabanc›ya verilen ad oluyor.

Sebepler: Savafl, Yoksulluk,
Kaçakç›l›k...
‹nsanlar› ‘yasad›fl› göçmen’ gibi
olumsuz bir statüyür  benimsemeye
iten koflullar nedir?r  Bunlar›n
bafl›nda elbette savafl geliyor: Tek
bir örnekr  vermekk  gerekirse,k  Irak’ta
10 y›lda savafl ve istikrars›zl›k,
milyonlarca Irakl›n›n yurt d›fl›na
göçmesine yol açm›flt›. Bunun
üstüne 2003 bahar›nda ABD ordu-
lar›n›n istila ve iflgali ile bafllayan
Irak savafl›k  büyük birk  insanir  krize
dönüfltü.  2007 Eylül itibariyle
Birleflmifl Milletler mülteci kuruluflu
(UNHCR) 4.4 milyon insan›n yerleri-
ni yurtlar›n› terketmek zorunda
kald›¤›n› hesaplamaktayd›.2 (Ayda
60 bin, günde 2 bin insan›n
göçmek durumundak  kald›¤›
biliniyor.) Bunlar›n 2.2 milyonu
komflulara, özellikle de Suriye ve
Ürdün’e yerleflmek zorundak  kald›.
Ayn› miktarda insan da ülke içinde

yerinden olmufl durumda, ama
onlar› ‘illegal göçmen’ kategorisine
sokmak imkâns›z.k  Baflta komflular
olmak üzerek  hiçbir ülker  bu krize
nas›l bir çözümr  getirilece¤ine iliflkin
herhangi bir projer  üretebilmifl de¤il.
‹flgal gücü olarak bafll›cak  ulus-
lararas› sorumluluk sahibik  ABD,
2007 mali y›l›nda Irakl› göçmen ya
da mültecilerden 7 binini alaca¤›n›
aç›klam›fl, ancak bununk  sadece
1608’ini alm›flt›. ABD’nin  2008
hedeflerinin de çok alt›ndak  kalaca¤›
hesaplan›yor.3

Savafl d›fl›nda, legal veya illegal
göçün en önemli sebeplerinden
biri, yoksulluktan kaç›p kurtulma
arzusu. Irak’ta çat›flmada ölen ilk
Amerikan askerlerinden biri olan
Jose Gutierrez’in, anavatan›
Guatemala’da yetim bir sokakr
çocu¤u iken, yasad›fl› göçmen
olarak 8k  yafl›nda ABD’ye girdi¤i ve
mimar olmakr  istedi¤i aç›klanm›flt›.4

‹nsan kaçakç›l›¤› da yasa d›fl› göç
alan›nda çok önemlik  ve gittikçe
artan bir yerr  tutuyor.r  19. yüzy›l›n
bafllar›nda, köle ticaretinin önemli
bir mücadeler  sonunda yasaklan-
mas›na ra¤men, daha düflük
seviyelerde olmakla birlikte
dünyan›n pek çokk  ülkesindek  özellik-
le ‘beyaz kad›n ticareti’ ad› alt›nda
sürdürüldü¤ü ve çok kârl›k  bir sektörr
oldu¤u biliniyor. Kad›nlar daima
bask›, tehdit ya da hile yöntem-
leriyle Avrupa, Asya, Latin Amerika,
ABD ve Kanada’ya sokularak ‘seksk
kölesi’ olarak çal›flt›r›lmaktad›rlar.
Ayr›ca, yaln›z seks sektöründe
de¤il, örne¤in fabrikalarda ucuz iflçi
olarak dak  büyük say›larda çocuk vek
kad›n ‘göçmen’ler der  kullan›lmak-
tad›r. Bu yolla kaç›r›larak kölek
olarak kullan›lank  insanlar›n kurtu-
luflu, ‘illegal göçmen’ statüleri
yüzünden yard›m isteyemedikleri
için, iki kat zorlaflmaktad›r.

Göçmenin Ölümü
Fortress Europe adl› uluslararas›
sivil toplum kuruluflunun bas›ndan
derledi¤i bilgilere göre, 1988-2007
aras›nda  yaln›zca Avrupa s›n›rlar›
boyunca en az›ndan 11.167 insan
öldü. Bunlar›n aras›nda denizde
kaybolan 3.912 kifli de var.
Dökümü flöyle:

Akdeniz ve ‹spanya’ya uzanan
Atlantik Okyanusu’nunk  sular›nda
7.588 göçmen öldü. Libya ve
Tunus’tan Malta ve ‹talya’ya
uzanan rota üzerinde Sicilya
Kanal›’nda 2.481 kifli hayat›n› kay-
betti; bunlar›n aras›nda 1.525 kay›p
da var. Moritanya, Fas ve
Cezayir’den ‹spanya’ya ulaflmaya
çal›flan 3.537 kifli Cebelitar›k
Bo¤az›’nda ya da Kanarya Adalar›
aç›klar›nda öldü; bu insanlar
aras›nda 1.678 de kay›p var.
Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki
Ege Denizi’nde 402 kifli kay›p, 766
kifli hayat›n› kaybetti ve Arnavutluk,
Karada¤ ve ‹talya aras›ndaki
Adriyatik Denizi’ndek  553 kifli öldü,
bunlar›n 250’si bulunamad›.

Akdenize ulaflmak amac›ylak
Sahra’y› geçerek Bat›k  Afrika’dan
Mali ve Nijer üzerindenr  Cezayir’e
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Günümüzde dünya nüfusunun yaln›zca % 3'ü göçmen.
Geri kalan % 97, istese de istemese de do¤du¤u ülkede
yaflamak zorunda. Dolay›s›yla, tarihin daha önceki dönem-
lerine göre en çok bu dönemde insanlar kendi ulusal
s›n›rlar› içinde fiilen hapsolmufl durumda.
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Gönüllülük ve Sosyal
Sorumluluk 
Herkesin bak›fl aç›s›na göre
de¤iflen ama de¤iflmeyen tek fleyin
de¤iflim oldu¤unu farkettiren; kifli
ve kurumlar›n dünya görüfllerine ve
durduklar› yere göre farkl› flekillerde
ele ald›klar› bir kavram.

Örne¤in Bat› toplumlar› ‘voluntary’1’
sözcü¤ü ile özgür iradeyi ifade
ederken, bizler gönüllü diyerek
gönlümüzü ortaya koyuyoruz. Bu
örnek bile tek bafl›na olay›n kültürel
altyap›s›n› anlatmak için yeterli
say›labilir.

Mühendis analitik incelemesini
yap›yor, duygusal olanlar gönül
vererek aç›kl›yorlar çal›flmalar›n›…
Çok farkl› çal›flma alanlar›nda yere-
lin önemi kendini belli ediyor ve
ona uygun çözüm getirebilenlerin
toplumsal baflar›ya ulaflabildikleri
görülüyor. ‘Sosyal Giriflimcilik’
çal›flmalar›n›n daha çok kabul
gördü¤ü ve yeni fikirlerin bu alanda
ne kadar önemli oldu¤u ortaya
ç›k›yor.

Duygulara Hitap Eden Çözümler
Sadece Türkiye’ye de¤il dünya
geneline bak›ld›¤›nda da ân›nda
duygulara hitap eden çözümlerin
daha çok kat›l›m sa¤lad›¤› ve bu

Sonuçta, göçmen ölümleri artarak
sürüyor, hükümetler duvarlar çek-
meye, tedbirleri s›k›laflt›rmaya
devam ediyor. Fransa, Max
Frisch’in dedi¤i gibi, “iflgücü bek-
lerken, insan ç›kt›¤›n› görünce”7

yabanc› iflçi ailelerine DNA testlerini
uygulamaya sokuyor, ‹talya bin-
lerce Romanyal› Roman göçmeni
toptan kap› d›flar› etmeye
haz›rlan›yor, Uluslararas› K›z›lhaç
Federasyonu, savafllar ve zulüm
yüzünden gurbet yollar›na
düflenlerden çok daha fazla insan›n
küresel iklim de¤iflikli¤i felaketleri
yüzünden yerinden yurdundan
oldu¤unu ve halen dünyada 25 ila
50 milyon ‘iklim mültecisi’ bulun-
du¤unu hesapl›yor,8 BM iklim 
bilimcileri ve Oxford araflt›rmac›lar›
yüzy›l ortas›na kadar iklim de¤i-
flikli¤ine ba¤l› olarak sellerden,
sular›n yükselmesinden,
kurakl›ktan, çölleflmeden ve
kas›rgalardan, tayfunlardan, hor-
tumlardan, heyelanlardan vb. 150
ila 200 milyon civar›nda iklim mül-
tecisi ile dünyan›n bir flekilde bafl
etmesi gerekece¤ini ortaya koyu-
yorlar.9 21. yüzy›l›n gebe oldu¤u
birçok krizden biri de ‘göçmen krizi’
olaca¤a benziyor. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1José D. Ingles, Ömer Madra; Migrant
Workers and International Law içinde,
Ankara: Sevinç Matbaas›, 1986.

2 “IRAQ: Iraqi Arabs Seek Refuge In Kurdish
North” Irin News, UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs, 7
Kas›m 2007.
www.irinnews.org
http://www.irinnews.org/Report.aspx?Report
Id=74780, 7 Kas›m 2007

3 Kevin Whitelaw; “U.S. Falls Short of Iraqi
Refugee Target” US News and World
Report, 1 Kas›m 2007. 
www.usnews.com

4 “The Death Of Lance Cpl. Gutierrez: Simon
Reports On Non-Citizen Soldiers” CBS 60
Minutes, 20 A¤ustos 2003.
www.cbsnews.com

ya da Sudan’dan Libya’ya varmaya
çal›flan 1.579 kifli çölde susuzluk
yüzünden hayatlar›n› kaybetti. Eylül
2000’de kuzeybat› Libya’da bulu-
nan Zawiyah flehrinde ç›kan
yabanc› karfl›t› taflk›nl›klar s›ras›nda
en az›ndan 560 kifli öldürüldü. 

Arnavutluk, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Türkiye, ‹ngiltere, ‹rlan-
da, ‹talya, Hollanda, ‹spanya ve
Macaristan’da kamyonlarda ya da
kargo araçlar›na yüklenen kontey-
nerlerin içinde gizlenen kaçak yol-
culardan 421’i ölü bulundu.

Türkiye-Yunanistan s›n›r› boyunca
uzanan may›n tarlalar›nda 88 kifli
öldü. 180 kifli, H›rvatistan-Bosna;
Türkiye-Yunanistan, Slovakya-
Avusturya, Slovenya-‹talya aras›nda
s›n›r oluflturan nehirleri geçmeye
çal›fl›rken bo¤uldu; Türkiye,
Yunanistan ve Slovakya
s›n›rlar›ndaki buzlu da¤lar› aflmaya
çal›flan 112 kifli donarak öldü.
‹ngiltere’ye gitmeye çal›flan 23 kifli
Manfl Denizi Tünelinde tren alt›nda
kalarak hayat›n› kaybetti; Fas
topraklar›nda bulunan ‹spanya’ya
ait iki yerleflim bölgesi olan Ceuta
ve Melilla’n›n s›n›rlar›n› çevreleyen
çitlerde ‹spanya ve Fas polisi 35
kifliyi vurarak öldürdü. 60 kifli Türk,
Libya, ‹spanya, Fransa ve Yugoslav
askerleri taraf›ndan vurularak
öldürüldü; uçaklar›n yük
bölümünde saklanan 41 kiflinin
cesedi bulundu...5

Gelece¤in Büyük Krizi
2007 y›l› sonlar›nda Avrupa s›n›r
kap›lar›nda 99 ölü, Kanarya
adalar›na ulaflarak Avrupa’da yeni
bir hayata bafllamay› uman
Afrikal›lar›n, teknelerinde yak›t bi-
tince açl›k ve susuzluktan ölüp
yoldafllar› taraf›ndan usulca suya
b›rak›lmalar›, Yunanistan
devriyelerinden göçmenlere a¤›r
eziyet ve hatta sistematik iflkence
yap›lmas›, Türkiye’de bir Nijeryal›
göçmenin polis karakolunda vuru-
larak öldürülmesi, AB ile Libyan›n,
denizde ele geçirilen  göçmenlerin
ülkelerine iadesi konusunda
anlaflmaya varmalar› konusunda
haberler vard›…6

XXI. Yüzy›l›n
gebe oldu¤u
birçok
önemli 
krizden
birinin,
savafllar,
zulüm, 
yoksulluk ya
da iklim
de¤iflikli¤i
gibi sebepler
yüzünden
"göçmen
krizi" olaca¤›
konusunda
hiç kimsenin
kuflkusu yok
gibi. 
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nedenle yap›lan kampanyalar›n
duygular› hedef almas›f  gerekti¤i
söylenebilir. Bu bir anlamdar  bilinç-
lenme seviyesini öteliyorsa da,
gönüllü anlay›fla sahip olmaya
bafllayan kifliler dahar  sonra bilinç-
lenerek çal›flmalar›n›k  daha ileri düz-
eye götürebiliyorlar. Sosyal sorum-
luluk çal›flmalar›nda,k bal›k vermekk
yerine bal›k tutmay›k  ö¤retmeyi,
daha da yeni bir tan›mlamar  ile bal›k
endüstrisini etkilemeyi hedef alan-f
lar›n say›s›n›n da giderek artt›¤›k
gözleniyor.

Sivil toplumun özel sektörü ve
kamuyu etkilemeyi hedeflemesi de
bu alanda giderek geliflenk  bir
anlay›fl. Bu konuda bafl› çekenler
ise yine sosyal giriflimciler. Asl›nda
bunun böyle olmas› da son derece
ola¤an. Öte yandan sosyal
giriflimcilerin etki ve baflar›s›n›
gören aktivistler ver  kurumlar dar
onlar›n yapt›klar›n› örnek alarakk
çal›flmalar›n› gelifltiriyorlar.
Böylelikle gönüllülük vek  sosyal
sorumluluk, dünyada en çok istih-k
dam art›fl› sa¤layan bir üçüncür  güç
olarak ortayak  ç›k›yor. Bu alan
Türkiye’de daha befl sene önce ifl
bulamayanlar›n veya paraya ihtiyac›
olmayanlar›n çal›flmay› düflündü¤ü
yerler olarakr  görülürken, bugün
baflka ifl f›rsatlar› oldu¤u halde
toplumsal fayda sa¤layan kurum-
larda çal›flmak isteyenk  gençlerin
say›s› giderek art›yor.k

Sivil Platformlar
Sosyal sorumluluk alan›nda bir
baflka yeni aç›l›m da sivil platform-
lar. Daha önce hiç yan yana gele-
meyen farkl› görüfller yavaflr  yavafl

diyaloglarda yer almayar  bafllad›.
Bunun sonucunda herkesin
ö¤renece¤i ve faydalanaca¤› yeni
sentezlerin ortaya ç›kmaya
bafllad›¤›n› ve bunun giderek arta-k
ca¤›n› söylemek dek  mümkün.

Olumsuz olarak adland›r›labilecek
bir konur  ise, fonlar! Bu fonlar
nedeniyle güzel çal›flmalar›n yan›
s›ra maalesef sadecef  para almak
için yap›lan projeler bur  alan›n suis-
timaline neden oluyor. Çek
Cumhuriyeti’nde ve M›s›r’da
geçmiflte yaflanan olaylar›n benzer-
lerinin tekrarlanmamas› amac›yla
bu fonlar kesildi¤inder  ‘sivil toplum’
art›k toplumunk  kendisini ayakta tut-
mak içink  flimdiden yeni seçenekler
oluflturmak zorundad›r.k  Bunlardan
bir tanesir  kamuoyu oluflturarak ‘kârk
amac› gütmeyen kurulufllar’
anlay›fl›n› yerlefltirmek vek  kanuni alt
yap›s›n› oluflturmak içink  devleti zor-
lamak; di¤eri de bireysel ve kurum-
sal kimlikleri çözümün parças›
olmak içink  kat›l›ma teflvik etmektir.k

Sonuç olarak, STK veK  sivil
duyarl›l›kta olumlu geliflmeler
yaflanmakta ve her sener  bir öncekir
seneden daha olumlu ve do¤ru
çal›flmalar›n ortaya ç›kt›¤› gözlen-
mektedir.

HHüüllyyaa DDeenniizzaallpp

1 Latince ‘volontarius, voluntas’ kökünden
gelen ‘voluntary’ sözcü¤ü ‘özgür irade’
anlam›na gelen ‘free will’ sözcüklerini
karfl›lamaktad›r.

Granny D
Dünyada Granny D (D Nine) olarak
bilinen Doris Haddock, 100 yafl›nda
2010’da öldü. 1999 y›l›nda, 90
yafl›ndayken, ülkede köklü bir malir
reform yap›lmas› amac›yla
bafllat›lan bir kampanyayar  destek
olmak için,k  tüm Amerika’y› bat›dan
do¤uya yürüyerek geçti.k  2004
seçimlerinde senatör aday› olan
Doris Haddock, 1960 y›l›nda, efli
James Haddock’la birlikte,
Alaska’da yap›lacak hidrojenk  bom-
bas› denemelerini önleyerek birk
Inuit bal›kç› köyünü kurtaran
aktivist bir grubar  dâhildi.
Seçimlerde, çal›flan kad›nlar› seç-
men olarak yaz›lmayak  ikna etmek
amac›yla, ülke çap›nda kilometre-
lerce seyahat etti. Pek çokk  sivilk
toplum kuruluflunun ödüllerine ve
evlenmeden önce üç y›l devam
etti¤i Emerson College’›n fahri
diplomas›na da sahip olan Doris
Haddock, hayat› boyunca muhalif
tavr›n› sürdürmüfl olan, insan hak-
lar› ve bar›fl yanl›s› bir aktivist.r

“Fark›nda Olanlara Karfl›,
Uyuflturulmufl Olanlar”
Doris Haddock, çeflitli vesilelerle
pek çokk  konuflmak  yapm›fl. 27 Eylül
2002 tarihinde yapt›¤› bir
konuflmada flöyle diyor: “E¤er
Amerikan halk›, siyasi aç›dan bir
anlam ifade edecek ikik  kampa
bölünecekse, bu, muhafazakârlara
karfl› liberaller de¤ildir. Bu iki saf,
olan bitenin fark›nda olanlara karfl›,
uyuflturulmufl olanlard›r.”

Doris Haddock, 2004’te Bush’un
ikinci baflkanl›k döneminek  resmen
bafllamas› nedeniyle yap›lan gös-
teriflli yemin töreninin protesto gös-
terileri s›ras›nda, Washington’da
Malcolm X Park›’ndaX  bir konuflmar
yapt›. Konuflman›n tam metni
flöyle:

“Çok teflekkürk  ederim.r  Burada
oldu¤um için çok mutluyumk  ve 95.
yafl günümü kutluyorum. Ben sah-
neye al›fl›k de¤ilimk  ve bunu yapar-
ken zorlan›yorum, ancak buk  sabah
sizlere çok önemlik  bir fleyr  söylemek
istiyorum. Bu hafta Dr. King’i and›k.

""GGrraannnnyy  DD""  ((DD  NNiinnee))  11999900''ddaa  9900
yyaaflfl››nnddaayykkeenn,,  kköökkllüü  bbiirr  mmaallii  rreeffoorrmm
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umudunu... Her bir ulustan
toplumun, insan›n›n potansiyelinin
en iyi flekilde anlafl›laca¤› bir
dünyan›n umudunu. Heyy! Biz
nerede oldu¤umuzu ve kime karfl›
dövüfltü¤ümüzü biliyoruz. Ben
hapishanede bulundum ve bu o
kadar da kötü birfley de¤ildi.
Birçoklar›n›z›n o hücrelere
girdi¤inizi biliyorum. O kokuflmufl
betonlar›n›n, kurflunlar›n›n ve
gazlar›n›n kokusunu biliyorsunuz ve
bu o kadar da kötü de¤il. Özgür-
lü¤ümüzü ya da gezegenimizi kay-
betmemizle karfl›laflt›rd›¤›m›zda o
kadar da kötü de¤il can›m! 

“Hangi Kumafltan Oldu¤unuzu
Görün!”
Büyük felaketin güçlerinin limuzin-
leri burada olacaklar! Ama onlar
gerçek bir kuvvete sahip de¤iller.
Güç her zaman insanlar›n kalbinde
ve elinde olmufltur. Bütün
de¤ifltirme kuvveti tarih ve inanç
taraf›ndan cesareti olana verilmifltir.
Yani biz de karanl›kla ayd›nl›k,
korkuyla sevgi aras›ndaki büyük
kavgada yaflama sevinci ve
yard›mlaflman›n birlikteli¤iyle yeri-
mizi ald›k. Di¤er tarafa oy vermifl 
ya da hiç oy vermemifl komflu-
lar›n›zla tan›fl›n. Hangi kumafltan
oldu¤unuzu görün! Sevgi, adalet 
ve hayat için ne yapabilece¤inizi!
Kazanmam›z için sadece birkaç›n›n
daha sevgi, adalet ve hayatlar›
ad›na bizim taraf›m›za geçmesi
gerekiyor. Biz cesaret, güzellik ve
nezaketle dolup taflmad›kça, en
önemlisi de bizler sevgiyle dolup
taflmad›kça harekete geçmeyecek-
lerdir. Onlar› böyle etkileyece¤iz.
Bundan sonra cesaretimizi, son
noktas›na kadar bu savafl› ve
ç›kacak savafllar› bitirmek; toprak-
lar›, insanlar›n› ve gezegenimizin
hayat›n› kurtarmak için kullanmal›...
Kalbimiz sevgiyle doluyken ve göz-
lerimiz daha iyi bir Amerika ufkuna
çevrilmiflken, hayat›m›z› anlaml› bir
biçimde de¤ifltirmek için tarihin
bize emretti¤ini flimdi yapaca¤›z!
Hepinize inan›yorum, teflekkürler!”

Granny D. Haddock

ÇÇeevv;; AAvvvAvii HHaalliigguuaa

Bizim komflular›m›z› ve gezegeni-
mizi kurtararak adalete hizmet ede-
cek gücümüz var. Ama zafer bizim
cesaretimiz ve ödedi¤imiz bedeller
sonucunda kazan›l›r ancak. Eh!
Bizim kendi dertlerimiz var. Is›nan
bir gezegen, adil olmayan bir
savafl... Baflka yerlerde insanlara
ve çevreye büyük zararlar vermifl
uzun bir politikalar listesi... Biz 
dersimize iyi çal›flt›k ve gerçe¤i 
biliyoruz! Yanl›fllar›n de¤iflmesi için
imza toplad›k ve bekledik. Dünyaya
anlatt›k, böylece baflka birçoklar›
da bize kat›ld›. fiimdi s›rada bizim
için ne oldu¤unu biliyoruz ve bu 
4. ilke; bizim fedakârl›¤›m›z! Daha
sonra büyük büyük torunlar›m›z
dönüp geçmiflte bize bakt›¤›nda,
‘Evet! 21. yüzy›l›n ilk y›llar›nda nor-
malin üstünde bir cesaretle en kötü
zamanlar› atlatt›lar’ diyecekler.
‘Onlar, sonsuza kadar yaflayama-
yacaklar›n› biliyorlard› ve hayatla-

r›n›n bir anlam› olmas›n› istediler.
Onlar, Amerikan demokrasisi ve
direnen gezegenin hayat› ve
cesaretleri sayesinde bunu baflar-
d›lar,’ diyecekler. ‘Çevrelerindeki
di¤er insanlar büyük yalanlarla
uyurken onlar uyan›kt›,’ diyecekler!
Onlar olanlar› gördü ve harekete
geçti. Karfl›lar›ndaki bütün o büyük
güçlere ra¤men kazand›lar! Onlar
ormanlar› ve da¤lar› ve okyanuslar›
ve rüzgârlar› ve havay› ve
anayasay› ve özgür yaflam›
kurtard›lar. Onlar kadim dünyan›n
âdil bir dünya olufl umudunu kur-
tard›lar; bar›fl içinde bir dünya

O’nu and›¤›m›zda geçmiflteki tüm
di¤erlerini de anm›fl oluyoruz. Bize
di¤er tüm insani güçlerin üstünde
olan aflk›n politik ayg›tlar›n› veren-
leri de... Gandhi bize, fliddet içer-
meyen uzlaflmazl›¤›n do¤ru
kullan›ld›¤›nda her zaman
kazanaca¤›n› gösterdi. Bize hat›rla-
mam›z için befl ilke verdi. ‹lki;
gerçeklerle u¤raflt›¤›ndan emin ol!
Araflt›rmalar›n› yap, iflin uzmanlar›n›
getir! Söyledi¤in sözün do¤ru
oldu¤unu, konuflmaya kalkmadan
bil! ‹kinci olarak, gücü elinde tutan-
lardan, sorunlar› çözmelerini iste ve
onlara harekete geçebilecekleri
zaman› tan›. Yapabileceklerinden
fazlas›n› onlardan isteme. Üçüncü
olarak halk›n görüflünü anla.
Meseleyi h›zla paylafl. Dört! ‹ktidar-
dakiler çözüm bulamad›ysa, ahlaki
de¤erlerini kiflisel fedakârl›kla d›fla
vur. Dikil! Adaletsizli¤in karfl›s›nda
kendi bedenini siper et. Di¤erlerine

zarar vermemifl olman, toplumu
iyili¤e ve eylemlili¤e götürece¤ini ve
de senin ahlaki cesaretini kan›tlar.
E¤er hâlâ kazanamam›flsan, senin
fedakârl›¤›n yetersiz kalm›fl demek-
tir. Beflinci ilke! Bir önceki ilke
senin için konuya hakimiyet
sa¤lad›¤›ndan, di¤er tarafa da
inanc›n› söyleme hakk› vermelisin.
Çünkü onlar› da sevmen gerekir ve
onlarla yine karfl›laflaca¤›z...

“Zafer Bizim Cesaretimiz ve
Ödedi¤imiz Bedeller Sonucunda
Kazan›l›r Ancak”
Bizim kazanacak gücümüz var.
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Gringo
Bazen Amerikal›lar için ‘gringo’ 
laf›n›n kullan›ld›¤›n› duyars›n›z. 
“Hey Gringo!” derler Birleflik 
Devletler’den gelmifl insanlar için. 
Ama Gringo, ‘green’ (yeflil) “yani,
ordu” ve ‘go’ (git) sözcüklerinden
türemifltir, ‘green go’, yani ‘ülkem-
den defol!’ 

FFeerrnnaannddoo EEll BBaarrrraajajajjoonn11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 15 Aral›k 2005.

1 Fernando el Barrajon: 
Nikaragual› yönetmen.

Guernica
Guernica’y› anlayabilmek içinaa
Picasso’yu, onun resme bak›fl›n›
anlamak gerekiyor. Aç›klama ve
yorumlardan titizlikle kaç›nan
Picasso ise “‹nsanlar görmek iste-
diklerini görür” der ve as›l olan›n 
bu oldu¤unu ima eder. Kendisi 
için önce resme esin kayna¤›n›
oluflturan bir görünüm söz
konusudur. Bu bir duyu, bir iç
alg›lamad›r. Resmedilmeye
kalk›ld›¤›nda bir dizi ifade sürecin-
den geçecektir. Ama bunlar görü-
nen gerçeklikle d›fla vurulaca¤›ndan
as›l duyumsal gerçe¤i tam olarak
tan›mlamaya yetmeyecektir. Bu
yüzden Picasso’nun resmi ayn›
zamanda bir tahrip edifl, sürekli 
bir bozufl eylemidir, bu anlamda da
yorumu do¤rudur. Çizgileri, as›l
olan› –ki bu bireysel bir yakalay›fl-
t›r– aktarmada arac› görevi gören
semboller gibidir, izleyenlerde neyi,
ne kadar uyarabilirlerse tafl›d›klar›
anlam da onunla s›n›rl› olacakt›r.
Zaten Picasso, eriflti¤i en uç nokta
olan çocuk tarz› çizimlerinde
yaln›zca sezgilerine flans tan›d›¤›,
kendine en yak›n konsepti bulmufl
gibidir.

Guernica, 1937 fiubat’›nda 
‹spanya Cumhuriyetçi hüküme-
tince Picasso’ya teklif edilen, Paris
Uluslararas› Fuar›’nda ‹spanya
Pavyonu’nu temsil edecek bir yap›t
fikrinden do¤mufltu. Ancak her ne
kadar Franco karfl›t› bir tavr›
sergilese de, Picasso Cumhuriyetçi

hükümete fazla s›cak yaklaflm›yor,
hatta tutucu çevrelerin adam›
olarak tan›n›yordu. Mart ve Nisan
aylar› boyunca henüz bir tema
bulmufl de¤ildi, hâlâ Franco’nun
Düflü ve Yalanlar› ad›n› verdi¤i,
metal üzerine asitli bask›
çal›flmas›na devam etmekteydi. Bu
arada Çarm›ha Gerilifl ve Bo¤a
Gürefli tablolar›n› da hat›rlamak
gerekiyor. 

26 Nisan’da Picasso’nun belki de
tüm hayat›n› etkileyecek bir olay
yafland›; bir Bask köyü olan
Guernica, Franco’ya yard›ma 
koflan Alman Nazi uçaklar›nca
bombaland› ve Picasso 1 May›s’ta
Guernica tablosuna bafllad›. 
Fuar 24 May›s’ta bafllayacakt›,
fakat Picasso tabloyu ancak 
4 Haziran’da bitirebildi; ‹spanya
Pavyonu ise ancak 12 Haziran’da
aç›labildi. Tabloya iliflkin ilk izlenim-
ler tam bir düfl k›r›kl›¤›yd›. ‹spanya
hükümeti de¤ifltirmeyi bile
düflündü, eser tan›t›m kataloglar›na
girmedi. Örne¤in Jung, flizofreni
suçlamas›yla sataflt› sanatç›ya.

Siyah, beyaz, gri tonlar› ve sergile-
di¤i vahfletle bu eserin sergiye
gelenler üzerinde olabildi¤ince itici
bir etkisi vard›. Tabii bu rahats›z
edici duygular›n ne anlama
geldi¤ini görebilecekleri faflizm,
henüz tarihi katliamlar›na
giriflmemiflti. Tablo 1938’de önce
Avrupa’y› dolaflt› ve bir y›l sonra
Amerika’ya geldi. Picasso’nun
izniyle New York Sanat Müzesi’nin
himayesine verildi.

1975’de ayn› müzenin ‹spanya’n›n
tablonun iade edilmesi talebine
verdi¤i yan›t oldukça ilginçti;
‘demokratik bir ‹spanya’ flart›
koymufltu müze. Sonunda ünlü
tablo, 1981’de, Picasso’nun 100.
yafl gününde, Franco’dan kurtul-
mufl demokrat ‹spanya’n›n Prado
Müzesi’nde yerini ald›.

Malaga’n›n Havas›ndan,
Suyundan
Picasso Malaga do¤umlu bir
Endülüslü’ydü. Bunun anlam› da,
ba¤›ms›z ve tutkulu karakterine,

do¤du¤u topraklar›n kaynak teflkil
etmesi, ve belki de en önemlisi,
anarflistlerin eski bir kalesi olan
Malaga’n›n havas› ve suyundan
kural tan›mazl›¤› alm›fl olmas›...
Babas› bir resim ö¤retmeniydi ve
belki de Picasso’nun Picasso ola-
bilmesinde birinci derecede rol
oynam›flt›. Baba, bir devlet memuru
olarak de¤iflik yerlere tayin edilmek
durumundayd›. Önce Coruña’ya,
ard›ndan oran›n havas›ndan 
kaynaklanan sa¤l›k sorunlar›ndan
dolay› Barcelona’ya gittiler. 
Yolda Madrid’e u¤rad›lar ve
Picasso’nun ilk Prado Müzesi
gezisi bu s›rada gerçekleflti. 
Ancak Picasso’nun yaflam›na 
as›l damgas›n› vuracak olan
Katalunya’yd›. Katalunya ona re-
simlerinin içeri¤ini belirleyecek ilk
toplumsal ortam› sa¤lad›. Sonralar›,
tatilde gitti¤i Barcelona yak›n-
lar›ndaki Harto kasabas› için de
buna benzer yorumlar yapacak,
hayata bak›fl›n› tümüyle
de¤ifltirdi¤ini ifade edecekti. Y›llar
sonra kendisini ayn› derecede et-
kileyecek bir ikinci kasaba da Fran-
sa s›n›r›ndaki Gósol oldu. Burada,
Belediye Müzesi’nde Afrika yontu-
lar›yla tan›flmas›, ünlü Avignon’lu
K›zlar eserinin do¤umunu sa¤lad›.
Sonra 1900’de, 19 yafl›nda gitti¤i
Fransa girdi devreye. Önce ‘Mavi’,
sonra yaln›zca bir y›l süren ve
1906’da sona eren ‘Pembe’ döne-
minin ard›ndan 1907’de Avignon’lu
K›zlar’la ‘Kübist’ dönemi gelecekti. rr
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insanl›k olarak düflünülebilir. Ç›plak
kad›n ve ölü çocu¤u; ölüm ve ero-
tizm, cinsellik ve y›k›m ikilemidir. 

Bar›fl Güvercini
Masan›n üzerindeki kuflun ne
oldu¤unu Picasso’nun kendisi de
tam olarak hat›rlayam›yordu. Horoz
olma olas›l›¤› yüksek olsa da, bu da
bir baflka dinsel gönderme olarak
düflünülebilir. Sonuç olarak
Guernica Picasso’nun yakalad›¤›
duygusal bir and› ve bu an›n kolek-
tifleflip dünya bar›fl hareketindeki
yerini almas› için önce aradan bir
dünya savafl› ve bir iç savafl
geçmesi gerekti. Önce 1949 Paris
Bar›fl Konferans› için bir litografi
olarak düflünülen, sonra da 1951
‹ngiltere, Sheffield’deki ikinci bar›fl
konferans›nda kendi çizimiyle
ölümsüzleflen savafl karfl›tl›¤›n›n
sembolü bar›fl güvercini,
Guernica’n›n ard›ndan iflte böyleaa
do¤du. 

‹‹llkkeerr ÖÖzzüünnllüü

www.acikradyo.com.tr
21 May›s 2002.

Günefl Arabalar›

Günefl enerjili araçlarda elektrik
motoru kullan›l›yor. Tabii bu verimin
epey yüksek olmas›n› sa¤l›yor,
ancak günefl panellerinden
ald›¤›m›z enerji gerçekten çok
k›s›tl›, bu nedenle en verimli flekilde
kullan›lmaya çal›fl›l›yor. Yani 5
metreye 1.8 metrelik bir araç için,
yaklafl›k 200-250 kg. gibi, 3 bey-
girlik bir motor yeterli geliyor bu
sayede. 

Büyük günefl panelleri kaportaya
monte ediliyor. 1 watt’l›k, 2 watt’l›k
ufak günefl hücrelerini seri ve 
paralel birlefltiriyorsunuz ve 
arac›n, günefli en iyi alabilece¤iniz
yüzeyine yerlefltiriyorsunuz. Bu
s›n›ftaki yar›fllarda maksimum 800
watt güç üretebiliyorsunuz pa-
nellerden.

Dünyadaki günefl otomobili yar›fllar›
ilk olarak Avustralya’da bafllad›,
80’lerin ortas›ndan bu yana
Avustralya’da yap›l›yor ve k›tay›

At, psikiyatride de bafltan ç›karma
ve ›rza geçmeyi simgeler. Öte 
yandan ‹spanya tarihinde at›n
ayr›cal›kl› bir yan› yoktur, s›radan
‹spanyol için öykünecek bir imge
olamaz, bu yüzden Cervantes ünlü
roman› Don Quijote’de Sanço’nunee
alt›na bir merkep, Don Quijote’nin
alt›na da uyuz bir at olan
Rosinante’yi çeker. Soylu atlar
Cervantes’e göre olsa olsa soylu-
luklar› tart›flmal› o sahte flövalyeler
kadar soyludur. 

Picasso da Guernica tablosunda
bo¤a gürefllerinden Cervantes’e
kadar bir dizi folklorik özellikten 
yararland›. Zaten son dönem
eserlerinde gözlemlenen eski
‹spanyol resim ustalar›na dönüfl
belirtileri ve 40’›n üzerinde Las

Meninas çal›flmas› bunun en
çarp›c› örnekleriydi. 
Bilindi¤i üzere Picasso Hristiyan
motifler de kullanmaktayd›. Hatta
Ütü Yapan Kad›n resmi için,
çarm›htan indirme sahnesinde
‹sa’n›n üzerine e¤ilmifl Maria
Magdalena yorumu yapanlar
olmufltu. ‹flte Guernica’daki çivilen-aa
mifl eller de böylesi bir dinsel
ça¤r›fl›mla yüklüdür. Tavandan
gelen yapay ›fl›k uygarl›¤›n vahfli
yüzünü sergiler. Bu ›fl›k genç k›z›n,
kad›n matadorun sundu¤u
do¤adan ç›kar›lma ›fl›ktan farkl›d›r.
Barbarl›¤a karfl› ayd›nl›k meflale-
siyle müdahale eden genç, gelecek
ayd›nl›k dünyalar›n Prometheus’u
gibidir. Söz konusu genç k›z›n
Picasso’nun 16 yafl›ndaki sevgilisi
Maria Theresa Walter oldu¤u
söylenir. Yerde yatan güzel erkek
figürü ise ayaklar alt›na al›nan

Kübizmin esin babas› asl›nda izle-
nimci Cézanne’d›. Bugün hâlâ,
onun ünlü ‘do¤adaki herfleyin koni,
silindir ve küre olarak üç geometrik
biçime sokulabilece¤i’ önermesinin
Kübizm için ç›k›fl noktas› oldu¤u
iddia ediliyor. Ak›m›n isim babal›¤›n›
ise Braque’›n bir sergisinde “Bu
adam her fleyi küplere bölüyor”
yorumuyla bir sanat elefltirmeni
yapm›fl oldu. Picasso o s›ralar
henüz Fransa’da ünlenmemifl,
yaln›zca dört resim sergisi açm›flt›.
Max Jacob’la nöbetlefle paylafl-
t›klar› tek yata¤› olan bir evde
kal›yordu. Ancak iki önemli hamisi
vard›; Alman koleksiyoncu
Khanweiler ve bir sanat vakf›n›n
kurucusu olup bafl›ndan sonuna
Picasso’ya sahip ç›km›fl olan
Christian Zervos.

Bo¤a ve At
Guernica’da aa protagonist ve 
antagonist olarak yer alan iki 
karfl›t ana figür vard›r: Bo¤a ve at.
Tüm sald›rganl›k ve yabanilik
an›flt›rmalar›n›n ard›nda bo¤a
asl›nda entelektüel gücü simgeler;
kötülüklere karfl› savafl›m›,
insano¤lunun yaflama karfl›
mücadelesini sa¤layan güçtür bu.
Ve tabii herfleyden önce öz be öz
Akdeniz, sonra ve dolay›s›yla
‹spanyoldur. At ise, verdi¤i soylu-
luk, uysall›k ve zerafet gibi tüm 
tersi görünümlere ra¤men, gizli
olan düflman›, sakl› tutulan
kötülü¤ü temsil eder. Savafllar 
onunla olmaz m›, y›k›ma tafl›y›c›l›¤› 
o yapmaz m›, bo¤a gürefllerinde
ölüme meydan okuyan, bo¤ay›
ölüme koflturan o de¤il midir? 
Bu karfl›tl›k en yal›n anlat›m›n› 
bo¤a güreflinde gösterir asl›nda. 
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güneyden kuzeye geçiyorlar. 
Bu da yaklafl›k 3.500 km demek.
Dünyadaki yar›fllarda araçlar›n
bizim s›n›ftaki yar›fllardan biraz
daha fazla enerji kapasiteleri var,
dolay›s›yla 190 km/saat h›za
ulaflabiliyorlar ve ortalama 110 km
ile gidebiliyorlar. Bizim araçlar için
ise burada 82 km’nin bir defada
koflulmas› bu kadar enerji kapasite-
si ile biraz zor, o aç›dan h›zlar daha
düflük tutuluyor.

Formula G
TÜB‹TAK 2003 y›l›n›n Aral›k 
ay›nda Bilim ve Teknik dergisinde
‘Formula G’ diye adland›r›lan bir
yar›flma haberi verdi. Bundan
sonra yavafl yavafl ekipler
oluflmaya bafllad›. Biz de kendi
içimizde ‹zmir’de, Ege’de neler
yapabiliriz diye düflünerek bir ekip
kurmaya karar verdik. Bundan son-
raki süreçte tasar›m, neler bulabi-
lece¤imiz ve yurtd›fl›nda yap›lmas›
belki kolay ama ülkemiz için zor
olan malzemeleri nereden temin
edebilece¤imiz problemini çözmeye
çal›flt›k ve en sonunda da imal
etmeyi baflard›k. Ekip olarak hep
hedefledi¤imiz, yurtd›fl› yar›fllara
kat›lmak ve kat›l›rken de hep Türk
mal› ürünler kullanmakt›. Dolay›s›yla
sadece Türkiye’de üretilmeyen
fleyleri al›p geri kalan›n hepsini
kendimiz yapmaya çal›flt›k. Hatta 
o kadar uç noktalar var ki, örne¤in
motorunu dahi biz tasarlay›p spon-
sorumuza ürettirdik. 

Yar›fla dönecek olursak, bu FIA
kategorilerinden, kategori 1 klas 2
tarz›nda bir yar›fl. Burada ekipler
tamamen kendi tasar›m› olan araç-
larla yar›fl›yor. Her arac›n maksi-
mum 300 kg ve maksimum 5 met-
reye 1.8 metre olmas› gerekiyor.

Kat›l›mc›lar içerisinde üniversite
tak›mlar›, d›flar›dan, sanayiden
insanlar ve lise tak›mlar› yeral›yor.
Yar›fl süresince Formula 1 pistinde
by pass’tan geçilerek 20 tur
at›lacak. 4.1 x 20 ediyor bu da
toplam 82 km. Formula 1 pistinin
uç k›sm›nda ekstradan bir alan var,
Formula araçlar›n›n döndü¤ü;
sadece onu geçmeyece¤iz, bu

sayede bir tur 5.4 km’den 4.1
km’ye inmifl olacak.  

Amaç Alternatif Enerji
Kullan›m›n› Desteklemek
Elbette uzun vadeli olarak da böyle
bir teknolojiye geçilip alternatif
enerji kayna¤› olmas› amaçlan›yor.
San›r›m di¤er tak›mlar için de
böyledir. Bizim zaten bu yar›flmaya
kat›lmaktaki ilk hedefimiz alternatif
enerjinin ülkemizde kullan›m›n›
desteklemek ve bunu daha çok
art›rmak; ikincisi ise ülkemiz
teknolojisi ile bunlar›n yap›labile-
ce¤ini göstermekti.

Bizim arac›m›z prototip bir araç;
dolay›s›yla prototipler biraz fazla
maliyetlidir. Bizim projenin maliyeti
45 bin YTL idi, daha do¤rusu 55
bin YTL olarak hesaplam›flt›k ama
45 bin YTL’ye mal ettik. Ayn› arac›n
yurtd›fl›nda maliyeti 150-200 bin
Euro aras›nda de¤iflir. Yak›n gele-
cekte kullan›m› söz konusu mu?
Kullan›labilir, özellikle flehir içinde
ve belirli bölgelerde kullan›labilir.
Ancak günefl panellerinin verimleri
çok düflük, %16-17 civar›nda.
Biraz daha üst kategori olan uydu-
larda kullan›lan paneller ise %26’ya
kadar ancak ç›kabiliyor.

Hibrid Araçlar
Enerji depolamay› çeflitli kate-
gorideki akülerle yapman›z
mümkün. Esas problem ise enerjiyi
üretmek. Hibrid araçlar çok yak›n
gelecekte zaten kullanmaya
bafllad›¤›m›z fleyler olacak. Yak›t
hücreleri olsun, hidrojen olsun ve
günefl enerjisinden elde edilmifl
elektrik enerjisi olsun, yak›n gele-

cekte, çok yak›n gelecekte hepsi
kullan›lmaya bafllayacak. Esas
problem ise güneflten enerji elde
etmek. 

Yurtd›fl›ndaki araçlarla günboyu
enerjiyi depolad›¤›n›zda gece de
gidebiliyorsunuz; yani esas yüzey
alan›n› genifl tutmam›z gerekiyor,
verim düflük oldu¤u için ya bir evin
çat›s›na ya da bir yerin çat›s›na
panelleri yerlefltirip, depolay›p
arabaya gönderebilirsiniz, ki bu var!
En yak›n gelecekte kullan›lmas›
düflünülen de bu. Daha ileride ise
panellerin verimi yükseldi¤inde
do¤rudan arac›n üzerinde, belki
boya gibi bir malzeme ile akupule
etmek mümkün olacak. ((BBkkzkkzz;;
GGüünneeflfl EEnneerrjrjrjjiissiiyyllee YYaayy››nn))

AAyAyAyAyAA tyyttaaçç GGöörreenn11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete 
Yt; 29 A¤ustos 2005. 

1 Aytaç Gören: Formula G pilotu ve araç
tasar›mc›s›.

Günefl Enerjisi ile Yay›n
fiu anda birlikte seyahat etti¤imiz
Greenpeace’e ait Anna isimli tekne
95 yafl›nda, çok güzel bir tekne.
Bunu modern, ça¤dafl teknelerle
karfl›laflt›rmak mümkün de¤il,
çünkü her fley elle yap›l›yor bu
teknede. Bu tekne dün ‹stanbul’a
vard› ve bundan sonra da devam
edecek yolculu¤una. Avrupa’da
‘Enerji Devrimi’ isimli bir tur bu ve
‹stanbul’dan sonra bu turun ad›
‘Bar›flç›l Enerji’ olacak. Etraf› biraz
tarif edelim, flu anda çok güzel bir
gün, p›r›l p›r›l bir günefl var
arkam›zda; etraf›m›zda Bo¤az’›n
biraz dalgal› lacivert sular› var.
Teknenin üzerinde günefl panelleri
var ve bunlar güneflte ›fl›l ›fl›l duru-
yorlar, hiçbir kül ya da duman
ç›kartmaks›z›n olduklar› yerde elek-
trik üretiyorlar. Bizim program›m›za
güç veriyorlar flu anda; evet, günefl
elektri¤i ile yay›n yap›yoruz. Garip
birfley daha; bir metal su cihaz› var
var, ‘güneflle so¤utulmufl su’
yaz›yor üzerinde. O da elektri¤ini
günefl panellerinden al›yor ve
oradan su içebiliyoruz. Peki niye
bunlar› yap›yoruz? Bu bar›flç›l bir
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Solaris II.



Bozcaada’dan Günefl Enerjisiyle Yay›n
Deniz Pak’›n haz›rlay›p sundu¤u Denizafl›r› adl› prog-
ram 14 A¤ustos 2007’den bu yana günefl enerjisiyle
gerçeklefltiriliyor:

“Çok ütopik bir iflti asl›nda bu, deli ifliydi
bafllad›¤›m›zda. Çok çal›flt›k ve flimdiki haline getirme-
ye gayret ettik. Burada sürekli bir enerji sorunumuz
vard›. ‹nan›lmaz güzel gökyüzü görüntümüz var ve
buraya elektrik getirmek bu co¤rafyaya büyük haks›zl›k
olacakt›. Türkiye’de elektrik, beton direkler ve her iki
direkten birine de floresan lamba koyup p›r›l p›r›l
ayd›nlatmak anlam›n› tafl›d›¤› için, gökyüzünü bir daha
asla flu anda oldu¤u gibi göremeyecektik. Bunun için
de bir alternatif enerji düzene¤i kurmam›z flartt›.
Burada, bu co¤rafyada, böyle toprak bir zeminin
üzerinden ç›kan beton direkler korkunç görüntü
kirlili¤ine yol aç›yor. Hele flahane bir gökyüzünü, uzay
bofllu¤unu bir floresan lamba ile ayd›nlatmak ve o
enerjiyi bofla harcamak ayr›ca anlams›z. Dolay›s›yla biz
de alternatif bir enerji kayna¤› ar›yorduk sürekli.
‹nan›lmaz ‘Zihni Sinir’ projeleri ürettik, bir sürü fley
yapt›k... 

Bu, maket yapmak gibi birfley. Asl›nda toplam 5 saatte
ba¤lad›k sistemi ama bunlar› almak 2,5 ay filan sürdü.
Mesela flu anda kulland›¤›m›z bir malzemeyi geri gön-
derece¤iz, deneme-yan›lmayla da ö¤reniyoruz çünkü.
Bunu yapan flirketler var, bu sistem pahal› oldu¤u için
biz bunu kendimiz yapmaya kalk›flt›k, çünkü bunu
yapan flirketler bu pahal›l›¤›n üzerine bir fiyat daha
ilave ediyorlar, hiç çekilmez oluyor o zaman onlar›n
rakamlar›. Bu çok yak›n bir zamanda uygun hale
düflecek. Ayr›ca biraz da kendimiz yapmak istedik
diyebilirim. 

Enerji kayna¤›n›n fosil yak›ttan gelmedi¤ini bilmek çok
güzel bir his. Di¤er yandan, bir daha hiç elektrik fatu-
ras› ödemeyecek olmak da çok anlaml›. ‹lk maliyet
biraz yüksek. Ben çok uzun y›llar dal›fl yapt›m, bana
hep sorulan bir soru vard›; “dal›fl zengin sporu mu?”
Bizim dald›¤›m›z dönemde gerçekten bir dal›fl elbisesi-
ni 1.000 dolara al›yordunuz, Türkiye’de lüks tüketim
olarak düflünülüyordu bu. Ben hep flunu söylüyordum,
futboldan çok daha az masrafl› bir ifl, çünkü 1.000
dolara ald›¤›m elbiseyi 1.5 sene giydim. Ama bir futbol
ayakkab›s›n› 1,5 aydan fazla giyemezsiniz herhalde. Bu
da böyle birfley iflte, çok uzun süre kullanabilece¤iniz
bir malzeme. Dolay›s›yla, bir araba paras›yla bu sistemi
yapabilmek mümkün ve çok daha anlaml›. ‹kinci bir
araba al›naca¤›na böyle bir sistem kurulabilir ve birçok
insan›n önümüzdeki y›llarda buna ihtiyac› olaca¤›ndan
eminim.1

DDeenniizz PPaakk

Gezegene de Çocu¤umuz Gibi
Bakmak
Asl›nda günefl enerjisi, rüzgâr ener-
jisi, ya da bar›flç›l enerji dedi¤imiz
enerji, denizcilikte geleneksel ola-
rak kullan›lan birfley. Dolay›s›yla
denizcilik aç›s›ndan flu anda günefl
enerjisi kullan›yor olmak yeni bir
haber de¤il. Çünkü teknede
olanaks›zl›klar yüzünden, daha
do¤rusu do¤an›n getirdi¤i zorlama
yüzünden zaten temiz enerji kullan-
mak zorundas›n›z. Tabii motor
hariç, yani mazot kullanmak d›fl›n-
da... Ekonomi zaten rüzgâr enerjisi-
ni kullanmaya zorluyor denizcileri.
Teknede, özetlersek, günefl enerjisi
var, rüzgâr enerjisi var, bir de tekne
yelkenle giderken, flaft jeneratörü
dedi¤imiz pervane zaten kendili-
¤inden dönüyor; ona bir flarj
motoru ba¤l›yorsunuz ve o aküleri
flarj ediyor. Genelde hep günefl
enerjisi ucuz diye bak›l›r, halbuki
pahal› bile olsa asl›nda san›r›m
uzun vadeli ekonomi ad›na tercihin
günefl ya da rüzgâr enerjisinden
yana olmas› gerekiyor. Bunu herkes
anlayacakt›r, çocu¤unuzu e¤itirken,
okula yollarken, asla ucuz mu
pahal› m› oldu¤una bakmazs›n›z,
bütün olanaklar›n›z›, bütün enerjinizi
daha iyi e¤itim almas›na yöneltir-
siniz. Asl›nda bu gezegene de biraz
çocu¤umuz gibi davranmaya
bafllaman›n zaman› geldi. Do¤al
enerjiler, temiz enerjiler nispeten
pahal› bile olsa, asl›nda tercihimizin
o yönde olmas› gerekiyor ki, uzun
vadede bu gezegen korunsun.

enerji, yani u¤runda ölmek ya da
öldürülmek gerektirmeyen kay-
naklardan geliyor, temiz enerji 
kaynaklar›ndan. 

Taksim’de Kamyondan,
Kuruçeflme’de Tekneden
Asl›nda bu bizim yapt›¤›m›z ikinci
günefl enerjili yay›n. Birincisi
Taksim Meydan›’n›n ortas›nda yine
Greenpeace’in kamyonundan bir
canl› yay›n yapm›flt›k. 98 miydi? 
7 sene olmufl; o zaman da bize 
çok tarihî gelen bir fley yapm›flt›k.
fiimdi bu sefer de, Aç›k Deniz’le,
tekneyle, her fleyle birleflen ve
98’den bu yana daha çok gündeme
gelmifl olan ve art›k hepimizin
hayat›n›n önemli bir parças› olan
iklim de¤iflikli¤i meselesini, küresel
›s›nmay› burada konufluyor olmak
ve bu yay›n› da, bu konuflmalar› da
günefl enerjisi ile yap›yor olmak
bize büyük bir keyif veriyor. Ve
‹stanbul her zamanki gibi
ola¤anüstü güzellikte...

Türkiye’de ‹lk Kez Günefl Enerjisiyle Yay›n Yap›ld›
Greenpeace Akdeniz Ofisi’nin yürüttü¤ü Enerji Kampanyas›
çerçevesinde Greenpeace’in ‘Günefl Kamyonu’ Cyrus ‹stanbul’da
bulunmaktayd›. Kendi enerjisini üreten Cyrus, Taksim meydan›nda
Türkiye’nin günefl enerjisi ile yay›na giren ilk radyo program› için bir
stüdyoya dönüfltü. Aç›k Radyo’nun STK’lara yönelik Aç›k Toplum
program›, günefl panellerinden al›nan enerji ile canl› olarak
yay›nland›. 32 watt’l›k enerji kullan›larak yay›nlanan yar›m saatlik
programda, alternatif enerji politikalar›, Akkuyu nükleer santralinin
ihalesi konufluldu ve Afrika’n›n ya¤mur ormanlar›nda yaflayan Goril
ailesinin sesleri dinletildi. 

AAçç››kk RRaaddyyoo BBaass››nn BBüülltteenniinnddeenn,,

6 Ekim 1998.
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Kuruçeflme’den günefl enerjisiyle
radyo yay›n›...

Petrolün Sosyal ve Çevresel
Maliyeti
Peki ucuz olan nedir, pahal› olan
nedir? Rüzgâr enerjisinin yak›t› 
sonsuz ve bedava, günefl de öyle,
jeotermal enerji de öyle; bunlar
asl›nda stres yaratmayan enerjiler,
çünkü paylafl›m› kolay. Her yerde
da¤›n›k olarak bulunduklar›ndan
insanlar birbirlerini bunun için 
taciz etmek zorunda de¤iller.
Mesela petrol ucuz mu? De¤il,
üstelik her savaflla beraber ayn› 
fley oluyor, hemen fiyatlar yukar›
ç›k›yor ve asl›nda astar› yüzünden
pahal›ya geliyor, yani bir sisteme
ba¤›ml› oldu¤umuzu bize
hat›rlat›yor. Oysa do¤ada sonsuz
ve bedava olan kaynaklar var.

Bedava derken maddiyat›n yan›
s›ra ‘sosyal maliyet’ diye de birfley
var, buna çevresel maliyet de 
diyebiliriz. Kömürü veya petrolü
kulland›¤›m›z zaman birileri hasta
oluyor, iflgücü kayb› oluyor, vs.
yani ekonomiye ek bir yük getiriyor.
Ama petrol fiyat› bunu etiket 
fiyat›na eklemiyor, mesela “ben 
flu kadara kömür ald›m” diyorsun
ama esas›nda yak›p y›kt›¤›n orman
arazilerinde yapt›¤›n tahribat›,
hastal›klar›n paras›n› buna 
eklemiyorsun ve sonra da, 
rüzgâr veya günefl pahal›, 
diyebiliyor baz› insanlar. Bu çok
yanl›fl, çünkü onlar›n toplumsal
maliyeti ayn› flekilde olmuyor,
dolay›s›yla rekabet etmek için
bu maliyetin bir tak›m enerji

kaynaklar›na teflvik olarak verilmesi
gerekiyor.

Günefl Enerjisi: Hemen, Yar›n!... 
Rüzgâr enerjisi var, günefl enerjisi
var, bunlar biraz bizden uzak gibi
duruyor, ama asl›nda o kadar da
uzak de¤il. Örne¤in bu enerjiler
teknelerde kullan›l›yor ama 
herhangi bir yazl›k evi 24 volt 
sistemi üzerine kurarsan›z ve 
günefl enerjisi ya da rüzgâr 
enerjisi ile o aküleri beslerseniz;
buzdolab›, televizyon, vs. yani bir
evdeki bütün aletleri günefl enerjisi
ile çal›flt›rman›z mümkün. Bu
hemen yar›n yap›labilecek bir 
fley. Belki yap›lm›fl bir yazl›k evi 
24 volta çevirmek biraz maliyetli
olabilir ama s›f›rdan bir yazl›k evi 
bir tekne gibi ele ald›¤›n›z zaman
bütün ihtiyaçlar›n› günefl ve rüzgâr
enerjisi ile sa¤lamak mümkün.
Yapaca¤›n›z tek fley 3-4 tane 
24 volt akü koymak, aküleri 
günefl veya rüzgâr enerjisi ile
beslemek... Çünkü sonuç olarak
orta hâlli bir tekne, bir yazl›k ev
kadar ev kadar hacme sahip, ve
çok rahat bütün gereksinimlerini
karfl›layabiliyor. Bu program 
uzun vadede bir hedef için 
yap›lan bir fleymifl gibi durmas›na
ra¤men, hemen yar›n günefl 
enerjisi kullanmaya bafllayabiliriz.
Bu çok kolay bir tercih ve belki 
ayn› flekilde sistem; dünyan›n
ekonomik, siyasi, politik 
sistemi de de¤iflecek belki 
bir gün.  

BBeeyyssuunn GGöökkççiinn.. KKaappttaann TThhoommaass..

MMeellddaa KKeesskkiinn.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Aç›k Deniz
Yt; 27 A¤ustos 2005. 

1 Deniz Pak ile söylefliden, Pr; Aç›k Gazete,
Yt; 28 A¤ustos 2007.

Günümüzün Irkç›l›¤› 
Irkç›l›k asl›nda hiçbir zaman tek
bafl›na anlam ifade etmiyor, etkisi
de olmuyor. Ancak milliyetçilik,
halkç›l›k, etnik ve cinsiyet
ayr›mc›l›¤› gibi baflka kavramlarla
eklemlendi¤inde beraber bir zincir
oluflturuyorlar ve böylelikle etkilerini
gösteriyorlar. Bir süredir, –asl›nda
uzun süredir– ›rkç›l›¤›n
yükseldi¤inden söz ediliyor, ama
›rkç›l›k hep oradayd›. Bat›
Avrupa’da, Bat›’n›n dünyas›nda
›rkç›l›k hep vard›. fiimdi ise hiç
oradan gitmedi¤ini, basit bir
önyarg› olmad›¤›n›, uzak, geçmifle
ait duygulardan ibaret olmad›¤›n›
gösteriyor bizlere. Ama ›rkç›l›¤›n
de¤iflen bir çehresi de var tabii.
Radikal sa¤ partilerden söz edi-
yoruz. Bunlar›n siyasi söylemine
girmifl bir ›rkç›l›k var ve bu partiler
de oy al›yorlar. Hatta yüzde on’lar›
geçiyorlar, koalisyon orta¤› bile ola-
biliyorlar. 

Ama ›rkç›l›k sadece bu partilerden
ibaret de¤il, yani sadece radikal
sa¤daki bu popülist söylemleri kul-
lanan partiler de¤il; birçok merkez
partilerde de var; hatta merkez sol
partilerde de var ›rkç›l›k! Genellikle
de kendisini göçmen ve yabanc›
fobisi olarak gösteren bir ›rkç›l›k
var. ((BBkkzz;; GGööçç)ç) Siyasi söylemin
ötesinde, ›rkç›l›¤›n tekrar kurum-
laflmas›ndan, yasalara girmesinden
söz edilebilir. Örne¤in, yabanc›lara
karfl› al›nan önlemler çerçevesinde
bir ›rkç›l›k söz konusu.

Yeni Irkç›l›k Kuramlar›: Irktan Söz
Etmeyen Irkç›l›k
Yeni ›rkç›l›¤›n yeni kuramlara ihti-
yac› var. Bugün yap›lan bir ›rkç›l›k
kuram›, geçmifltekinden biraz farkl›.
Biyolojik farkl›l›klardan söz etmiyor
bize. Daha do¤rusu ›rktan söz
etmiyor, ›rktan söz etmeden bir
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Bozcaada’da günefl
enerjisiyle çal›flan bir
aç›k hava Aç›k Radyo
stüdyosu.



‹flçi S›n›f›n›n Bilinçalt›na
‹flleyen Irkç›l›k
Refah devletinin çözülmesi, iflçi
s›n›f›n›n tekrar yoksullaflma tehlike-
siyle yüz yüze gelmesi, yeniden
proleterleflme tehlikesiyle karfl›
karfl›ya kalmas›, iflini elinden
kapma olas›l›¤› bulunan Kuzey
Afrikal›lara, daha ucuza ayn› ifli
görmesi söz konusu olan Kuzey
Afrikal›lara karfl› bir düflmanl›k
do¤urabiliyor. Radikal sa¤ parti-
lerin, genellikle küçük mülk sahibi
s›n›flardan, küçük burjuvaziden oy
ald›klar› söyleniyor. Hay›r, de¤il,
tam aksine, iflçi s›n›f›ndan da genifl
ölçüde oy al›yorlar. Bu da ›rkç›l›¤›n
ne kadar derine kök salm›fl oldu-
¤unu gösteriyor bize. Demek ki
›rkç›l›k, iflçi s›n›f›n›n ortak bilinç-
alt›na ya da bilincine ifllemifl bura-
da. Demek ki, iflini kaybetme
tehlikesi söz konusu oldu¤unda
herkes ›rkç› olabiliyor. Bu, onca
mücadeleye karfl› Bat›’daki iflçi
s›n›f›n›n ›rkç›l›ktan vazgeçmemifl
oldu¤unu gösteriyor bize. Irkç›l›¤›
bir kez yerlefltirmek çok kolay. Yar›,
sahte bilimsel, demagojiye dayal›
kuramlarla ve halk›n çok anlaya-
bilece¤i popülist bir söylemle
›rkç›l›¤› yaymak çok kolay; ama
toplumlara bir kez yerlefltikten
sonra söküp atmak çok zor.

1945’ten sonra iflçi s›n›f›n›n, 
çal›flan kitlelerin, toplumdaki yaflam
seviyeleri yükseldi. 1980’lerde ise
refah devletinin çözülmesiyle birlik-
te, yeniden yoksullaflma tehlikesi
ortaya ç›kt›. E¤er iflçi s›n›f› bilinç-
liyse, göçmenlerle, yoksul göçmen-
lerle dayan›flma içerisinde bulun-
mas› gerekir. ‹flini kaybetmesinin,
yoksullaflmas›n›n nedeni onlar 
de¤il ki. Demek ki iflçi s›n›f›, 
bunca mücadeleye ra¤men 
böyle bir s›n›f bilincini edinmemifl.
En büyük ›rkç›l›k, iflçi s›n›f›ndan,
çal›flan kesimlerden geliyor.
Yeniden yoksullaflma tehlikesi
karfl›s›nda, Fransa’da olsun,
‹ngiltere’de olsun, Almanya’da
olsun, nerede olursa olsun, ilk
sald›rd›klar› fley göçmenler. 
Irkç›l›k iflçi s›n›f›n›n kolektif bilincine
ifllemifl. Bu flekilde toplumun 
içersine kök salm›fl olmas› çok

göçmenlere karfl› olan yasalar
getirilebiliyor. Burada göçmen
fobisini iflleyerek oluflturulan yeni
bir kuramdan söz edebiliriz. Étienne
Balibar bunun eski ›rkç›l›k teori-
lerinden farkl› olmakla beraber çok
da eski olmad›¤›n› dile getiriyor.
fiimdilerde radikal sa¤›n en aç›k
biçimde dile getirdi¤i ›rkç›l›k söz
konusu olan. Çok daha aç›k bir
flekilde ifade etmek gerekirse, 
antisemitizmin de böyle birfley
oldu¤unu, kültür farkl›l›¤›na
dayanan bir ›rkç›l›k oldu¤unu
söylüyor. 

Balibar: Arap Fobisi = Eski
Antisemitizm
Bazen alçak bir dalga, bazen yük-
selen bir dalga, bazen gizli, bazen
aç›kta, bazen do¤rudan, dolayl›;
ama yeni ›rkç›l›k teorileri, kaba,
kolonyal dönemin teorilerinden
farkl›. Art›k biyolojik soya çekim ya
da genetik üzerinde temellenmeyen
teoriler bunlar; tamamen kültürel
farkl›l›klar üzerinden yürütülen,
onun üzerine kurulmufl teoriler...
‘Kültürümüz ve gelene¤imiz farkl›’,
‘Avrupal›lar ve Bat›l›lar ya da Bat›l›
olmayan insanlar’... Avrupa
kültürünün, Avrupa’n›n
melezleflmesine karfl› büyük bir
tepkisi var, ona dayanan bir ›rkç›l›k
yo¤un biçimde yaflan›yor. Balibar
Fransa’daki Arap fobisinin de,
geçmiflte Fransa’da yaflanan anti-
semitizmle bir paralellik tafl›d›¤›n›
söylüyor. Günümüzde Kuzey
Afrikal›lara karfl› duyulan ›rkç›l›¤›n
antisemitizme çok benzedi¤ini,
daha do¤rusu onun uzant›s›
oldu¤unu söylüyor. 

Irkç›l›¤›n teorileri de¤ifliyorsa da,
gene de de¤iflmeyen bir fleyler
kal›yor; yani beyaz adam
üstünlü¤ünü her halükârda dile
getirmifl oluyor. Irkç›l›k toplumun
hangi kesimlerinde kabul görüyor
dersek; hiçbir kesim ›rkç›l›ktan
muaf de¤il. S›n›flar aras›nda,
toplumun çeflitli kesimleri aras›nda
bir suç ortakl›¤› var bu konuda. Bu
da ›rkç›l›¤›n basit bir önyarg›
olmad›¤›n›, toplumun bütün doku-
lar›na yerleflmifl oldu¤unu söylüyor. 

›rkç›l›k yap›l›yor. Irkç›l›k teorilerinin
bir ortak yönü var; eski ya da yeni,
geçmifle ait ya da bugünkü ›rkç›l›k
teorileri; bunlar›n hepsi de çok basit
teoriler. ‹flte burada popülizm dev-
reye giriyor; yani halk›n kolayca
anlayabilece¤i fleyler. Seçkinci
entelektüeller taraf›ndan dile geti-
rilen ›rkç› ö¤retiler, ›rkç› kuramlar
belki de ilk kez, o her zaman var
olagelmifl olan entelektüellerle halk
aras›ndaki mesafeyi kapat›yor.
Biraz yar› bilim, sahte bilim,
demagoji, mit ve folklordan oluflan
birfley; ama halk›n çok kolay
anlayabilece¤i birfley.

Farkl› Kültür: “Farkç›l›k Irkç›l›¤›”
Yeni ›rk teorilerinde biyolojik
farkl›l›klar yok, sadece kültürler var;
ama bu kültürler aras›nda da
afl›lmaz uzakl›klar var, yani farkl›
kültürler var, farkl› yaflam tarzlar›
var ve ilk bak›flta bu çok liberalmifl
gibi görülüyor. Yani ‘senin yaflam
tarz›na ben sayg› gösteririm,
kültürüne sayg› gösteririm ama
sak›n bana fazla yaklaflma, aradaki
bu mesafeyi kapatmaya çal›fl›rsan
sana tepki de gösteririm.’ Bu,
Huntigton’›n dile getirdi¤i
medeniyetler aras› çat›flmadan da
farkl› birfley, yeni ›rkç›l›k teorisi bu.
Buna ‘farkl› kültür’, ‘farkç›l›k’
›rkç›l›¤› da diyebiliyoruz. Étienne
Balibar’›n deyifliyle ‘meta ›rkç›l›k’ da
diyebiliyoruz. Ama çok liberalmifl
gibi görünen, kültürel hiyerarflileri
ortadan kald›rm›fl gibi, bunlar›
tan›m›yormufl gibi görünen, ama
araya da afl›lmaz duvarlar koyan ve
insanlar›n belli bir kültüre aidiyet-
lerini hiç de¤iflmezmifl, sabitmifl
gibi kabul eden, bu s›n›rlar› çok
kal›n hatlarla çizen bir ›rkç›l›k söz
konusu burada. ‹flte böyle bu yeni
kurama dayanarak yabanc›lara,

Dünyada yeni
bir kültür
yarat›lacaksa,
bu kültür mutla-
ka kozmopolit-
likten flekil-
lenecektir.
Burada, flirket-
lerin dayatt›¤›
küreselleflme-
den farkl› bir
küresellik
sözkonusu.
Kozmopolitlik,
alternatif küre-
selleflmenin
olmazsa olmaz›,
kurucu ögesidir,
denebilir.
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“Senin yaflam tarz›na ben
sayg› gösteririm,
kültürüne sayg› 
gösteririm ama sak›n
bana fazla yaklaflma,
aradaki bu mesafeyi 
kapatmaya çal›fl›rsan
sana tepki de gösteririm.”

vahim bir durum. Bu teorileri dile
getiren ve kolayca benimseyenler
ise seçkin elitler oluyor.

Irkç›l›¤a Karfl› Kozmopolitlik
Tarihsel kültürlere ve bu kültürlere
aidiyetler temeline dayanan ›rkç›l›k
son derece tehlikeli asl›nda. Kaba
bir ›rkç›l›k de¤il, daha sinsi bir
›rkç›l›k; ama sonuç olarak da
özünde kozmopolitli¤e karfl› birfley.
Yani farkl› kültürlerin bir arada
yaflamas›n›, birbirleriyle kay-
naflmas›n›, dolay›s›yla farkl› 
kültürlerden gelen insanlar›n bir
arada bulunmalar›n›, yaflayabilme
olas›l›klar›n› kabul etmeyen bir
›rkç›l›k. Ama dünyada yeni bir kültür
yarat›lacaksa, bu kültür mutlaka o
kozmopolitlikten flekillenecek bir
kültürdür. fiirketlerin dayatt›¤› küre-
selleflmenin d›fl›nda baflka bir alter-
natif küreselleflmeden de söz edi-
yoruz burada. Kozmopolitlik, alter-
natif küreselleflmenin olmazsa
olmaz›, kurucu ö¤esi. Emperyal
dönemdeki, neokolonyal dönemde-
ki aç›k ›rkç›l›k teorilerinin ya da
bugünkü meta ›rkç›l›¤›n da en karfl›
oldu¤u fley kozmopolitlik.

Milliyetçilikle Irkç›l›¤›n ‹zdivac›
Neoliberallerin savunduklar› anlam-
da küreselleflme y›rt›c› bir küre-

selleflme. Neoliberal olmayanlar›n
da, liberallerin de milliyetçili¤i
savunman›n çok tehlikeli olmaya-
ca¤›na dair düflünceleri var.
Thatcher’c› anlay›fl›n ‘think thank’-
lerinden birinde, Adam Smith
Enstitüsü’nde yer alan John Gray
yolunu de¤ifltirip ‹flçi Partisi’ni
desteklemiflti; ama daha sonra 
liberal gelenekle milliyetçili¤in
uzlaflabilece¤ini söyler oldu. Gerçi
farkl› kültürlerden de¤il, milliyetçilik-
ten söz ediyordu, ama bunlar ço¤u
kez birbirlerine eklemleniyorlar
asl›nda. Balibar’›n en önemli 
vurgular›ndan bir tanesi de budur
zaten: “Milliyetçilikle ›rkç›l›k
aras›nda çok uzun bir mesafe yok,
afl›lmaz bir mesafe yok” der, 
birbirlerine eklenebilirler; hatta
“ezilen ulus milliyetçili¤i ile ezen
ulus, sömürgeci milliyetçilik
aras›nda da pek mesafe yoktur, 
birbirlerine dönüflebilirler” der
Balibar ve çok da hakl›d›r. John
Gray’in savundu¤u, “biraz milli-
yetçilikten zarar gelmez, liberallikle
uzlaflabilir” fikri de son derece
tehlikeli bir duruflun ifadesi. John
Gray’in öngördü¤ü, “zarars›zd›r”
dedi¤i fley asl›nda alternatif küre-
selleflmenin olmazsa olmaz› 
kozmopolitli¤e karfl›, onu 
zehirleyen bir fley; içine milliyetçilik

girmifl liberalizm bu. Zaten, 
milliyetçilik nerede bitiyor, ›rkç›l›k
nerede bafll›yor bunu kestirmenin
imkân› yok. Albert Einstein,
“‹nsanl›¤›n en büyük problemi 
milliyetçiliktir, milliyetçilik 
insanl›¤›n çocukluk hastal›¤›d›r,
k›zam›kç›¤›d›r.” diyordu. Önemli 
bir adam›n, insan› ‘bu hastal›k en
büyük felaketi de getirebilir’ diye
üzerinde bir hayli düflündüren,
önemli bir sözü bu. 

Irkç›l›k günümüzde çok çeflitli
biçimlerde karfl›m›za ç›k›yor. 
fiimdi ›rkç› diyebilece¤imiz yeni
yasalar kabul etmelerine ra¤men
günümüzün devletlerine ‘›rkç› 
devlet’ diyemeyiz. Örne¤in
Fransa’daki yeni yasalar, ›rkç›
say›labilir. Vichy döneminin
yasalar›na benzemiyorlar, ama
›rkç›lar! Uluslar› temizlemeyi ve
böylelikle de bir nihai çözüm 
önermeyi seçmiyorlarm›fl gibi
görünüyor, ama seçebiliyorlar da.
Yugoslavya’da oldu¤u gibi… 
Orada ›rkç›l›k, bir etnik ayr›mc›l›k
fleklinde ç›km›flt› ve soyk›r›ma
kadar giden, uzanan bir yol kat
etmiflti. Amerika’da bu soruna
de¤inen baz› Afro-Amerikan
akademisyenler var. Lewis Gordon
da, siyah olmamakla birlikte bu
›rkç› teorilere çok önemli katk›s›
bulunan David Theo Goldberg de
›rkç› bir devletten söz ediyorlar,
daha farkl› bir bak›fllar› var.
Avrupa’daki durumda ›rkç› bir
devlet söz konusu de¤il belki. Ama
devletin ›rkç› olmamas›, ›rkç›l›¤›n
daha az tehlikeli oldu¤u anlam›na
da gelmiyor. 

Étienne Balibar, ›rkç› gelene¤in
Avrupa’n›n çeflitli yörelerinde,
çeflitli devletlerde farkl› biçimler
ald›¤›n› söylüyor. Bu anlamda bir
Frans›z ideolojisinden söz ediyor.
Fransa’n›n insan türünü evrensel
olarak e¤itme misyonunu üstlenmifl
olmas›n› da bir tür ›rkç›l›k olarak
kabul ediyor. Asimile etmek, onlar›
kendi kültürlerinin içerisinde erit-
mek, asimile etmediklerini, asimi-
lasyona direnenleri de d›fllamak
fleklinde… 
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Amerikan Ordusu
taraf›ndan II. Dünya
Savafl›’nda kullan›lan afifl
Japon askerini bir s›çan
olarak resmetmifl.



cemaat infla ediliyor insanlar›n
ak›llar›nda. Ulus devletin kurulma
süreci de dahil olmak üzere verili
do¤al bir varl›¤›, etnik bir temeli
yok; ama bu oluflturuluyor,
kazand›r›l›yor zaman içerisinde.
Balibar denemelerinde de hiçbir
ulusun gerçekte etnik bir temele
sahip olmad›¤› tezini savunuyor;
sadece bir kurgu olarak vard›r,
diyor. 

Étienne Balibar’›n meta ›rkç›l›k
kuram›ndan çok etkilenmifl olan bir
Sloven radikal entelektüel grup var;
Zizek ve arkadafllar›. Balibar’la
ortak noktalar› flu; ulusun bir kurgu
oldu¤unu, hayalî bir cemaat
oldu¤unu söylüyorlar; ama bunu
aç›klarken Lacan’c› anlamda da
‘gerçek’ sözcü¤ünden bahsediyor-
lar. Lacan’›n çok müphem ve
tart›fl›lan ‘gerçek’ kavram›na göre,
bilemedi¤imiz, varl›¤›ndan hiçbir
zaman emin olmad›¤›m›z ama beri
yandan da çok paradoksal bir
flekilde varl›¤›n› hiçbir zaman
sorgulamad›¤›m›z birfleydir gerçek.
Ulus da böyle. Ulus devletlerin
temelinde gerçekten böyle ulus
diye bir fley var m›? Hiç sorgulan-
mayan birfleydir bu. Böylece varm›fl
gibi kabul ediliyor. Slovenya’daki
entelektüel grup, soyk›r›m› yaflam›fl
olan bu insanlar, bunu takviye
etmek için Lacan’›n kavramlar›ndan
da yola ç›k›yorlar. Lacan’›n kavram-
lar›n› al›rken, sosyalist devlet
içerisinde, ona karfl› geliflen ulusçu
muhalefetlerde de farkl› olmay›
amaçlad›klar›n› ve Avrupa’daki, Bat›
Avrupa’daki yeni toplumsal
hareketlerle de bir ortak zeminde
buluflmak istediklerini söylüyorlar.
Etnik ayr›mc›l›¤a ve ona ba¤l›
olarak geliflen o dehflet verici
soyk›r›ma bir aç›klama getirmeye
çal›fl›yorlar. 

Milliyetçilik, Irkç›l›k,
Cinsiyetçilik...
Eski sosyalist devletin içerisinde
hiçbir zaman kad›na e¤itim f›rsat›
verilmedi¤ini, eflit ifle eflit ücret
ödemekle bu ayr›mc›l›¤›n göz ard›
edildi¤ini, eflitli¤in sadece bunlar-
dan ibaretmifl gibi kabul edildi¤ini
söylüyorlar. Ayr›mc›l›¤›n da cin-

oldu¤u, ve halen de muhatap olma-
ya devam etti¤i ›rkç›l›¤›n ayn›n›
yans›t›yor.

Irkç›l›kta hem bir afla¤›lama var,
hem bir yüceltme var. ‹nsanlar
kendilerini yüceltirken, baz›lar›n› da
afla¤›l›yorlar. Irkç›l›k kuramlar›n›n en
önemli kurucular›ndan biri Avrupal›
beyaz insan. Hatta beyaz insan da
de¤il, ‘beyaz adam’. Burada ise
›rkç›l›kla cinsiyetçili¤in de birbirine
çok yak›n, iç içe geçmifl oldu¤unu
görüyoruz. Bir yanda düzeltme ve
estetize etme, daha do¤rusu
toplumsal iliflkinin estetize edilmesi
de ›rkç›l›¤›n zeminini oluflturan bir
unsur. Irkç›l›kla cinsiyetçilik el ele
giderken, ulus devletlerin inflas›nda
da devlet eril bir güç olarak ortaya
ç›k›yor, bir erkek gücü, bir baba
olarak ortaya ç›k›yor.

‘Hayali etnik’ bir ulusun, bir kurgu,
bir infla oldu¤unu, bir hayali cemaat
oldu¤unu söylüyor Etienne Balibar
ve bu çok do¤ru. Yani ulus devlet-
lerin kurulma süreçlerinde, s›n›fsal
bölünmelerin üstünde bir hayali

Milliyetçilik ve ›rkç›l›k elbette 
birbirlerini ço¤u kez tamaml›yorlar.
Birbirlerine ne kadar aç›k bir
flekilde muhtaç olduklar›n› göre-
bilmek için ABD örne¤ine bakmak
gerekiyor. Burada sistematik
›rkç›l›kla Amerika’n›n emperyalist
politikalar›, emperyal politikalar›
aras›nda kopmaz bir ba¤ var. ‹çte
ve d›flta birbirlerini tamamlayan iki
politika olarak yürüyorlar. Geçmiflte
de ‹ngilizlerin jingolizmi ve ›rkç›l›k
birbirlerini mükemmel bir flekilde
tamamlam›fllard›. 

Eski Sömürgeye Yeni Irkç›l›k
Balibar “Ulusal kurtulufl savafl›
veren bir ulus devlette dahi, verili
etnik temel yoktur. Halk, etnik ulus;
bunlar kurgudur, daha sonradan
oluflturulur. Saf, do¤al birfley 
yoktur varl›k olarak orada, bir ulus
yoktur” diyor. Bu sadece sömürge-
ci uluslar, ulus devletler için de¤il,
sömürge sonras› ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanm›fl olan ulus devletler
aç›s›ndan da geçerli. Oysa dünün
ezilen uluslar›yd› bunlar ve karfl›
koyduklar› ›rkç›l›¤› uygular oldular.
‹nsanlar›n, toplumun, ulus
dedi¤imiz toplumun, kendisini bir
toplum olarak de¤il de, bir devletle
bütünleflmifl, özdeflleflmifl olarak
görmesi için bu iki kavram›n bir
araya gelmesi ve onlar›n, bu iki
kavramla örtüflmüfl, iç içe geçmifl
olarak o kimli¤i benimsemeleri
gerekiyor. Dolay›s›yla, dünün 
ulusal sömürgeci uluslar› aç›s›ndan
da pek fark etmiyor bu kavramlar.
Cezayir örne¤inde de gördü¤ümüz
gibi gene milliyetçilik ve ›rkç›l›k iç
içe geçiyor. Ulusal kurtulufl savafl›
vermifl olan Cezayirlilerin daha
sonra Berberileri Araplaflt›rmaya
çal›flmalar›, onlar› asimile etmeyi de
bir ulusal sorun saymalar› gibi.
Örne¤in ‹srail’de, kendisi zaten en
büyük ›rkç›l›¤›n kurban› olmufl olan,
tarihteki belki en büyük –belki de¤il
flüphesiz– ›rkç›l›k kurban› olmufl
olan bir toplumun flimdi baya¤› net
olarak ›rkç›l›k tezahürü göstermesi
söz konusu. ‹srail’in Araplara,
Filistinlilere uygulad›¤› da 
antisemitizm tarz›nda bir ›rkç›l›k.
‹srail Filistinlilere ve Araplara,
Yahudilerin bir zamanlar muhatap

Yeni ›rk teorilerinde 
biyolojik farkl›l›klar 

yok, sadece kültürler 
var; ama bu kültürler
aras›nda da afl›lmaz

uzakl›klar var.322
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beraberdik. Shakespeare’in Julius
Caesar adl› oyunu sahnelendi¤inde
o Caesar oldu,r  ben Brutus.

Sonra yollar›m›z ayr›ld›. Ben diplo-
mat olmak niyetiyle Mülkiye’ye
gitmeye karar verdim,r  o mühendis
olmak içink  Kolej’in yüksek k›sm›nak
devama... Ben diplomat olmad›m,
ama o makina mühendisi oldu. Bir
süre mühendis ve idareci olarak
çal›flt›, ama daha büyük ifllerk  yap-r
mak istiyordu.k  Esas heyecan›
ticarette, d›fla aç›lmakta, yat›r›m-
larda buldu. ‹fl adaml›¤›na s›f›rdan
bafllad›, çok baflar›l›k  oldu. TÜS‹AD
Tar›m Çal›flma Grubu eflbaflkanl›¤›
ve D›fl ‹liflkiler Komisyonur  üyeli¤i
yapt›.

Güven’le hayat›n hep farkl›
yollar›nda kofltuk amak  bazen araya
uzun y›llar girser  de dostlu¤umuz
b›rakt›¤›m›z yerden devam etti.
1980’lerde yurda dönüflümden
sonra ise hep yak›n ve yo¤un bir
iliflki içinde olduk. Hayata çok farkl›k
konumlardan bak›yorduk. Ben esas
olarak gazeteciydim,k  o da esas
olarak iflk  adam›. Biraz da bu
sayede, ondan çok fleyk  ö¤rendim.

Güven’in en belirgin özellikleri par-
lak zekâs›,k  yoktan varetme azmi,
uzak görüfllülü¤ük  ve sars›lmaz iyim-
serli¤iydi. Ölümünden birkaç gün
önceki son telefon görüflmemizde
bile, bugünkü geçici s›k›nt›lara ba-
karak karamsarl›¤ak  kap›lmamam›,
Türkiye’nin bütün zorluklar› aflacak
güçte bir toplumr  oldu¤unu, olaylar›
de¤erlendirirken k›sa de¤il uzun va-
deli bakmam›, a¤açlar› de¤il orman›
görmeye çal›flmam› telkin ediyordu.

Ondan Milliyet gazetesinde,
3 A¤ustos 1999’da ç›kan bir ya-r
z›mda flöyle söz etmifltim:

“Kolej’de yat›l› okurken ayn› oday›
paylaflan üç arkadafl, otuzalt› y›l
sonra Çanakkale’de bulufltuk.
Ahmet (Kutman), kendi haline
kalsa, belki ünlü bir teorikr  fizikçik
olacakt›. Kimya okuyup baba iflini
devrald› ve Türkiye’nin önde gelen
flarap üreticilerinden biri oldu.
Güven, kendi haline kalsa, belki

ettikleri, üzerine toz kondurma-
d›klar› bu kültür, bu cinsiyetçili¤i
körüklemifl, beslemifl, onun
üzerinde yükselmifl hatta.

Hem Bat› Avrupa’da hem de
sosyalist toplumlar›n çökmesinden
sonra milliyetçilik, ›rkç›l›k, antifemi-
nist ideoloji ve eflcinsellik karfl›t›k
kültürün çok yayg›nk  olarak genek  bu
toplumlarda ortaya ç›kt›¤›n› da
söyleyebiliriz. Dolay›s›yla, bu basit
bir önyarg›r  de¤il, toplumun bütün
kesimlerinde, bütün s›n›flar›nda kök
salm›fl birfley; kolay kolay da
at›lm›yor. Irkç›l›¤› ve cinsiyetçili¤i,
etnik ayr›mc›l›¤›k  yaymak çokk  kolay,k
çok basitk  bir flekilder  ifade ediliyor
ve insanlar bunlar› kabul etmeye de
çok yatk›n.k  Yani son derece

indirgemeci, basitlefltirici formüller-
le, örne¤in sadece Hitler’i suçla-
makla bu iflin içinden ç›kmak sonk
derece kolay. Peki lider böyler  istedi
diye mi oldu bütün bunlar? Elbette
hay›r, ›rkç›l›k 1945k  sonras›nda da
hiç yok olmadan,k  çeflitli çehrelerle
devam etmifltir. ((BBkkzz;; NNaazzii EEllii))

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Cuma Adl› Adamlar
Yt; 08 Nisan 2005.

Güven Nil
(1944 – 2001)
Güven Nil ile 1961 y›l›nda bir
yolculuk s›ras›ndak  tan›flt›k. O
Avusturya Lisesi’nde ö¤renciydi,
ben Robert Lisesi’nde. Birer
AFS bursuyla ABD’de bir y›lr
okumaya gidiyorduk. Dönüflte,
lise son s›n›f› okumak üzerek  bizim
okula geçti. O y›l boyunca içti¤imiz
su ayr› gitmedi; yat›l› okulda ayn›
oday› paylaflt›k. O y›l Münir ver
Mürüvvet ile kurdu¤u folk müzi¤ik
üçlüsünü bizim kuflaktan birçoklar›
hat›rlayacakt›r. Tiyatro kulübünde

siyetçili¤in de her zamanr  orada
oldu¤unu; çünkü sosyalist devletin
de ataerkil temelli oldu¤unu söylü-
yorlar. Ulus devletlerde, ulus
devletin kuruluflunda da devletin
cinsiyetinin varl›¤› söz konusu.
Devlet, baba ya da erkek, eril bir
güç; kad›n da ulusun ço¤almas›n›
sa¤layan bir anne,r  her kad›nr  bir
anne olarak görülüyor.

Sloven okulunun, milliyetçili¤i ve
›rkç›l›¤› Lacan’c› kavramlarla aç›kla-
maya çal›flmalar›n›n nedeni, biraz
da post-sosyalist toplumlardaki
ulusalc› muhalefetten kendini
ay›rma kayg›s›ndan kaynaklan›yor.
Bir der  tabii onlar›n çok önemlik  bir
katk›lar› daha var bur  teoriye;
Lacan’c› anlay›fl devlet iktidar›n›n

cinsiyetlendirilmesini aç›klamada
son derece faydal› oluyor. Devletin,
ulus ve cinsiyetin, toplumsal cin-
siyetin de birer inflar  oldu¤unu ve
bunlar›n da iç içe geçti¤ini söylü-
yorlar. Ulus devletlerin özellikle infla
sürelerinde bu devletin erillefltiril-
mesi, beri yandan da kad›na bir
anne rolünün benimsetilmesi ve
dayat›lmas›, ulus devletlerin inflas›
bak›m›ndan çok önemli.k

Asl›nda sosyalizmin çökmesinden
sonra, milliyetçili¤in, etnik
ayr›mc›l›¤›n birden yükselmesi
oldukça ilginç. Demek kik
sosyalizmin alt›nda da vard›
bunlar. Yani, o Sloven okulunun da
dile getirdi¤i gibi, örne¤in
Yugoslavya’da, devlet sosyalizmi
alt›nda cinsiyetçilik beslenmiflti,
etnik ayr›mc›l›kk  vard›.k  Sosyalizmin
çökmesiyle ortaya ç›kmad› bunlar,
Do¤u Avrupa’da vard›, orada
körüklenmiflti. Demek kik  o sosyalist
kültür dedi¤imizr  kültür der  çok fleyk
de¤ifltirmemifl ›rkç›l›k cephesinde.k
Tam aksine, onlarla suç birli¤i de
yapm›fl asl›nda. Kimilerinin bafl tâc›
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SSoossyyaalliizzmmiinn  ççöökkmmeessiinnddeenn  ssoonnrraa  mmiillllii--
yyeettççiillii¤¤iinn,,  eettnniikk  aayyrr››mmcc››ll››¤¤››nn  yyüükksseellmmeessii
iillggiinnçç..  DDeemmeekk  kkii,,  ddeevvlleett  ssoossyyaalliizzmmii
aalltt››nnddaa  ddaa  cciinnssiiyyeettççiilliikk,,  eettnniikk  aayyrr››mmcc››ll››kk,,
vvbb  vvaarrdd››......



mahkûm ediliyorsa, örne¤in
Nijer’de her 4 çocuktan biri 5
yafl›na gelmeden ölüyorsa, bu,
yap›sal bir fliddettir. Bar›fl ve gü-
venlik kal›c› bir flekilde gelecekse,
bu fliddetle mücadele etmek
gerekir. Genellikle dolays›z fliddet
kesin, ani ve dramatikken; yap›sal
fliddet, statik ve örtülü olup daha
kesintisiz bir süreklilik arz eder. 

Negatif Bar›fl
Galtung’un da vurgulad›¤› üzere
do¤rudan fliddetin, mesela
terörizmin yok edilmesiyle ancak
‘negatif bar›fla’ ulafl›labilir ve
‘negatif bar›fl’, kal›c› güvenli¤in ve
bar›fl›n tesisi için yeterli de¤ildir.
Burada önemli ve zor olan, iktidar
ve bölüflüm iliflkilerini toplumsal
adaleti geri getirecek flekilde
yeniden düzenleyerek yap›sal
fliddetin yok edilmesi yoluyla ‘pozi-
tif bar›fl›n’ inflas›d›r. Do¤rudan ama
özellikle de yap›sal fliddetin birey-
lerin ruhsal bütünlüklerini, toplum-
lar›n kimlik ve gelecek tahayyüllerini
biçimlendirmeyi amaçlayan dezen-
formasyon, beyin y›kama, korku ve
güvenliksizlik hissini yayma ve
psikolojik harekat gibi stratejileri
vard›r. Hem teröristlerin hem de
güvenlik ideologlar›n›n s›kça bel
ba¤lad›klar› bu stratejilerin deflifre
edilerek dünya görüflümüzü, ahlaki
ve siyasi duruflumuzu belirlemele-

tam da bu ölüm ac›s›n›n ve
korkusunun, düflünceye ket vuran
yo¤unlu¤undan, aciliyetinden güç
al›yorlar. 

Düflünceye Ket Vurmak
Düflünceye ket vurmaksa,
gelece¤imizi teröristlerin, güvenlik
teknokratlar›n›n, çokuluslu silah
tüccarlar›n›n ve serbest piyasa kök-
tencilerinin insaf›na teslim etmek;
özgürlük, adalet ve fliddetten
ar›nm›fl bir dünya taleplerini siyasi
gündemden geri dönülmez biçimde
ç›karmak anlam›na gelmektedir. 

Tüm akademik ömrünü bar›fl
araflt›rmalar›na adayarak, devlet ve
askeri odakl› güvenlik yaklafl›m› ve
güç maksimizasyonu talebiyle
biçimlenen geleneksel uluslararas›
siyaset anlay›fl›na köklü elefltiriler
getiren Johan Galtung, do¤rudan
ve yap›sal fliddet aras›nda bir ayr›m
oldu¤unu varsayar. Buna göre
do¤rudan (dolays›z) fliddet, A
bireyinin ya da devletinin B bireyine
ya da devletine zarar vermek
ve/veya yok etmek niyetiyle
do¤rudan fiziksel sald›r›s›yla ortaya
ç›kar. Terörist eylemler, devletlerin
baflka devletlere yahut ço¤u kez
‘üçüncü dünyada’ görüldü¤ü gibi
kendi vatandafllar›na yönelik silahl›
sald›r›larla do¤rudan fliddet uygula-
malar›ndand›r. 

Yap›sal fiiddet
Yap›sal fliddetse bilinçli ve kas›tl›
uygulanan politikalarla dünya
üzerinde baz› toplumlar›n yahut
baz› kesimlerin açl›¤a, yoksullu¤a,
güçsüzlü¤e ve sonuçta kendilerini
savunamazl›¤a, ölüme terk
edilmeleridir. Bu politikalar, eflitsiz
ve bask›lay›c› iktidar iliflkileriyle
sürdürülür ve onun kurbanlar› olan
toplumlar›n, bireylerin, hayat stan-
dartlar›n› ve sürelerini önemli
ölçüde düflürür. Örne¤in Bat›l›
büyük ilaç tröstlerinin ç›karlar›n›n
korunmas› u¤runa Afrika’da, Uzak
Asya’da milyonlarca insan AIDS ve
benzeri hastal›klardan ölmeye
devam ediyorsa (üstelik bu ölümler
kaç›n›lmaz de¤ilken), insanl›¤›n
büyük bir bölümü günde bir dolar›n
alt›nda bir gelirle yaflamaya

büyük bir müzisyen olacakt›. Ama
hayat onu Türkiye’nin en yarat›c›,
en giriflimci ifladamlar›ndan biri
yapt›. Çanakkale Savafl›’n›n tarihine
duydu¤u büyük merak onu sonun-
da Sarafin Çiftli¤i’ni sat›n almaya ve
Ahmet’le birlikte ülkenin en kaliteli
flaraplar›ndan baz›lar›n› üretmeye
götürdü.”

Güven, Türkiye’de pek az kimsenin
yapt›¤›n› yapt›; kazand›¤› paray›
tar›ma yat›rd›. Elinden kitap
düflmedi. Dünyada gidip görmedi¤i
yer kalmad›. Son gitar›n› birkaç gün
önce sat›n ald›. Aç›k Radyo’nun
kurucu ortaklar›ndand›; Müzikli
fiarap Sohbetleri’ni haz›rlay›p
sundu. Kalbi, her pazar yapt›¤› gibi
basketbol oynarken durdu. Daha
yapaca¤› çok fley vard›.1

fifiaahhiinn AAllppaayay

1 Pr; Yorumlar, Güven Nil; Yay›n Dönemi: (10,
Kas›m ’99 – May›s ’00), 
Müzikli fiarap Sohbetleri, Güven Nil;  Yay›n
Dönemi: 11-12 (May›s ’00 – May›s ’01)

Güvenlik
Bireylerin ve toplumlar›n kendilerini
her an güvensiz hissetmelerini
kendi güvenlikleri için önkoflul
sayanlar›n dayatt›¤› fliddet
karfl›s›nda yerel, ulusal, küresel
ölçekte yeni siyaset kanallar›
aç›lmal›; teröristlerin ve güvenlik
ideologlar›n›n dayatt›¤› toplum ve
dünya düzeni bofla ç›kar›lmal›d›r.
Yaralar bu kadar taze, ac›lar bu
kadar büyükken Londra’da, ‹stan-
bul’da, Madrid’de yahut
Güneydo¤u’da s›rf intihar bom-
bac›s›yla ya da uzaktan kumandal›
bir bombayla ayn› mekânda,
trende, otobüste olduklar› için
bugün art›k aram›zda olmayanlar›n
yak›nlar›na ve onlarla bu kay›plar›n
do¤urdu¤u ac›y›, öfkeyi paylaflan
toplumlara bunlar› anlatmak kolay
olmayabilir. Ancak, hayat›m›z›
güvenlik endüstrisinin ve ideolo-
jisinin hizmetine sürmek suretiyle
var olan yap›sal eflitsizlik ve
sömürü mekanizmalar›n›n üstünü
örtenler, bizleri güvenlik ve özgür-
lük aras›nda bir seçime zorlayarak
iktidarlar›n› pekifltirmek isteyenler,
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Güvenliklefltirmenin
baflar›s› bir yandan
hayat›m›za, yaflama

biçimimize kasteden
tehdidin daimi

oldu¤u duygusunun
diri tutulmas›na, öte

yandan da bu
süreklilik arz eden

tehditle demokratik
yollardan mücadele

edilemeyece¤i
fikrinin genifl kabul
görmesine ba¤l›d›r. 

rine izin vermemek, fliddet karfl›t›
mücadelenin gere¤idir. 

‘Güvenliklefltirme’
Örne¤in güvenliklefltirme (securiti-
zation), güvenlik ideologlar›n›n,)
kendilerine tan›nan olanaklarla 
yetinmek istemeyen devlet
adamlar›n›n, siyasetçilerin yayg›n
olarak baflvurduklar› söylemsel bir
stratejidir. Özünde siyasi olan
meselelerin güvenlik alan›na
kayd›r›larak kitlelere ola¤and›fl›
önlemlerin al›nmas›n› gerektiren
yaflamsal tehditler olarak sunul-
mas›d›r. Söz konusu olan, devletin
egemenli¤ine yahut topluma yönel-
mifl âcil ve yak›n bir tehdit
oldu¤undan (terorizm ya da bir
baflka devletin sald›r›s› gibi) onunla
mücadele ola¤an koflullarda meflru
say›lmayacak önlemler gerektirir. O
zaman güvenliklefltiriciler, örne¤in
devlet seçkinleri, nas›l bir tehditle
karfl› karfl›ya olduklar› ve ne tür
önlemler al›naca¤› konusunda
kendilerini s›n›rlayabilecek ahlaki,
siyasi meflruiyet ölçütlerini görmez-
den gelirler ve bunun toplumca da
kabullenilmesini beklerler. Ölümcül
ve yak›n bir tehditle u¤rafl›ld›¤›na
göre siyasetin meflruiyet s›n›rlar› da
ona göre belirlenmeli, özgürlük ve
adalet talepleri beliren derhal ve
sürekli güvenlik ihtiyac› karfl›s›nda
ertelenebilmelidir. ‹fllerinin 
ehillerince yürütülen güvenlik ve
güvenliklefltirme politikalar›n›n
siyasal/kamusal tart›flmalar yoluyla
y›prat›lmas›na izin verilmemelidir.
Böylelikle güvenlik ideologlar›, yeni
yasalar, yeni yasaklar talep eder,
ödünsüz denetim için yeni prose-
dürler ve gözetleme mekanizmalar›
yürürlü¤e geçirirler. Güvenliklefltir-
menin baflar›s› bir yandan haya-
t›m›za, yaflama biçimimize kaste-
den tehdidin daimi oldu¤u duy-
gusunun diri tutulmas›na, öte 
yandan da bu süreklilik arz eden
tehditle demokratik yollardan
mücadele edilemeyece¤i fikrinin
genifl kabul görmesine ba¤l›d›r. 

Yeniden ve Daha Fazla Siyaset
Siyasetin alan›n› daraltmay›,
toplumun söz söylemesinin önünü
kesmeyi amaçlayan güvenliklefltir-

menin sadece ve sadece güvenlik
ideologlar›n›n, güvenlik ve silah
endüstrisinin ve eflitsizliklerden,
sömürüden kaynaklanan yap›sal
fliddeti örtülü hâle getirdi¤i için
piyasa köktencilerinin ifline yarad›¤›
aç›kt›r. Teröristlerin, güvenlik
teknokratlar›n›n ve s›n›rs›z piyasa
fetiflistlerinin bizleri içine çektikleri
fliddet sarmal›na verilecek
do¤rudan ve yap›sal yan›t, yeniden
ve daha fazla siyasettir. Kal›c› bar›fl,
gerçekten güvenlik, ancak her türlü
fliddetten ar›nm›fl âdil bir dünya ve
toplum düzeniyle mümkün olabilir.
Bu da ola¤anüstü oldu¤u iddia
edilen koflullarda ince bir çizgi
üzerinden yürütülecek uzun ve 
zahmetli bir siyasi mücadeleyi
gerektirir.

AAllppeerr KKaalliibbeerr

www.acikradyo.com.tr
08 Eylül 2005.
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Hacktivizm
Zapatistalar sonr  derece ilkel koflul-
larda cang›l›n içerisinde yafl›yorlar-
d›. Mücadelelerini de orada bafllat-
t›lar. Buna karfl›n en son teknolojik
geliflmelerden ve de bilgisayar
teknolojisinden yararlan›yorlard› ve
teknolojinin bu potansiyelini olduk-
ça erken keflfetmifllerdi. Bundan
ötürü de Zapatistalar’›n ‘büyülü
gerçekçili¤in’ politikas›n› yapt›klar›
söyleniyor. Di¤er birr  deyifller  Zapa-
tistalar’›n, Márquez gibi yazarlar›n
Latin Amerika’ya özgü gerçeküstü-
cülük anlay›fllar›n›k  politik alandak
gerçeklefltirdikleri... Bu özelliklerin-
den dolay› da ba¤›ms›zl›k mücade-k
lesi yürüten di¤er gruplardanr
–Peru’daki Ayd›nl›k Yolu’ndan,k El
Salvador’daki gruplardan ve hatta
Sandinistalar’dan– farkl›–  olduklar›

vurgulan›yor... 1994 y›lbafl›nda
NAFTA yürürlülü¤eA  girdi¤inde
Zapatistalar neo-liberalizmer  karfl›
manifestolar›n› yay›nlam›fllard›.
Ve bunu cengelden e-mail yoluyla
gönderdiler. Yani y›lbafl›ndan he-
men birkaç dakika sonra, insanlar
bilgisayarlar›n› açt›klar›nda az öne
yürürlü¤e giren anlaflmaya karfl›
Zapatista’lar›n itirazlar›n›, mani-
festolar›n› postalar›nda buldular.
E-mail alan kifliler der  baflkalar›na
ilettikçe hareket havuza at›lm›fl bir
tafl›n dalgalar› gibi büyüyor, genifl-
liyordu. ‹nternetin bu flekilde kul-
lan›lmas› aç›s›ndan oldukça erken
bir tarihtir  bu. ‹nternetin ancak
1995 y›l›ndan itibaren yayg›n
kullan›ma girdi¤i düflünülürse,
ola¤anüstü erken bir müdahaleydir
denebilir. NAFTA’n›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihten itibaren, onlar dar
buna karfl› ataklar›n› gerçeklefl-
tirdiler. Fakat bu müdahaleler
e-mail aktivizmi düzeyindeydi.

Aktivizmden ‘Hacktivizim’e...
Sanal âlem diyoruz ama internetten
yararlanmak içink  yine elle tutulur ver
gözle görülür birr  altyap›r  gerekiyor.
‹nternetin ve bilgisayar teknolojisi-r
nin  getirdi¤i olanaklardan tam ola-
rak yararlanabilmekk  içink  ise bu alt-
yap› flart. Zapatistalar iser  son dere-
ce ilkel koflullarda yafl›yorlard›,
böylesi bir altyap›danr  yoksunlard›.
Dolay›s›yla, e-mail yoluyla ulaflt›klar›
kifliler, onlara destek sa¤l›york  ver
böylece internette küçük küçükk
100’den fazla Zapatista yanl›s›
(pro-Zapatista) noktalar, dü¤ümler
olufluyordu. Yani internette siteler
do¤uyor ver  bunlar giderekr  ço¤al›-
yor, Zapatistalar’a büyük birk  destekr
sa¤lan›yordu. 1997 y›l›nda Meksika
Hükümeti Zapatistalar’a ve yerlilere
karfl› büyük birk  k›y›mar  giriflti. Acteal
k›y›m› s›ras›nda çok say›dak  yerli
hunharca öldürüldü. Zapatistalar’a
destek verenk  ‘taktik medya’ e-mail
göndermenin, e-mail alman›n ‘net’
aktivizmi için çok etkilik  olamayaca-
¤›n› düflünüyordu. Burada, Zapatis-
talar’a destek aç›s›ndank  ‘aktivizim’-
den ‘hacktivizm’e bir geçiflr  yafland›.

Bu tarihten sonra Zapatista yanl›lar›
art›k yerlilerek  yap›lan k›y›m› duyur-
man›n ötesinde, Meksika Hükü-
meti’nin bu k›y›mla ilgili yanl›fl
haberlerini bloke etmenin, medya
manipülasyonlar›na karfl› da bir
tedbir alman›nr  zorunlu oldu¤unu
düflünüyorlard›. Yapacaklar› tek fleyk
de resmi siteleri ‘hacker aktivizmi’
ile çökertmek yak  da haberleflmeleri
bloke etmekti. Zapatistalar’a teknik
yard›m ve altyap› deste¤i sa¤layan-
lar, bu ifli çok çokk  iyik  bilen insan-
lard›. Özellikle, 1994- 97 y›llar›n›
kapsayan dönemde hacktivizm
nas›l yap›l›r, net eylemcili¤i nas›l
gerçeklefltirilir, en etkili biçimde
nas›l hayata aktar›labilir, bunun
üzerinde baya¤› çal›flm›fl, kafa
yormufl kiflilerdi. Bir yandanr  yüksek
teknoloji balonu büyürken, müthifl
zenginlikler oluflur ver  yeni flirketler
ortaya ç›karken; bir yandanr  da bu
hacktivizm ayn› teknolojiyi sisteme
karfl› kullanman›n yollar›n› aç›yordu.
Sistem karfl›tlar›, sistemi kendi
silah›yla vurmakta gitgide
ustalafl›yorlard›.

Elektronik Sivilk  ‹taatsizlik
Teknik ayr›nt›lar›n›k  bir yanar  b›ra-
k›rsak, FloodNet adl› kendi web
siteleri arac›l›¤› ile Meksika hükü-
metinin resmi sitelerini bloke edi-
yorlard›. Javascript temelli bir araçr
olan FloodNet’ten yükleme yap›-
l›yordu. Bir dakikar  içinde de birkaç
yeniden yükleme gerçeklefltiriliyor-
du. Her yenir  yüklemede daha fazla
say›da insan, daha fazla Zapatista
destekçisi eyleme kat›l›yordu.
FloodNet’te otomatik olarakk  çal›flan
bir sistemr  ile kullan›c›n›n yeniden
yükleme dü¤mesini  t›klamas›na
gerek kalm›yordu.k  Böylelikle,
Meksika hükümetine ait iletiflim
kanallar›n› t›k›yorlard›. Yapt›klar›
bir türr  sivilr  itaatsizlikti asl›nda;
elektronik sivilk  itaatsizlik. Beri yan-
dan flunu da söylüyorlard›: bu tür
bir hacktivizmr  gerçek hayattakik
eylemcili¤in yerini almamal›,
onunla bütünleflmeli. Bu nedenle,
hacktivizm’i gerçeklefltirirken, yani
sanal alemde Meksika hükümetinin
sitelerini bloke ederken, ayn›
zamanda dünyan›n pek çokk  yerindek
Meksika konsolosluklar› ve büyük-
elçiliklerinin önünde protesto gös-
terileri düzenliyorlard›. Sokaktaki
gösterileri de sanal alem üzerinden,
internet üzerinden koordine ediyor-
lard›. ‹nternetten yap›lan duyurular
elçiliklerin önündeki protesto gös-
terilerinin kalabal›k olmas›n› da
sa¤l›yordu. Bu da Zapatistalar’a
önemli bir stratejikr  vek  lojistik destekk
anlam›na geliyordu. Bu destek
orada da kalm›yor, daha genifl bir
alana aç›larak küreselk  adalet müca-
delesine de katk› sa¤l›yordu. Yani,
Chiapas ormanlar›nda bafllayan ve
ilk bak›fltak  yerel say›labilecek dire-k
nifl küreselleflmekteydi. Chiapas
ormanlar›ndaki bu mücadeleyi ben-
zerlerinden farkl› k›lan da buydu
belki de. Bir zamanlarr  Sandinis-r
talar’›n yürüttü¤ü de dahil olmak
üzere, di¤er gerillar  eylemlerinden
çok farkl›yd›.k  Zapatistalar eylemleri-
ni dijital dünyada, sanal âlemde de
sürdürüyorlard›. Bu eylem tarz›
‘Dijital Zapatismo’ olarak
adland›r›l›yordu... Asl›nda bu,
1960’lardaki yeralt› yay›nc›l›¤›n›n da
bir devam›r  niteli¤indeydi. Özellikle
de 1999’da Seattle’daki genifl çapl›

Chiapas ormanlar›nda
bir Zapatista
yerleflimi.



Marcos’un yüzünü örten kar
maskesi, a¤z›ndaki pipo, yan›ndan
hiç eksik etmedi¤i transistörlü
radyosu bu teatralli¤in unsurlar›.
Onlar› yak›ndan tan›yan, Zapatis-
talar üzerine belgesel yapm›fl bir
sinemac› olan Nettie Wild da
“Zapatistalar’› bir kez gören onlar›
bir daha unutamaz“ diyordu. Onlar›
unutulmaz k›lan da bu teatrallikti
iflte... Zapatista’lar›n eylem tarzla-
r›nda da gözlemleniyordu bu du-
rum. Chiapas ormanlar›ndan yola
ç›karak baflkente yürüyüflleri ör-
ne¤in... Yol boyunca köylülerle
kucaklaflmalar›... Burada teatrallik
ve performans (gösteri) sözcük-
lerinin hiçbir olumsuz ya da küçüm-
seyici anlam› yok elbette. Tam
aksine, kendili¤indenlikle ilgili diye-
biliriz... Ço¤unlukla herfley olaylar›n
içerisinde kendili¤inden gerçeklefli-
yordu. Zapatistalar’a sempati
duyanlar da onlara sanal âlemdeki
tiyatro ile destek veriyorlard›. 

Zapatistalar’a ‘hacking’ tarz› eylem-
lerle destek önce Avrupa’dan geldi.
‹lk destek veren topluluk ‹talya’dan
’Anonim Dijital Koalisyon’ adl› bir
örgüt oldu. Daha sonra baflka
örgütler, kollektiviteler de devreye
girdiler. Bunlardan bir tanesi de
Electronic Disturbance Theatre
(Elektronik Kargafla Tiyatrosu) adl›
bir tiyatro toplulu¤uydu. Bunlar
Zapatistalar’›n direniflini, mücade-
lesini sanal âlemde estetize ederek
sanal âlemde bir tür ‘ajitprop’
tiyatro yap›yorlard›. Yani Brecht ve
Piscator’un tiyatro anlay›fllar›n›
sanal âleme tafl›yor, bu anlay›fl›
yeni teknolojilerle zenginlefltiriyor-
lard›. Baflka etki ve esin kaynak-
lar›n› da anmak gerekirse Augosto

ölümü hakk›nda pek az fley söyledi,
pek az aç›klama yapt›. Hiçbir fley
olmam›fl gibi davranmay› tercih etti.
Yapt›klar› aç›klamalar ise gerçekleri
gizleyen ya da çarp›tan resmi ya-
lanlar olman›n ötesine geçmiyordu.
Bu resmi propaganday› ve mani-
pülasyonu k›rmak ve etkisiz k›lmak
gerekiyordu. Zapatistalar ve onlara
destek verenler, iflte bu noktada
yeni teknolojilerden yararlanman›n
ne denli yaflamsal oldu¤unu daha
iyi anlad›lar. “Yeni teknolojileri kul-
lanmazsak, eski iletiflim teknoloji-
lerinde ›srar edersek, 1960’lar ve
70’lerin Samizdat anlay›fl›n› elek-
tronik âleme geçirmezsek, dijital
düzeye tafl›mazsak çok da etkili
olamay›z” diyorlard›... Bu yüzden
de dijital olarak do¤ru olmad›klar›
yollu savlar› dikkate almad›lar.
Yapt›klar›n›n ayn› zamanda sanat
oldu¤unun, salt politik bir eylem
de¤il, ayn› zamanda estetik bir

etkinlik oldu¤unun da alt›n› çizdi-
ler...  Avusturya’da, Linz’de yap›lan
Ars Electronica Festivali’nde bunu
bir performans olarak gerçeklefltir-
diler. Orada herkesi Meksika hükü-
metinin, Frankfurt borsas›n›n ve
Pentagon’un sitelerine girmeye
teflvik ettiler. Bu performans ân›n-
da, herkesi laptop’lar›yla sözkonu-
su sitelere sald›rmaya davet ediyor-
lard›. Böylelikle hacktivizim, sanat
ile, performans ile birlefliyordu. 

Asl›na bak›l›rsa Zapatistalar’›n
durufl ve eylemlerinde performans
ve teatrallik herzaman yer tutuyor.
Zapatistalar tiyatroyu seviyorlar
iflte... Büyülü gerçekçilik dedi¤imiz
biraz da bu. ‹kinci Kumandan

ve büyük yank› uyand›ran protesto
gösterilerinden sonra ‘ba¤›ms›z
medya’n›n do¤uflu düflünülürse
hepsinin birbiriyle çok yak›ndan
ilgili oldu¤u su götürmez bir
gerçek. Belki bu ba¤lamda
Sovyetler Birli¤i’nin bask›c›
komünist yönetimine karfl› geliflen
‘Samizdat’ adl› yeralt› yay›nc›l›¤›
hareketinden esinlenmifl olmalar›
da muhtemel. Asl›na bak›l›rsa
Samizdat anlay›fl›n›n yeni teknoloji-
lerden yararlanarak dijital âleme
tafl›nd›¤›n› söylemek pekâlâ
mümkün. 

New York Times gazetesi
Zapatistalar’›n e-mail göndererek
bafllatt›¤› hareketi daha o dönemde
‘postmodern devrim’ olarak
adland›r›yordu. Daha az sempatik
yaklaflanlar ise bunun bir savafl
oldu¤unu söylüyorlard› ama 
henüz adamak›ll› bir savafl da 
yoktu ortada. As›l ‘dijital aktivizm’
1997’deki Acteal k›y›m›ndan
sonra bafllayacakt›... ‹nterneti
haberleflmede kullanan baflka 
gruplar da hacktivizm’i elefltiriyor,
hacktivizm’e elefltirel biçimde
yaklafl›yorlard›. Yani bunun ‘dijital
olarak do¤ru’ (digitally correct( )tt
olmad›¤›n› ileri sürüyorlard›.
Hacktivizm’i elefltiren bir kesim
vard› k›sacas›. Dijital Zapatismo’yu
savunan hacktivistler ise ‘hacking’
tabir edilen eylemlerin asl›nda bir
‘digital sit-in’ oldu¤unu söylüyor-
lard›. Yani sanal âlemde gerçek-
lefltirilmifl bir tür oturma eylemi.
Eylemciler dijital olarak do¤ru
olmayan bir tav›r içerisinde 
bulunduklar› iddialar›n› kabul 
etmiyorlard›. “Bu bir do¤rudan
eylemdir, ayn› zamanda da bir 
tiyatrodur. Meksika hükümeti de
Zapatistalar’a karfl› çok ac›mas›z
davran›yor, ac›mas›zca  fliddet
uyguluyor.” diyorlard›. As›l fliddet,
gücü elinde bulunduran taraftan
geliyordu. Karfl› taraf, yerli halk›n
taleplerini dikkate almak yerine
imha politikas› uygulamay› tercih
ediyordu. 

Sanat, Performans ve Tiyatro ile
Bütünleflme
Meksika hükümeti 50 köylünün
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Elektronik Kargafla
Tiyatrosu’nun ‘sanal
sit-in’ eylem
ça¤r›lar›ndan biri.

Subcomandante Marcos.

Boal’›n mülksüzler için yapt›¤› tiyat-
rodan, Cesar Chavez’in Meksikal›
tar›m iflçilerinin örgütlü mücade-
lesinin bir parças› olarak gerçek-
lefltirdi¤i tiyatro çal›flmalar›ndan da
esinlendiklerini ileri sürebiliriz. Bu
tiyatronun, Brecht’in epik tiyatrosu-
nun, Piscator’un tiyatrosunun yan›
s›ra Bread and Puppet, Living
Theatre gibi 1960’lar›n radikal tiyat-
ro topluluklar›ndan da etkiler
tafl›d›¤›n›, onlar›n uzant›s› oldu¤unu
da eklemeliyiz... Bu konuda bir
baflka benzerlik, daha do¤rusu bir
baflka etki ve esin kayna¤› da Gran
Fury idi. AIDS aktivistleri, ACT UP
(AIDS Coalition to Unleash Power)

bünyesinde do¤mufl bir eylemci 
ve sanatç› toplulu¤u olan Gran
Fury’nin gerçeklefltirdi¤i sit-in’ler ileyy
Electronic Disturbance Theatre’›n
eylemleri aras›nda bir benzerlik
vard›. 

AIDS ve ACT UP
AIDS eylemcili¤i de 1980’lerin ikinci
yar›s›ndan bafllayarak, yeni toplum-
sal hareketlere ve yeni protesto
tarzlar›na esin kayna¤› oldu. Özel-
likle de ACT UP eylemleri... ACT
UP eylemcileri ve ACT UP bünye-
sinden do¤an Gran Fury sanat
kollektivitesi, hükümetin sa¤l›k har-
camalar›na ve AIDS araflt›rmalar›na
ay›rd›¤› parada k›s›tlama yaparak
hastalar› ölüme terketti¤ini söylü-

yordu. Bunu protesto amac›yla
‘toplu ölme’ (die-in) eylemleri
gerçeklefltiriyorlard›. Sözkonusu
protesto eylemleri ayn› zamanda
birer performans niteli¤i tafl›yordu.
Kar›fl›kl›k yarat›c› eylemler, gerilla
aksiyonlar›yd› bunlar. Elektronik
Disturbance Theatre da (EDT) dijital
âlemde kar›fl›kl›k yarat›yordu...
1999 y›l›nda Pentagon’un web site-
sine sald›rd›lar. Pentagon da kendi
üslubuyla buna karfl›l›k verdi ve
EDT eylemine, performans›na
kat›lan pek çok kiflinin bilgisa-
yarlar›n› çal›flamaz hale getirdi.
Bu yüzden de, e¤er bir savafl söz
konusuysa, bu savafl› bafllatanlar

hacktivistler de¤ildi. Bu olayda 
sivil itaatsizlik say›labilecek bir
eyleme çok sert bir karfl›l›k verilme-
si sözkonusuydu. 

EDT‘nin üyelerinden biri ve önemli
bir tiyatrocu olan Ricardo
Dominguez, klasik tiyatro e¤itimi
alm›fl olmakla birlikte, bir-iki y›l›n›
New York’ta hacktivizm’i ö¤ren-
meye harcam›fl. Teknik olarak bunu
çok iyi bilen biri, bir tür dijital gerilla
olup ç›km›fl. 

‹nternette Sanal Cumhuriyet
Ricardo Dominguez ve EDT’nin
di¤er üyeleri, internet sayesinde
yeni bir kamusal alan aç›ld›¤›n› vur-
guluyorlard›. Fakat bu, Habermas’›n

idealize etti¤i kamusal alandan
hayli farkl›yd›. Habermasç› anla-
m›yla kamusal alan›n asl›nda
d›fltalay›c› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Klasik anlam›yla, tarihsel olarak da
s›n›rl› ve d›fltalay›c›... ‹nternetteki
sanal cumhuriyet ve kamusal alan
ise çok daha demokratik. Örne¤in
Antik Yunan’da ‘agora’ rasyonel
söylemin kuruldu¤u aland›. Atina
demokrasisine katk›da bulunacak
toplumsal politikalar orada biçim-
leniyordu. Ama toplumsal poli-
tikalar›n oluflturulmas› sürecine
herkes kat›lamad›¤›ndan herkes
politika yapam›yor, bu demokrasi
herkesi kapsam›yordu. Agora’da
konuflma ve politika yapma, poli-
tikay› biçimlendirme yurttafllar›n
hakk›yd›. Daha do¤rusu, onlara
tan›nm›fl bir ayr›cal›kt›. Peki kimler
yurttafl say›l›yordu? Köle sahibi,
gemi sahibi, tüccar erkekler. Ama
köleler, kad›nlar ve Atina’n›n
d›fl›nda kalan taflral›lar tart›flmaya
giremiyorlard›. Oysa hacktivizm,
internet yoluyla, d›fltalanm›fllar›n,
paryalar›n agora’ya girmelerini ve
orada politika yapmalar›n› sa¤l›yor.
En az›ndan bu konuda genifl
potansiyel tafl›yor. Antik Yunan’da
da agora’ya girme hakk›ndan yok-
sun olanlar buraya s›zmaya çal›fl›r,
kar›fl›kl›k ç›kar›rlarm›fl. Demos
denirmifl bunlara. Gösteri yapmak
anlam›ndaki ‘demonstrate’ sözcü¤ü
buradan geliyor olsa gerek.
Hacktivistler’in yapmak istedi¤i de
buydu asl›nda.

‹nternet söz hakk› k›s›tlanm›fl olan-
lara kendilerini ifade hakk› veriyor-
du. Onlar art›k yeni bir dille konu-
fluyor, kendilerini yeni bir dille ifade
ediyorlard›. Metaforik bir dil... Sem-
bolik dilin karfl›s›nda semiotik bir
dil. ‹nternet yeni bir dilin konuflul-
du¤u yeni bir kamusal aland› art›k.
Yeryüzünün lanetlilerinin, paryalar›n
kendilerini ifade edebilecekleri,
bask› ve sömürüye karfl› direniflleri-
ni örgütleyebilecekleri bir alan...
Karfl› kamusall›¤›n alan›. Bir yö-
nüyle gerçekten dijital sahnede
sahnelenen bir performans, bir 

329

Hacktivizm

Zapatista’lar›n büyülü
gerçekçili¤ine ilham
veren unsurlardan 
biri de Bread and
Puppet Theatre.



Elektronik
kültürün
yeni olanak-
lar›yla
gerçek-
lefltirilen
perfor-
manslar
'büyülü
gerçekli¤in
politikas›'
ad›n› alabilir
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gerçeklerini, kendileriyle ilgili ger-
çekleri duyurmak gerekiyor. Bu
yüzden de internetten ve yeni
teknolojilerden yararlanmak, ve
sadece e-mail göndermekle
kalmay›p, gerekti¤inde elektronik
sit-in’ler yapmak da kaç›n›lmaz
oluyor. Ama Zapatistalar’›n bu
olanaklardan kendi bafllar›na tam
anlam›yla yararlanmalar› pek kolay
de¤il. Daha do¤rusu, Chiapas cen-
gelinde olanaklar› çok s›n›rl›. Ço¤u
bölgede elektrik yok, bazen telefon
bile yok. ‹flte bu noktada, harekete
sempati duyanlar›n deste¤i çok
önemli bir nitelik kazan›yor.

‘Glokal’:
Teknolojide ve Dilde Dönüflüm
Burada belki de ayn› anda gerçek-
lefltirilen iki dönüflümden bahset-
mek gerekiyor; kullan›lan ve bask›
arac› olarak da bir görünüme bürü-
nen teknolojinin, ve buna ba¤l›
olarak da dilin  dönüfltürülmesi...
Biri hacker’l›kla activizmi birlefltiren
hacktivizm, di¤eri de yerel (lokal) ve
küresel (global) sözcüklerini sentez-
leyen ‘glokal’. Dilde gerçeklefltirilen
bu dönüflüm asl›nda bask›ya karfl›
direniflin de bir parças›; çünkü
sonuçta dil de bir tahakküm arac›
olabiliyor. Üstelik de ezen, afla¤›-
layan, ac›mas›zca kullan›labilen bir
araç. Ve bu noktada yeni mücade-
leye uygun bir dil yarat›l›yor. Dün-
yay› yeniden tan›mlamak için yeni
bir dili konuflmak gerekiyor. ‹nsan
özne olabilmek için kendi dilini
oluflturmak zorunda, yani dilsiz
özne olmaz. Cellad›n›n diliyle
konuflamazs›n, cellad›n diliyle
konuflursan infazdan kurtulamaz-
s›n. Kendi dillerini de oluflturmak,
linguistik kimli¤ini kazanmak zorun-
lu bir hale geliyor. Bu da iflin görün-
meyen, ama çok önemli bir boyutu.
Üstelik de sadece Zapatistalar için
de¤il, bütün ezilenler için, kad›nlar
için... Gertrude Stein’›n, ataerkil dili
bozmas› ya da John Cage‘in
‘mezostik’ fliirler yazmas›, söz dizi-
mini bozmas› gibi... Örne¤in John
Cage sözdizimin belli bir düzen
içinde art arda gelen sözcükleriyle
militer ça¤r›fl›mlar uyand›rd›¤›n›
söylüyordu...

Disturbance Theatre, sanal e
âlemde karfl› kamusall›k(lar)
yarat›yor. Dillerinin metaforik
oldu¤unu; normal gündelik 
hayattaki resmi makamlar›n 
resmi belgelerdeki dili de bozarak
konufltuklar›n›, böylece bir iletiflim
kurduklar›n› belirtiyorlar hakl› ola-
rak. Ve en önemlisi, internetin
direnifli küresellefltirme potansiye-
linden yararlan›yorlar. Yani y›rt›c›
küreselleflmeye karfl› ç›k›p, adaletli
bir küreselleflme, alternatif bir küre-
selleflme için mücadele ediyorlar.
E¤er böyle bir amaçla yola ç›km›fl-
san›z, mücadelenizi küresel bir
ölçekte duyurman›z gerekir. ‘Taktik
medya’ olarak adland›r›lan bu yeni
medya direnifli küresellefltiriyor. Bu,
yeni medyan›n belki de en önemli
yönü. Yeni toplumsal hareketlere,
alternatif bir küreselleflme proje-
sinin peflinde olan bu hareketlere
ancak bu flekilde etkili destek
sa¤layabiliyor. 

1960’lara bakt›¤›m›zda o zamanki
direniflin, bugünle k›yasla yerel
oldu¤unu görüyoruz. Fakat bu
durum büyük ölçüde, o dönemin
teknolojisinin bu anlamdaki yerelli¤i
aflmaya izin vermemesinden kay-
naklan›yordu. Direniflçi medya,
direnifl amac›yla kullan›lan iletiflim
araçlar› ve kanallar›, yeralt› yay›n-
lar›, dergiler ve korsan radyolardan
ibaretti... Oysa, bugün direniflçilerin
elinde internet var. Bundan yararla-
narak en yerel isyanlar›, meydan
okuyufllar› küresellefltirebiliyorlar.
‹flte bu anlamda yerelli¤in ve küre-
selli¤in içiçeli¤inden, yani ‘glokal’
olufltan söz ediliyor... Yerel olan›n,
yerel kültürlerin hem homojen-
lefltirmeye, asimile edilmeye dire-
niflini; hem de kendi d›fl›na kendi
iradesiyle aç›larak, baflka kültürlerle
kaynaflmas›n› ifade ediyor bu söz-
cük. Örne¤in, Zapatistalar atalar›
Mayalar›n miras›n› sahipleniyor,
ayn› zamanda da neo-liberalizme
karfl› mücadelelerinin küresel
oldu¤unun alt›n› çiziyorlar. Böylesi
bir iç içelik küresel adaleti sa¤lama
bak›m›ndan çok önemli. Bu müca-
delede bask› alanlar›n› medya
manipülasyonuna karfl› ayd›nlatmak
gerekiyor. Onlara gerçekleri, kendi

tiyatro söz konusu. Ve bu ayn›
zamanda, politik bir eylem,
do¤rudan bir eylem. Elektronik
kültürün, iletiflimin getirdi¤i yeni
olanaklardan yararlanarak gerçek-
lefltirilen bu performanslar ‘büyülü
gerçekçili¤in politikas›’ tan›m›n› hak
ediyor...

‘Siber Terorist’ mi?
Hacktivistler aleyhinde ‘siber teror-
ist’ suçlamas› öncelikle Rand
Cooperation gibi CIA ile, Pentagon
ile yak›n iliflkili kurumlardan,
Rand’›n baz› teorisyen ve stratejist-
lerinden geldi. Dolay›s›yla, bu
suçlamaya kuflkuyla bakmak, hatta
ciddiye almamak gerekiyor. Fakat,
siber terörizm suçlamas›ndan ayr›
olarak, bir de ‘dijital olarak do¤ru’
olmama elefltirisi var. Bu, politik
do¤ruluk (politically correctness) ya
da politik olarak do¤ru olmamak
temelinde yap›lan bir ay›r›m.
Hacktivizm’in dijital  do¤ruluktan
yoksun oldu¤u elefltirisi genelde
›l›ml› soldan, liberal çevrelerden
gelen bir elefltiri. Fakat, Zapatis-
talar’› destekleyen, onlara sanal
âlemde lojistik destek sa¤layan
hacktivist’lerin gözard› edilmemesi
gereken savunmalar› ve argüman-
lar› vard›. Onlar s›radan birer hack-
er say›lamayacaklar›n›, çok fleffaf
olduklar›n› söylüyorlard›. Örne¤in
EDT’nin kimlerden olufltu¤u belli.
Performans s›ras›nda kim olduklar›
belli oluyor, görülüyor. Kendilerini
gizleme gere¤ini duymuyorlar.
Dolay›s›yla, terörist olarak suçlana-
mayacaklar›n› ileri sürüyorlar... Bu
savlar›nda da hakl›lar. EDT’nin kim-
lerden olufltu¤u bir s›r de¤il ve te-
rörist olmad›klar›nda, yapt›klar›n›n
terör eylemi say›lamayaca¤›nda
›srar ediyorlar. As›l terör eylem-
lerinin kendilerine karfl› resmi odak-
lardan yöneltildi¤ini de ekliyorlar.
Örne¤in, ABD Savunma Bakan-
l›¤›’n›n eylemi; ‘dijital oturma gre-
vi’ne kat›lan kiflilere karfl› sald›r›ya
geçerek onlar›n bilgisayarlar›n› 
bozmas›, bilgisayar sistemlerini
çökertmesi sözcü¤ün tam anla-
m›yla, büyük ‘T’ ile ‘Terörizm’. Bir
terörist eylemden söz edilecekse,
bu Savunma Bakanl›¤›’n›n eylemi
olabilir ancak. Electronic

Di¤er yandanr  dijital aktivistler yar  da
hacktivist’ler oluflturduklar› yeni
kamusal alanda kendi seslerini
duyurmaya çal›fl›rken salt diyalog
ile yetinmiyorlar. Burada yer yerr
hacktivizm kapsam›na giren, hack-
tivizm tan›m›na uyan eylemler der
yap›yorlar... Yasalar› zorlayarak sivilk
itaatsizlik eylemleri gerçeklefltiriyor-
lar. Yeni kamusal alan›, yani sanal
âlemi direnifl pratiklerinin bir
mekân› yap›yorlar. Bunu yapmak
yaflamsal önem tafl›yor; çünkü
karfl› taraf çokf  güçlük  ve devaml›
surette hegemonyas›n› sa¤lam
araçlarla pekifltirmeye çal›fl›yor. Bu
amaçla yap›lan hacktivizm’in suç
eylemi olarak nitelenmesi pek dek
önemli de¤il asl›nda. Kime göre
suç? Çünkü Rand Cooperation
stratejistleri, e-mail gönderme
düzeyindeki bir internetr  eylemcili-

¤ini dahi terorizm olarak adland›ra-
biliyor. Bu kadar›n› dahi terorist
eylem olarak görüyorlark  ver  bunu
karfl› terör eylemleriner  geçebilmek
için kullan›yorlar. Gizli servislerin
ve istihbarat örgütlerinin internette
yürütece¤i karfl›-terör faaliyetleriner
zemin haz›rlayabilmek vek  bu tür
faaliyetleri meflrulaflt›rabilmek için,k
güya terör eylemlerir  varm›fl gibi
haber yay›yor,r  bunun sözümona
teorisini kuruyorlar. Sonuç olarak
direnifli yaymak, olabildi¤ince
çok say›dak  insana duyurmak vek
etkili k›labilmek aç›s›ndan art›k
salt e-mail göndermenin ötesine
geçmek vek  daha fazlas›n› yapmak
gerekiyor. Amerika’n›n d›fl poli-
tikas›n›n askerileflmesi, önleyici
savafl›n d›fl politikada her türlür
diplomasinin önüne geçmesi
karfl›s›nda, ‘net’ eylemcili¤inin de
daha etkili eylemler gerçeklefltirme-
si gerekiyor. Yani sanal âlemde
kar›fl›kl›k yarat›lmas›k  kaç›n›lmaz
oluyor; çünkü korkunç bir
manipülasyon sözkonusu.

Yarat›c› Eylemcilik vek
‘Meta Medya’
Etkili ve yarat›c› bir tarz›r  benimse-
yerek geliflenk  bu yeni eylemcilik, ya
da ‘yarat›c› eylemclilik’, eylemcile-
rinin yan› s›ra kuramc›lar›n› da za-
man içerisinde yarat›yor. Bunlardan
bir tanesir  olan Lev Manovich taktik
medyan›n önde gelen kuramc›la-
r›ndan. Manovich’in ‘meta medya’
kavram›na göre bu yeni teknoloji
asl›nda çok dak  yeni de¤il. Yani eski
konvansiyonel iletiflim biçimlerini
de d›fltalam›yor. ‹nternette yaz›l›
metin var, grafikler var,r  bütün yer-
leflik araçlardan,k  anlat›m formlar›n-
dan yararlan›l›yor. Yani eskiyi d›fl-
talamadan eskiyle kaynaflarak,
eskiyi de kendi içerisinde dönüfltü-
rerek yararlan›yor.k  Bu yüzden de
ikisinin kaynaflmas›n› anlatabilmek
için ‘meta medya’ terimini

kullan›yor Levr  Manovich. Bilgisayar
iletifliminde kullan›lan bütün araçlar
büsbütün yeni say›lmaz elbette.
Fakat ‘software’ (yaz›l›m) teknolo-
jisinde bunlar›n kullan›m› farkl›-
lafl›yor. Aktar›lan bilgi interaktif
grafik vek  tasar›mlarla dinamiklefli-
yor. Data (veriler), içeri¤inden bir-
fley kaybetmeksizin dinamik birk
tarzda görsellefliyor.

‘Meta medya’ bir anlamdar  yerleflik
olan›n baflkalaflt›r›larak yeniyek
kat›lmas› fleklinde de yorumlana-
bilir. Yaz›l› metnin (text) kullan›l-
mas›, fakat hiper-metin (hypertext)
olarak baflkalaflt›r›larakk  kullan›lmas›k
gibi... Bu bir anlamdar  medyan›n bir
savafl arac› olarak kullan›lmas›;
ama asl›nda karfl› taraf›n, yani keli-
menin en genifl anlam›yla gücü,
iktidar› ellerinde tutanlar›n bafllat-
m›fl olduklar› bir savafl.r  Ve taktik
medya, bu haks›z ve asimetrik
savaflta ezilenlerin direniflini örgüt-
lüyor. Onlar içinr  bir ölümr  kal›m
meselesi olan bu savaflta, varl›kla-
r›n› koruyabilmek vek  direnmek içink

yaflamsal önem tafl›yor. Taktik
medyan›n belki de en önemli özel-
li¤i ‘kendin yap’ anlay›fl›na dayan-
mas›. 1970’lerde punkç›lar›n dile
getirdikleri ‘do it yourself’ (kendin
yap) anlay›fl› gibi... Taktik medyan›nk
da ‘kendin yap, kendin örgütlen’
anlay›fl›n›n sanal âlemde sürdürül-
mesi oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
nedenle, ayn› zamanda lojistik,
stratejik özelliklerik  de olan bir
hareket. Sanal âlemdeki nokta ve
dü¤ümler iser  taktik medyan›nk  can
damar›n› oluflturuyorlar. Buradan
bak›ld›¤›nda, Pentagon’un flimdiye
kadar yapt›¤›r  en hay›rl› ifllerden
birinin interneti icat etmifl olmas›
oldu¤u söylenebilir. ‹nternetin ön
modeli diyebilece¤imiz ARPANET,
ilk kezk  ABD Savunma Bakanl›¤›’nca
kullan›lm›flt›. Daha do¤rusu, Savun-
ma Bakanl›¤›’nca kullan›lmak üzerek
tasarlanm›flt›. Yani internetin kö-
keninde asl›nda militer birr  amaçr  ve
kullan›m yat›yor. Ancak, verdi¤imiz
örnekler ver  özetlemeye çal›flt›¤›m›z
bütün bu geliflmeler silah›nr  geri
tepti¤ini de gösteriyor.

Hacktivizm ve Izzy Stoney
Direniflin küreselleflmesi ise
yayg›nlaflt›r›lmas› bak›m›ndan çok
etkili oluyor. Ancak bu,k  eski direnifl
biçimlerinden vazgeçmek anlam›nak
gelmiyor. Electronic Disturbance
Theatre örne¤inde de görüldü¤ü
üzere, bir andar  haberleflerek
Meksika elçiliklerinin önünde,
Avrupa’da ya da dünyan›n pek çokk
yerinde protestolar› bafllatmak art›kk
mümkün. ‹nternet 1999 Kas›m’›nda
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‹nsan, özne olabilmek için kendi dilini oluflturmak zorunda.
Yani, dilsiz özne olmaz. Cellad›n›n diliyle konuflamazs›n;
cellad›n›n diliyle konuflursan, infazdan kurtulamazs›n... Bu,
iflin görünmeyen, ama önemli bir boyutu. Üstelik, bütün
ezilenler için geçerli.

Izzy Stone,
1907-1989.



(bunlar mülkiyet hakk› ya da 
kullan›m türü haklard›r), ya maddi
olmayan mallar (insan zekâ ve
düflüncesinin yaratt›¤› ürünler
üzerinde yarat›c›lar›na tan›nan 
haklar), ya da kifliler üzerinde
(kiflinin bizzat kendisinin veya 
velisi ya da vasisi olmak suretiyle
hukuken gözetimi alt›ndaki kiflilerin
yaflam›, sa¤l›¤›, vücut bütünlü¤ü,
s›rlar›, özel hayat›, haberleflmeleri,
fleref ve haysiyeti, mesleki kimli¤i,
maddi ve manevi itibar› gibi 
hususlarla ilgili olarak) sahibine
egemen bir durum sa¤layan; 
ve en önemlisi tabii ki devlet de
dahil olmak üzere, herkese karfl›
ileri sürülebilen haklard›r. Çok 
genifl yetkiler içeren bu haklar
yaln›zca hukuk mevzuat›nda 
tan›ml› olanlarla s›n›rl›d›r; kimse
kendili¤inden bir mutlak hak
oluflturamaz. Nispi haklar ise, 
belirli bir kifliye ya da kiflilere karfl›
ileri sürülebilen haklarlard›r; ve
özellikle borç iliflkilerinden do¤arlar.
Çok çeflitli biçimlerde ortaya 
ç›karlar; bir al›m-sat›m sözlefl-
mesinden, bir kira, bir hizmet, 
bir ödünç verme sözleflmesinden
ç›kan haklar yaln›zca o sözleflmenin
taraflar› için do¤ar. Ancak nispi
haklar sadece borç iliflkilerinden
do¤anlardan ibaret de de¤ildir; aile
iliflkilerinden, miras iliflkilerinden de
nispi haklar do¤ar. Kar› ve kocan›n
birbirlerine karfl›, ana ve baban›n
çocuklar›na, ve çocuklar›n da ana
babalar›na karfl› ileri sürebilecekleri
haklar bu kapsama girer. Nispi aile
haklar›, hak sahibinin kiflili¤ine ba¤l›
haklardand›r; baflkalar›na
devrolunamazlar ve mirasç›lara
geçmezler. Say›lanlar d›fl›nda bir-
tak›m nispi haklar da derneklere ve
benzeri kurulufllara iliflkin olarak
söz konusu olabilir. Üyelerin oy
hakk›, üyeler taraf›ndan dernek
tüzel kiflili¤ine karfl› ileri sürülebilen
nispi hak niteli¤indedir. Mutlak
olsun, nispi olsun her hak bir 
hak sahibine aittir, sahipsiz hak
düflünülemez. Haklar›n kazan›lmas›
ve kaybedilmesi, ilgili hukuk dü-
zenlerinde belirtilir. Hakk› sald›r›ya
u¤rayan, ya da kendisine karfl› yük-
lenilmifl olan borç yerine getiril-
meyen kimse; talep hakk›, dava

yakalamak mümkün de¤il. 
Gezgin bir medya anlay›fllar› 
var taktik medyac›lar›n.  
Göçebe, ak›flkan ve gezgin.
Az›nl›¤›n sesi ve iktidar karfl›t›
olmas›ndan dolay› da, az›nl›k
söylemini kuran bir medya. Art›k
yeni bir göçer ça¤›na girdi¤imiz ileri
sürülüyor. Ça¤›m›z›n göçebeleri
s›n›rlar› zorluyor, s›n›r kap›lar›ndan
girmeye çal›fl›yorlar. Taktik medya
bir anlamda yeni göç ça¤›n›n
iletiflim yolu. Göç ça¤›na,
günümüzün ‘diaspora’lar›na uygun
düflüyor. O göçmen dalgas›n›
d›flar›da b›rakmak için kaleler infla
edilse de, onlar› önlemek için
yap›lmayan hiçbir fley kalmasa da
bu böyle. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Cuma Adl› Adamlar
Yt; 28 Kas›m 2003.

Haklar›m›z

Haklar kiflilere hukuk düzeni
taraf›ndan tan›nm›fl yetkilerdir.
Modern devletlerde ço¤unlukla
mevcut olan yaz›l› anayasalarda, 
ya da ilgili kanunlarda tan›mlan›rlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2709 say›l›
Kanunu olan, 7.11.1982 tarihli,
halen yürürlükte olan Anayasa’n›n
12. maddesi gere¤ince, “Herkes,
kiflili¤ine ba¤l›, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel
hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel
hak ve hürriyetler, kiflinin topluma,
ailesine ve di¤er kiflilere karfl› ödev
ve sorumluluklar›n› da ihtiva eder.”
Ayn› belgenin 13. maddesi
gere¤ince de: “Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmak-
s›z›n yaln›zca anayasan›n ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere
ba¤l› olarak ve ancak kanunla
s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar,
anayasan›n sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve
laik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine ayk›r› olamaz.”

Haklar, kapsamlar› ve yöneltilebil-
di¤i kifliler bak›m›ndan, mutlak ve
nispi haklar fleklinde grupland›r›l›r.
Mutlak haklar, ya tafl›n›r ve/veya
tafl›nmaz (toprak, ev vs.) eflya

Seattle’daki kitlesel protesto
eylemlerinden bu yana, Dünya
Sosyal Forumu’nda, G8 toplan-
t›lar›nda müthifl etkileyici bir
biçimde kullan›lmaya bafllad›. 

Hacktivizm konusunda uzaktan da
olsa yap›labilecek ilginç bir ben-
zetme de Izzy Stone’a dair...
Efsanevi ba¤›ms›z gazeteci Izzy
Stone’nun hemen hemen her
fleyiyle kendisinin u¤raflt›¤› bir
gazetesi vard›, ad›  I.F. Stone’s
Weekly idi. Taktik medya’n›n Izzy
Stone’un bu gazetecilik anlay›fl›na
benzedi¤ini de söyleyebiliriz. Izzy
Stone bütün hayat› boyunca tek
bafl›na bir gazete ç›karm›fl ve
Amerika’daki alternatif gazetecili¤in
duayenlerinden biri say›l›yor. Stone
yan›na gelen stajyerlere gazete-
cili¤in alt›n kural›n›, alt›n kanununu
ö¤retiyordu. Ve genç gazetecilere,
‘bütün politikac›lar yalan söylerler’
ilkesinden bafllamalar›n›, bu önka-
bulden yola ç›kmalar›n› tavsiye
ediyordu. Zaten ç›kard›¤› gazetenin
asli amac› da politikac›lar›n yalan-
lar›n› ortaya koymakt›... Yani poli-
tikac›lar› tersten okumak, dudak
aralar›ndakini okumak, onlar›
deflifre etmek. Izzy Stone “cennet
ve ütopyay› hemen yar›n sabah
kurmay› umuyorsan›z, güçlükleri ve
tarihi kavrayamam›fls›n›z demektir”
diyordu. “Mücadelenin kendinden
haz alman›z gerekir”. Gerçekten,
mücadelenin her an›ndan zevk
alarak yaflam›fl birisi Izzy Stone. Ve
bugün muhalif bas›ndan söz ede-
biliyorsak e¤er, bu, Izzy Stone ve
onun gibi ilkeli insanlar›n özverileri
sayesinde mümkün oluyor. Bu
anlamda da hacktivizm ve yarat›c›
eylemcili¤i de Stone’dan ba¤›ms›z
düflünmek imkâns›z.

“Göçebe Medya”
Sanal âlemdeki direnifl odaklar›
Zapatistalar ile s›n›rl› de¤il elbette.
Bask›c› ve d›fltalay›c› egemen
kültüre karfl› çok say›da direnifl
oda¤› var. Ama burada Izzy
Stone‘nun gazetesinden farkl› bir
fley de var. Taktik medyac›lar
kendilerini tan›mlarken ‘nomadik’,
yani göçebe medya kavram›n› da
kullan›yor. Nerede olduklar›n›

Ba¤›ms›z
gazetecili¤in pîri
Izzy Stone,
genç stajyerlere
gazetecili¤in
alt›n kural›n›
flöyle anlat›yor-
du: "Bütün
politikac›lar
yalan söyler."
Zaten, Stone'un
ç›kard›¤›
gazetenin aslî
amac› da poli-
tikac›lar›n yalan-
lar›n› ortaya
koymak, onlar›
tersten okumak,
deflifre 
etmekti...
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hakk›, cebri icra gibi hukuki
araçlara sahiptir. 

K›sacas›, siz siz olun, haklar›n›za
sahip ç›k›n; hak verilmez, al›n›r! 

‹‹flflttaarr GGöözzaayaydd››nn

Hastaya Düflmek 
(‹ng. Cold Turkey) (...) “fiunu
kafan›za sokun: Zararl› 
maddelerin en yayg›n kullan›lan,
suistimal edilen ve en y›k›c› olan
ikisi de tamamen yasal. Birincisi,
tabii ki etil alkol. Baflkan Bush da,
bizzat kendi itiraf›yla, 16’s›ndan
40’›na kadarki ömrünün hat›r› 
say›l›r bir k›sm›n› bu maddeyle
uçarak, kafay› bularak, matiz
olarak, yerlerde sürünerek 
geçirmifl. 41’ine geldi¤inde, gene
kendi söyledi¤ine göre ona ‹sa
görünmüfl ve mereti b›rakmas›n›,
burun boyas›yla gargaray›
kesmesini sa¤lam›fl. Baflka 
alkol ba¤›ml›lar› da pembe fil
gördüklerini söylüyorlar...

Bak›n, size söyleyeyim mi, 
benim bir keresinde kafam öyle iyi
olmufltu ki, crack kokain bile v›z
gelirdi. Bu da ilk sürücü ehliyetimi
ald›¤›m and› iflte: Savulun dünya-
l›lar, Kurt Vonnegut geliyor! O za-
manki arabam, hat›rlad›¤›m kada-
r›yla bir Studebaker’d› ve onu
ateflleyen madde, bugün neredey-
se bütün tafl›t araçlar›n› ve di¤er
makineleri, elektrik trafolar›n›, 
çelik f›r›nlar›n› filan ateflleyen, o 
en yayg›n olan, en çok suistimal
edilen, en çok ba¤›ml›l›k yaratan ve
en y›k›c› etkileri b›rakan maddeydi:

Fosil yak›t. Siz buraya geldi¤inizde,
hatta ben bile buraya geldi¤imde,
endüstrileflmifl dünya zaten çoktan
iflah olmaz biçimde fosil yak›t
ba¤›ml›s› olmufltu bile; pek yak›nda
art›k bunlardan elimizde bir fley
kalmayacak. Hastaya düflece¤iz...1

Bence gerçek flu: Hepimiz ba¤›ml›
oldu¤unu inkâr eden, yak›nda da
hastaya düflecek, titremeye baflla-
yacak fosil yak›t ba¤›ml›lar›y›z ve,
t›pk› hastaya düflmek üzere olan
pek çok ba¤›ml› gibi, liderlerimiz
de, bizi kendine esir eden o
maddeden arta kalanlar› elde
etmek için korkunç, fliddet dolu
suçlar iflliyoruz.”2

Kurt Vonnegut Jr. 

ÇÇeevv;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

www.acikradyo.com.tr
07 fiubat 2006.

1 Hastaya Düflmek: Madde ba¤›ml›l›¤›ndan
kurtulmak için maddeyi âniden ve tamamen
b›rakma yöntemi.

2 Amerika’n›n efsanevî yazar›, II. Dünya
Savafl› gazisi, savafl karfl›t› aktivist, hümanist,
ekoloji savaflç›s›  ve sigara tiryakisi Kurt
Vonnegut, Jr.’›n, 82 yafl›nda kaleme ald›¤›
son kitab›n›n ‘Cold Turkey’ adl› bölümünden.
Inthesetimes.com, Aral›k 2005.

Hata 
“Afganistan bombard›manlar›nda
haftada 150 hedef hatas› yap›ld›,
geçen hafta tek bir bölgede 300
sivil bu hatalardan biriyle öldü, bu
hatalar›n sonucunda toplam 1500
masum sivil hayat›n› kaybetti, 600
bin sivil de yerinden yurdundan
oldu.”1

Jonathan Steele 

1 Jonathan Steele; “Fighting the Wrong War”
The Guardian Online, 11 Aral›k 2001.
www.guardian.co.uk

Hay Hak! 
Karagöz’ün son büyük ustas›
Hayâli Küçük Ali, gönülden ba¤l›
oldu¤u sanat›n›n köklerini flöyle
anlat›r:

“Hacivat perdeye gelirken edeple
girer. Bu tav›r Sümerlerin tazim
(sayg›) tavr›d›r. Hacivat’›n giyimi,
yumruk yumruk üstüne duruflu,
bafl›ndaki külâh› Sümerlerinkine
benzer. Yani bize Karagöz, Mo¤ol
ak›mlar›ndan ya da Sümerlerden
gelmifl. M›s›r’daki daha dünkü fley.
Karagöz’ün sa¤ elini oynatmas›
Sümerlerde fevkalâde tazim
say›l›yor. Karagöz çeflitli ülkelerde
var. Ama bu adla yaln›z bizde var.
Baflka ülkelerde de hayâl oyunlar›
var tabii. Onlar tayf-› hâyâl diyorlar.
Çin ve M›s›r’da hayâl oyunu var.
Yunanl›larda da varsa, bunun ad›na
onlar baflka bir fley demeliler.”

Gölge oyunu Uzakdo¤u’da ç›kt›.
A¤›r ama emin ad›mlarla bat›ya
do¤ru yay›ld›. Araflt›rmalar gölge
oyununun ç›k›fl yeri olarak Çin ve
Bali adas›n›, tarih olarak da 3000 y›l
öncesini iflaret ediyorlar. Gölge
oyunu fiamanizm ve Budizm’in
Düalite (ikilik) ve Anime
(canland›rma) prensiplerinden
hareket ediyordu. Bali adas›nda
kökleri eski fiaman ritüellerine
dayanan ve ad›na ‘Wayang Kuluit’
denilen gölge oyunu canland›rmas›;
ölmüfl atalar›n ruhlar›n›n kendinden
türeyen kuflaklarla yeniden birlikte
olmas›, olabilmesi için yap›l›yordu.
Bu oyunlarda ço¤u zaman iki temel
karakter vard› ve çat›fl›r dururlard›.
Biri ‘iyili¤i’, di¤eri ‘kötülü¤ü’ sem-
bolize ederdi.

Konu üzerine yaz›lm›fl en ‘ayk›r›’
kitaplardan biri olan, Türk Gölge
Oyunu bafll›kl› eserinde Nurettin
Sevin gölge oyununu flöyle anlat›r; 

“Gölge oyunu Budist ve fiamanist
dinlerin ayin vas›tas›d›r. Nas›l bütün
Politeist’lerde amfiteatr ve sunak
varsa, H›ristiyan kilisesinde çan,
Müslüman camilerinde minare
varsa, ata ibadetine inanan bütün
dinlerde, yani fiamanizm ve
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göre; imparatorun sevgili kar›s› an-
s›z›n ölür. Saray görevlileri impara-
torun üzüntüsünü gidermek için ›fl›k
ve gölge yard›m›yla imparatoriçeyi
perde üzerinde yeniden
canland›r›rlar.

Karagöz... Psiko-Sosyolojik Bir De-
neme (1941) bafll›kl› kitab›nda Sabri
Esat Siyavuflgil, gölge oyununu üç
ana dönem içinde inceler. Anadolu
Türkleri önceleri ‘epope’lerin can-ee
land›r›ld›¤› destans› gölge oyunlar›
oynat›yorlard›. Günümüze bu oyun-
lar hakk›nda hiçbir belge ulaflama-
m›flt›r. ‹kinci dönem, Anadolu ay-
d›nlanma ça¤› ile birlikte ele alabile-
ce¤imiz ‘mistik’ (tasavvufi) dönem-
dir. Bu oyunlardan kalan önemli
izler günümüze kadar ulaflabilmifltir.
‘Perde Gazeli’ olarak da bilinen
‘prolog’ bölümü tasavvuf ehli kim-
selerin elinden ç›km›flt›r. Hacivat’›n
okudu¤u perde gazeli “Hay Hak!”
diye bafllar. Vezinli bir dize beyitten
oluflur. ‹ncelemeler gösterir ki
tasavvuf e¤itimi alm›fl, fliir söyleme-
sini bilen kimselerce kaleme al›n-
m›flt›r. Perde gazelinde, “Karagöz
perdesinin bir ibret yeri oldu¤u”
vurgulan›r:

“Seyir yerinde birazdan olup bite-
cekler yaln›zca bezden, mumdan,
kuru sözden ibaret de¤ildir. Yan-
makta olan ve figürlere can veren
mum ›fl›¤› asl›nda güneflten kop-
mufl bir parçad›r. Hayâl perdesine
gizlenmifl gerçekleri görenler bilge
kimselerdir. Bakmas›n› ve görmesi-
ni bilemeyen cahil kimseler yeterli
dersi alamayacakt›r. Oyunda dile
getirilen gizli anlam› yakalamak is-
teyenler, k›m›ldan›p duran gölgeleri
deri parças› olarak görmemelidir.
Karagöz perdesi, gerçekleri
yans›tan bir aynad›r.”

Perde gazelinde Karagözcülerin pîri
say›lan fieyh Küflteri de unutulmaz.
fieyh Küflteri Bursa’da Sultan Or-
han’›n huzurunda perde açan kifli-
dir ve Karagöz esnaf› kendisini pîr
olarak kabullenmifltir. Küflteri, ad›n-
dan da anlafl›laca¤› üzere bir
fleyhtir. 

rihle Platon aras›nda, neresinden
bakarsan›z bak›n, 600-700 senelik
bir fark vard›r.

Gölge oyunu Karagöz, Bursa’da
Sultan Orhan zaman›nda icat edil-
memifltir. Bursa’da gerçekleflen
olay, Türk gölge oyunu için kal›c› iki
tipin ortaya ç›kmas›na ve bundan
böyle gölge oyununa ‘Karagöz’ de-
nilmesine yol açm›flt›r. fieyh Küflteri
taraf›ndan iki inflaat ustas›n›n ‘su-
retleri’, ölümlerinden duyulan elem
sonucu perdeye yans›t›larak yeni-
den canland›r›lm›flt›r. Bu olay›n ne
kadar do¤ru ve inand›r›c› oldu¤u
tart›flma konusudur ama önem ta-
fl›maz. Sonuç itibariyle kula¤a hofl
gelen söylencedir. As›l gözden ka-
çan, önemle üzerinde durulmas›
gereken fludur: fieyh Küflteri inflaat
ustalar›n› öldürten ve sonradan
kaygulanan Sultan Orhan’a;
“üzülmeyin ben onlar› canland›r›r,
hayâllerini yans›t›r›m” diyerek,
‘hayâl perdesi’ni kurmufltur. T›pk›
Çinli saray görevlilerinin Çin
imparatoruna söyledikleri ve
yapt›klar› gibi. 

‹lk Gölge Oyunu
Gölge oyununun ç›k›fl› ile ilgili ola-
rak 3000 y›ld›r anlat›lan efsaneye

Budizm’de atalar›n gölgesi olan iyi-
lik ve kötülük düalizmini aksettiren
hayâl perdesi vard›r. Budist olma-
yanlarda bu oyun yoktur, olamaz.
Araplar da, Yunanl›lar da bu oyunu
fiamanizm ve Budizm devrinden
kalma geleneklerini Müslümanl›kta
da devam ettiren Türklerden ö¤ren-
mifltir. Oyunu icat edenler kim olur-
sa olsun, bu sanat› Budizm ve
fiamanizmi ilk gelifltirenlerde ara-
makla gerçe¤e var›labilir.”

Karagöz ve Platon
Bat›l› araflt›rmac›lar Karagöz’le
Hacivat aras›ndaki söz at›flmas›n›,
Platonculukla ifade etmeyi ye¤ler-
ler. Platon’un (‹Ö 428-348) muhte-
melen ‘didaktik’ yarar›ndan dolay›
ö¤retisinde yöntem olarak kullan-
d›¤› ‘diyalog’u iflin asl› kabul etmifl-
lerdir. Platon zaman›nda Atina’da
zengin evlerinin gözde e¤lencesi de
bir tür kukla oyunuydu. Kuklalar
mukavva ve tahtadan yap›l›rd›.
‘Pantin’ denilen kuklalar›n aralar›n-
daki söylefliler mi Platon’a esin
kayna¤› oldu, yoksa kuklac›lar m›
Platon’un diyaloglar›n› oyunlaflt›rd›
bilmek zor. Karagöz’deki diyalog
ise Platonculu¤un ürünü de¤il,
düalizmin öngörüsü ve kofluludur.
‘Wayang Kuluit’in ilk görüldü¤ü ta-
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Karagöz oyunu
dekorlar›ndan
konak ve araba.

Yahudi, Arnavut,
Zenne, Acem.

Satirik Dönem
Son dönem ‘satirik’ olarak bilinir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun güçlen-
di¤i döneme rastlar. Hilafeti getiren
I. Sultan Selim, M›s›r seferinden dö-
nüflte (1517) yan›nda Memluk gölge
ustalar› getirmifltir. ‹stanbul’da
gölge oyununun yeniden canlan-
mas› Memluklu hayâl ustalar› eliyle
gerçekleflmifltir. Satirik yap›n›n öne
ç›kmas›nda Anadolu ayd›nlanma
sürecinin bilinçli bir biçimde 
sona erdirilmesinin pay› olmal›d›r. 
I. Selim’in o¤lu Kanuni Sultan
Süleyman zaman›nda
yayg›nlaflacak padiflah flenlik-
lerinde; Portekiz ve ‹spanya’dan
göçen Yahudi oyuncular›n satirik
rakslar›, dramatize gösterileri ve
nihayet ‘orta oyunlar›’ muhtemelen
Karagöz’ü de etkilemifltir.

Siyavuflgil’e göre I. Y›ld›r›m Bayezid
zaman›na kadar s›n›fs›z bir toplum
olan Osmanl›, s›n›flara ayr›ld›.
Saray-kulübe ay›r›m› netleflmeye
bafllam›flt›. Sultan II. Mehmet’ten
(Fatih) sonra saray-medrese-
yeniçeri oca¤› ekseninde
yo¤unlaflan egemen s›n›f bask›s›n›
orta s›n›f, üzerinde duymaya
bafllad›. Orta s›n›f ilerleyen y›llarda
tepkisini alayc› hicivlerle ifade etme
yolunu seçti. Bu tutum, bir kaça-
mak yolu yarat›yordu ve Karagöz’ü
groteske, satirik olana yöneltti.

Toplumsal Elefltiri
Karagöz repertuar›n›n önemli bir
bölümü, toplumda bir k›s›m insan-
lar için yasak, bir bölüm için mübah
olanlara yöneltilmifl elefltirilere
ayr›lm›flt›r. Hamam oyunu, Gazi
Boflnak, Tuzsuz Deli Bekir bu tür-
den elefltirilerin yaratt›¤› oyunlar ve
Karagöz tipleridir. Kay›k oyunu
kad›nlar›n kay›¤a binme yasa¤›n›,
T›marhane oyunu ‹stanbul’da
ço¤alan düzmece hekimleri alaya
al›yordu. ((BBkkzz;; YYaassaakk)k)k)k)kk

Karagöz’ün dokunulmazl›¤› vard›.
Bu dokunulmazl›k muhtemelen
Karagöz’ün mistik yap›s›ndan ve bir
zamanlar dinî ritüel arac›
olmas›ndan gelmekteydi. Tarihçi 
M. Fuat Köprülü ‘Bizans
Müesseselerinin Osmanl›

Müesseselerine Tesiri’ bafll›kl›
yaz›s›nda, Scala’dan bir al›nt› ileaa
flunlar› nakletmifltir: 

“Osmanl› Türkleri aras›nda Uzak-
fiark (Uzakdo¤u) medeniyetinin
bakiyesi (kal›nt›s›) olarak yaln›z
Karagöz oyunu kalm›flt›r”. Öyle ki,
Arap Yar›madas›n› fethederek, ilk
Osmanl› halifesi olan I. Selim,
Memluk Karagöz ustalar›na da
sahip ç›k›yor, yan›nda ‹stanbul’a
getiriyordu. Gösterileri insan›
and›ran bebek tasvirleri ile yap›l›yor
olmas›na karfl›n Karagöz hiç yasak-
lanmad›, kovuflturmaya u¤ramad›.
Üstelik bir ‘medya’ organ› gibi,
güncel olan›, çarp›k ve yanl›fl olan›
duyurmaktayd›. Hatta do¤rudan

padiflaha iletmek amac›yla
kullan›ld›¤› da oluyordu. Karagöz
hep itibar gördü, hep ilgiyle
karfl›land›.”

Brecht Küçük Organon isimli
kitab›nda tiyatronun amac›n› flöyle
anlat›yordu; 

“Tiyatro, insanlar aras›nda geçen
tarihsel yahut düfl ürünü olaylar›n,
e¤lendirmek amac›yla canl› görün-
tüler halinde yans›t›lmas›d›r. En
kapsaml› görevi, e¤lendirmektir.
E¤lence ö¤renmekten do¤an
b›kk›nl›¤›n afl›lmas›n› sa¤lar. Çünkü
insanlar içgüdüsel olarak ö¤ren-
mekten hofllanmaktad›r. Bu
e¤lencede seyirci, bilgileri tad›na
vararak alg›lar. Art›k düflünce bir

görev de¤il, zevkli bir u¤raflt›r.
Tiyatroda yaflam diyalekti¤inin
alg›lanmas› zevk vermektedir.
Mant›k geliflmelerinde meydana
gelen beklenmedik de¤ifliklikler,
flafl›rt›c› benzerlikler, çeliflkiler, ko-
numlar›n de¤iflkenli¤i, k›sacas›
yaflam›n diyalekti¤i tiyatroda zevk
kayna¤›na dönüflür.”

Bertolt Brecht yeni gelifltirdi¤i ti-
yatro anlay›fl›na ‘Diyalektik Tiyatro’
diyordu. Kabul gören ve
yayg›nlaflan ise ‘Epik’ tiyatro ad›
oldu. Brecht’in kuram›n› do¤udan,
Çin tiyatrosundan esinlenerek
gerçeklefltirdi¤i bilinir. Brecht Çinli
bir aktörün sahnedeki tutumundan
etkilenmiflti. Çinli oyuncu rolünü,

oynad›¤› kifliyle ‘özdefl’ olmadan ve
rol yapt›¤›n› akl›ndan ç›kartmadan
sergilemekteydi. Epik tiyatroda
oyunculardan istenen özetle fluydu:
“Seyircinin kendisini oyuna
kapt›rmas›na yol açmamak ve
sahnedeki kahramanlarla empati
kurulmas›n› önlemek için oyunlar;
sanki ikinci elden aktar›l›yormufl
gibi sahnelenmeliydi.” 

Yad›rgatma ve Yabanc›laflt›rma 
‘Yad›rgatma’ ve ‘yabanc›laflt›rma’
yöntemi bu yüzden önemliydi.
Seyircinin oyunu olay ve kiflilerle
duygusal ba¤ kurmadan izlemesi,
seyretti¤i tarihsel gerçe¤e karfl›
elefltirici gözlerle bakabilmesi
sa¤lanmal›yd›. Seyirci, sahnede
gördükleriyle kendi hayat›ndaki
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çabalara bugüne kadar direnmifl,
bir türlü tan›mlanamam›flt›r. ((BBkkzkkzz;;
GGaaiiaa)a)a))

Bilgi Aç›¤› 
Belki biraz da bu yüzden, biyolog
E.O. Wilson’un dedi¤i gibi, bir an-
lamda Dünya hakk›nda bildikleri-
miz, Mars hakk›nda bildiklerimizden
çok daha az say›labilir. Yeryüzün-
deki hayat biçimlerinin ezici ço¤un-
lu¤u hâlâ keflfedilebilmifl de¤il
çünkü, ve bu formlar›n insan türü
için tafl›d›¤› (tafl›yabilece¤i) anlam
ve önemi de bilmiyoruz. Ama bu
‘bilgi aç›¤›’ çok önemli. Zira,
Wilson’a göre, ‘çevremizde’ yafla-
yan dünyay› bugünkü bilgi(sizlik)
seviyemizle tam olarak kavramam›z
ve onu koruyabilmemiz asla müm-
kün olmayacak. Biyologlar›n adlan-
d›r›p s›n›fland›rd›¤› bitki, hayvan ve
mikro organizma türlerinin say›s›
1,8 milyon. Bu, toplam tür say›s›n›n
yüzde 10’unu ya da daha az›n›
oluflturuyor. Keflfedilmeyi bekleyen
tür say›s› hakk›ndaki kaba tahminler
10 milyon ile 100 milyon aras›nda
de¤ifliyor. Yani, hâlihaz›rda, çevre-
mizin gelece¤ine do¤ru kör uçufl
halindeyiz.

Hayat Ansiklopedisi
2007 bahar›nda Hayat Ansiklope-
disi ad›nda yeni ve çok kapsaml›
bir proje bafllat›ld›. Geri kalan 
yüzde 90 türün belki de bir insan
nesli içinde, 25 y›lda keflfedilmesini
mümkün k›lmay› amaçl›yor. Bir gün,
yaflayan organizmalara iliflkin tüm
bilgilere tek bir portalden eriflim
olana¤› yarat›labilece¤i umuluyor.
H›zla hareket edilmesi de elzem
görünüyor; çünkü ekosistemler ve
türler h›zla ortadan kaybolmakta.
Bu y›k›m›n bafll›ca sebepleri flunlar:
do¤al habitatlar›n yok edilmesi,
çevre kirlenmesi, nüfus fazlas›, afl›r›
avlanma ve bal›kç›l›k... Bunlar›n
yan› s›ra kar›nca, zebra midyeleri,
bakteriler ve virüsler gibi istilac› 
türlerin ço¤almas› da önemli bir
neden. Yaln›zca insan kaynakl›
iklim de¤iflikli¤inin, önümüzdeki 
50 y›l içinde yeryüzündeki türlerin
dörtte birini yok edece¤i
hesaplan›yor.

Hayalet Uzuv 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Ahmet fi›k; May›n. Diyarbak›r Barosu,
Herkes ‹çin Adalet Projesi Yay›n›. ‹stanbul:
Mart 2006.

Hayat
Yeryüzü yüzeyinde ve dünyan›n
bütün okyanus ve sular›nda mad-
denin ortak ve yayg›n rastlanan bir
hali. Hidrojen, karbon, oksijen,
azot, kükürt ve fosfor gibi yayg›n
elementlerin yan› s›ra, eser miktar-
daki pek çok di¤er element ve
unsurun çok çaprafl›k bileflimle-
rinden oluflur. Hayat formlar›n›n pek
ço¤unu, daha önce bu konuda
hiçbir deneyim yaflamam›fl olsak
dahi, derhal fark edebilir, ço¤unluk-
la da onlar› yiyebiliriz. Ne var ki,
ba¤›ms›z bilim adam› James
Lovelock’un belirtti¤i gibi, hayat
hali, kendisini formel bir fiziki tan›-
ma kavuflturma yönündeki tüm

benzerlikleri efllefltirecek, tarihsel
gerçekleri yeniden de¤erlendire-
cekti. Brecht’in oyunlar›nda çok 
s›k kullan›lan sahnenin bir oyun yeri
oldu¤u, seyrettiklerinin gerçek
olmad›¤› vurgusu, Karagöz,
Meddah, Hokkabazl›k gibi 
geleneksel sahne gösterilerinin de
vazgeçilmezlerindendir. Karagöz’de
‘perde gazeli’, tasavvufi renkler
tafl›yor olsa da bu yabanc›laflmay›
sa¤lamak için söylenir. Kavuklu bu
nedenle durmamacas›na Piflekâr’a
‘oyun oynad›klar›n›’ an›msat›r.
Meddah, “‹sim isime, kisib kisbe 
(ifl ifle), semt semte benzer. 
Geçmifl zaman söylenir, yalan
gerçek, vakit geçer” tekerlemesini,
kahvehanede bulunanlar› 
öyküdeki benzerliklerden uzak 
tutmak amac›yla söyler. Özdefl
olunmas›na, empati kurulmas›na
f›rsat b›rakmak istemez.

Karagöz’deki diyalog (muhavere)
anlay›fl›, meddah ve orta oyununun
önemli özellik ve motifleri 20.
yüzy›lda ve günümüzde, sahne
sanatlar›nda ve iletiflim araçlar›nda
anlat›m-aktar›m arac› olarak
kullan›lmaktad›r. Karagöz’ün 
birden fazla anlamla yüklü 
cinasl› sözleri, benzetmelerle, 
göndermelerle gizli anlamlar 
tafl›yan diyaloglar› zengin bir
hazinedir. Yerli yerinde kulla-
n›ld›¤›nda da etkisi büyük olur.
Özellikle, izlenmesi kolay olmayan,
çaprafl›k konu ve meselelerin
aktar›lmas›nda diyalog önem
kazan›yor. ‹ki tarafta, hem 
anlatanda hem dinleyende 
rahatl›k yarat›yor. Diyalog (muha-
vere) “Hay Hak!” diye bafllamasa
da, yöntem olarak günümüzde 
etkili ve hâlâ geçerli. 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Bir uzuv kopunca, kimi zaman o uzvun beyin-
deki temsili devam edebilir. Buna ‘hayalet
uzuv’ ad› verilir. Beynin alg›sal korteks denen
k›sm›, olmayan uzvu ‘alg›lamaya’ devam ede-
bilir. Hatta kopup giden uzvun ‘a¤r›d›¤›n›’ da
‘alg›layabilir’. Uzvu kopmufl olan insan, kopan
uzvun a¤r›d›¤› san›s›na kap›lm›flt›r. Buna da
‘hayalet a¤r›’ denir.1
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Mühlet: 10 Y›l
Hayat Ansiklopedisi, çok iddial›k  bir
mühlet getiriyor önümüze:r  10 y›l.
Bilinen 1,8 milyon tür hakk›ndakir
temel bilgilerin tümünün 10 y›l için-
de organize edilip bir verir  banka-
s›nda toplanmas›n› öngörüyor. Bu-
nun gelecekteki hayat› korumak
için ‘hayati’ önemi var. Ancak, ik-
limbilim camias›ndan da ayn› dere-
cede hayati bir baflkar  mühlet daha
var: O da 10 y›l. Buz ve buzullarda-
ki ‘albedo saltosu’na ba¤l› olarak
Kuzey ve Güney Kutuplar›nda ya-
flanabilecek çöküfllek  ve buna ba¤l›
olarak denizk  seviyelerindeki büyük
yükselifle ba¤l› olarak gerik  döndü-
rülmez ve kontrolden ç›km›fl tehli-
keli iklim de¤iflikli¤ine yönelik radi-k
kal önlemleri almam›z için de
sadece 10 y›l kald›¤› bildiriliyor.
((BBkkzz..:: KKüürreesseell IIss››nnmmaa))))

‹nsanl›k vek  geri kalan tüm hayat
biçimlerini koruma alt›na almak
için son döneme girilmifl gibi.
Çok çal›flmam›zk  gerekti¤i aç›k.
Her halükârdar  nefes nefese
geçecek, adrenalin yüklü bir
10 y›l var önümüzde.r 1

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 James Lovelock ve Edward Oswald
Wilson’›n kitap ve yaz›lar›ndan derlenmifltir.

Hayata Dönüfl
19 Aral›k 2000k  tarihinde devlet ta-
raf›ndan ayn› anda 20 cezaevine
(Bursa, Ceyhan, Çanakkale, Çan-
k›r›, ‹stanbul, Sincan, Uflak) birden
yap›lan operasyona verilen resmi
isim. Ülkenin çeflitli cezaevlerinde
yatan siyasi tutuklu ve hükümlüler,
F- tipi tecrit sistemine geçirilmeleri-
ni engellemek amac›ylak  20 Ekim’de
bafllatt›klar› açl›k grevlerinik  19 Ka-
s›m tarihinde ölüm orucuna dönüfl-
türmüfller, devlet ve tutuklu temsil-
cilerinin yürüttükleri görüflmelerin

bir sonucar  ulaflmamas› üzerine bir
ay sonra bu bask›n harekât›na
geçilmiflti. Yaklafl›k 10k  bin güvenlik
görevlisi taraf›ndan gerçeklefltirilen
“Hayata Dönüfl” harekât› sonucun-
da 2’si asker, 30’u tutuklu 32 kifli
öldü, 6’s› asker enr  az 237 kifli yara-
land›, cezaevlerinde ciddi hasar
meydana geldi.

Operasyonun Ümraniye (‹stanbul)
aya¤›nda kolluk kuvvetlerik  “direnifli
k›rmak” için tutuklulara megafonla:
“Hayat güzeldir!” diye seslenmifl,
ard›ndan gerçekleflen operasyonda
Ümraniye’de 2’sinin kimli¤i belirle-
nemeyen 7 tutuklu çeflitli nedenlere
ba¤l› olarak (atefllik  silah yaras›,
kar›nda ateflli silah yaras›, kafada
ekimoz, künt kafa travmas›, yüzey-
sel yan›klar sonucur  tan›nmaz hale
gelme, vb...) hayat›n› yitirmiflti.
Ertesi gün gazetelerin tümünde
manflet olan bu operasyonda, rast-
gele örnek olarakk  seçilen bir

gazetenin birinci sayfa manfletinde
“hayat güzeldir!” haberi büyük pun-k
tolarla yer ald›.r  Gazetenin 21 Aral›k
nüshas› “ölüm-dirim” ekseni
üzerinden flöyle okunuyordu:

1. sayfa: ...ölüm orucu...yaflama
ça¤r›s›...kan dökülmesini önle-
mek...öldüren...bu nas›l ölüm
orucu...ölümün efli¤inde...ölüm
oruçlar›na ra¤men...ölüm oruçlar›n›-
n›n hiç yap›lmad›¤›n›...ölüm orucun-
day›z diyen...ölümün efli¤inde...
vatandafl öldü... kifli can verdi...
(haberler)

2. sayfa: ...faili meçhul cinayetler...
(magazin)

3. sayfa: ...kendinizi yak›n...insanlar
gürültüye gitti...ölüm orucu durdu-
rulamad›...kurfluna dizilir...insan
gürültüye gitmese... (köfle yaz›s›)

3. sayfa: ...hayat k›rk›nda yavafllar...
(sa¤l›k)

4. sayfa: ...10 üniversitelinin can
verdi¤i kaza...yaflam›n› yitirmiflti...
(haber)

5. sayfa: ...öldü...8 kiflinin ölümü...
(flehir haberleri)r

9. sayfa: ...cinayet...ölümlü
kazalar... (köfle yaz›s›)

16. sayfa: ...224 kiflinin ölümü...17
denizcinin ölümüne yol açan intihar
sald›r›s›...öldürülmesi zor... (d›fl
haberler)

Biyologlar taraf›ndan
keflfedilmeyi bekle-
yen tür say›s› hakk›n-
daki kaba tahminler
10 milyon ile 100
milyon aras›nda
de¤ifliyor.

Ölüm Orucu,
Armutlu 2003.



Sabah Aç›k Radyo’da, Aç›k Gazete program›nda her
zamanki gibi sizleri dinliyordum. Haberlerin aras›nda
bir flark›c›n›n ve o flark›c›n›n sözlerini yazan kiflinin
internette bir klibinin yay›nland›¤›n› anlat›yordunuz.
Konu Hrant Dink’ti. Bu klibi ben izlemedim ama klipte
Hrant Dink’in gazetesinin önünde katlediflinin görüntü-
lerinin oldu¤unu ve onu katlettirenlerin, tetikçilerinin
adlar›n›n geçti¤ini ö¤rendim. Bu gerçekten çok
inan›lmaz bifley, insanlar›n ruh hallerinin nerelerde
oldu¤unu gösteriyor. Ben o flark›c›y› hiç dinlemedim
ama televizyondan dolay› görüntüsünü elbette biliyo-
rum. Bu insanlar›n ne düflündüklerini anlamaya
çal›fl›yorum? Katillere övgüler düzen bir flark›y› nas›l
yorumlad›¤›n› anlamak istedim. Sabahtan bu yana ev
kad›n› olarak hem ifllerimi yap›yorum hem bunlar›
düflünüyorum. Anlayamad›m, kendimi yerlerine koy-
dum  ama ›rkç› ve milliyetçi duygular› alg›layamad›m.
Sadece mide bulant›s› ve bafl a¤r›s› yaratt› bende...
Haklar›nda suç duyurusunda bulunulmufl. Mutlaka
yanl›fl anlafl›ld›klar›n› söyleyeceklerdir. Bu insanlar
bunlardan besleniyorlar. Bu insanlarda empati duy-
gusu hiç geliflmemifl. Bu topraklarda, kendileri gibi biri-
leri olmasa bundan para kazanmay› elbette düflün-
mezlerdi. Yaz›k, onlarla ayn› dünyada olmak beni üzü-
yor ama dilerim yaflayarak, çok sevdikleri birini kaybet-
tiklerinde, birilerinin seviniyor olmas›n› ö¤renmezler. 

‹nsanl›k ailesi aynada hiç kendine bakm›yor. Geçenler-
de eflim bizim can›m Reks’imizi gezdirirken (o bir
köpek) genç bir adama rastlam›fl. O kifli Reks’in
varl›¤›n›n çocu¤unun hürriyetini engelledi¤ini söylemifl,
eflim neden diye sordu¤unda çocu¤unun köpekten
korktu¤unu söylemifl. Eflim Reks’in tasmas›n›n
oldu¤unu ve onun çocu¤una hiçbirfley yapmad›¤›n›
söyleyince adam iyice k›zm›fl ve eflime “Reks’in
kafas›n› kopar›r›m, benim çocu¤um onu görünce
korkuyor” demifl. Eflim esnaf, çocuklu¤undan bu yana
çal›flan bir adamd›r. Çok sab›rl› davranamam›fl ve
adama Reks’in en az onun çocu¤u kadar de¤erli
oldu¤unu, kolaysa nas›l Reks’in kafas›n› koparaca¤›n›
sormufl, neyse araya birileri girmifl olay bu flekilde
kapanm›fl. O gece eflim sinirden ve üzüntüden hiç
uyuyamad›; ben de ona orada olan bütün çocuklar›n
Reks’i sevdi¤ini ve oynad›klar›n›, sadece onun çocu¤u-
nun oynayamad›¤›n›, bu yüzden o genç adam›n
psikolojik nedenlerle öyle konuflmufl olabilece¤ini
anlatmaya çal›flt›m. Baz› insanlar, kendilerine benze-
meyen her canl›ya düflmanlar, buna inanmak çok zor
ama toplu terapiye çok ihtiyac›m›z oldu¤u bir gerçek. 

HHaavvvvaa HHaazzeerr,, ddiinnlleeyyiiccii mmeekktttkkttuubbuu..

ler, öldürülenler, flehit olanlar... 200
gencin ölüme yaklaflt›¤›...insan
hayat› en de¤erli varl›kt›r, her fleye
ra¤men yaflamak güzel...ölüme
itmeyin...can kayb› olmamas›...
öldürmüfl...öldürülmesinde katk›s›
oldu¤u...yarg›s›z infaz... (baflyaz›)

22 sayfa: ...ölüm orucu...kendini
yakarak ölümü, iki askerin ölü-
müyle...ölümler...ölümler önleneme-
di¤ine göre...kendini yakma...inanç
u¤runa kendini feda...toplu intihar-
lar... (köfle yaz›s›)

23. sayfa: ...ölümse art›k kaderdi...
ölümün so¤uk nefesi...kendisini
yakan...17 ölü...iki flehit...flu kadar
ölü...öldürme kast›yla... (köfle
yaz›s›) ...kendini yaks›n emirleri...
(köfle yaz›s›)

“Hayat Güzeldir!” manfletli günlük
gazetenin hayat-memat okumas›
böyleydi.1 ((BBkkzz;; HHaayayaatt))

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
Milliyet, Radikal, Sabah ve Hürriyet
gazeteleri.

www.wikipedia.org

1 Bu yaz›n›n farkl› bir versiyonu 22 Aral›k 2000
tarihli Yeni Biny›l gazetesinde yay›nlanm›flt›r.

Hayvan Sevgisi
Sosyal politikayla çok da ilgisiz
de¤il ve hiç de hafif bir konu de¤il,
gayet önemli bir konu. Sosyal poli-
tikayla flöyle bir ilgisi var; kendimiz-
den farkl› olanlara, kendimizden
farkl› ihtiyaçlar› olanlara, bizim gibi
davran›p bizim gibi yaflamayanlara
nas›l bakt›¤›m›zla ilgili bir fley bu.
Hayvan sevmek de, yoksullukla
ilgilenmek de öyle. Hayvan
sevmemenin, yani özellikle hayvan
sevmemenin faflizmle bir ilgisi var
asl›nda. Ciddi bir biçimde kendisi
gibi olmayana kapanmak gibi bu.
Hayvan sevmemek ve hayvanlara
bilerek kötü davranmak, hayvanlara
yaflama hakk› tan›mamak... Buna
da çok rastl›yoruz. 

17. sayfa: hayat kurtarma operas-
yonu....20’ye yak›n insan can ver-
di...ölmesi flart m›yd›?... (köfle yaz›-
s›) ...as›l olan hayatt›r...dünyay›
ölümle de¤ifltirece¤iz...ölmek de¤il,
yaflamak gerek...ölüm oruçlar›na...
neden ölüm orucunda... hiçbiri
ölüm orucunda de¤il... ölüm oruç-
lar› sahte... (köfle yaz›s›) ... gergin
cenaze...cenaze töreni... ölümün
hayat›n önüne geçti¤i bir ülkede
art›k hayat›n de¤il, ölümün anlam›n›
aramak gerekir... (köfle yaz›s›) ölüm
oruçlar›na...hayati riskin bafllad›¤›
süreç... kendilerini benzinle yak›yor-
lar... (haberlerin devam›)

18. sayfa: ...ölüm oruçlar›...ölüm
orucundaki...ötanazi...yaflam›na
son verme karar›...ölümü... (köfle
yaz›s›) ...flehit düflen...flehit olan...
kendinizi yak›n...öldü...flehit ol-
du...ölüm orucundaki ...ölüm orucu
tutulmad› m›...ölüm orucunda
flekerli ve tuzlu su...ölüm orucu yok
ki...ölüm orucu bulgusuna rastlan-
mad›¤›...ölüm orucundan...ölüm
orucunun hiç yap›lmad›¤›n›...ölüm
orucu...ölüm orucu yoksa...ölüm
oruçlar›na ra¤men...ölüm oruçla-
r›n›n bitirilmesi...ölüm orucu sahte
ç›kt›¤›...ölüm orucu...19 ölü... ken-
dini yakt›...kendini atefle verdi...atefl
ederek öldürdü...ölüm orucundaki
ilk ekipte... (haberlerin devam›)

19. sayfa: ...Hayata Dönüfl Operas-
yonu’nun...cesetlerden beflinin...
1996’daki ölüm orucu s›ras›nda...
ölüm orucunu bitirmek...(haber)...
ölüm oruçlar›...yaflas›n ölüm...
ölümün kutsanmas›... ölümsever-
lik... kan ve ölümü... (köfle yaz›s›)

20. sayfa: ...Hayata Dönüfl...17
ölü...yakarak hayat›n› sonland›r-
m›fl...ölmeye yatt›lar...bayram üstü
kan gövdeyi götürüyor...ölümlere
göz yummak... (köfle yaz›s›)

21. sayfa: ...o kadar insan ölmüfl,
flehit verilmifl...yaflanan tam bir
felaket...bu kadar insan›n öldü-
¤ü...insan hayat›na k›yarak...ölüme
yatanlar, kendini yakanlar...ölüm,
çözüm de¤il... (köfle yaz›s›) ...ölüm
serin bir gece...hayat, güneflli bir
gün...ölüme koflanlar, ölüme itilen-
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Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
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Herfleye Aç›k Bir Radyo
Aç›k Radyo ad›yla müsemma,
herfleye aç›k bir radyo arkadafllar.
Biraz önce Ömer Madra geldi
mesela, sa¤olsun kap›y› açt› bana
küfretti gitti. Dedim niye abi
yap›yosun, abi aç›k radyo dedi,
bizde böyle, çok rahat bi radyo
dedi. Gelip enseme tokat atanlar
var, bacak arama böle ‘mucc›k’
yapanlar var..  Rahat bir radyo...
‹çeride herkes süper, inan›lmaz
güzel. Biraz önce dedi¤im gibi
entellektüel bir yap›s› var, demin
Gabriel García Márquez geçti bur-
dan. Heyecanland›m, heyecanlan-
mad›m de¤il. Radyomuzun ad› Aç›k
Radyo gördü¤ünüz gibi. Parayla
olmasa bile evden ç›karken annesi
ekme¤in aras›na köfte yapm›fl olan-
lar vard›r, peynir ekmek koymufl,
domates koymufl olanlar vard›r.
Aç›k Radyo kâinattaki tüm
titreflimlere, tüm seslere, peynire,
ekme¤e, domatese aç›k radyo
gerçekten de. fiu anda bu radyo-
nun ilerlemesi, düzelmesi, içindeki
ekibin tamamen de¤iflmesi ve daha
popüler bir radyo haline gelmesi
için buraday›z. Bu radyoyu
kendimize benzetmemiz laz›m
arkadafllar, onun için ben radyoyu
içeriden yemeye geldim. Yavafl
yavafl. Bugün ben program
yapaca¤›m, yar›n buraya inflallah
Demet Akal›n’› ald›raca¤›m araya
adam koyup. Tan›d›klar var Aç›k
Radyo’da. Ondan sonra da yavafl
yavafl iflte Ömer Abi’yi göndeririz
buradan. Ötekileri de yavafl yavafl
gönderdi¤imiz vakit, radyo, bu
radyo bizim istedi¤imiz k›vama
gelecek sevgili dinleyiciler... 

BBeeyyaazz››tt ÖÖzzttüürrkk

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

H›zlanma Sendromu

Vakit nakittir! Vakitten k›ymetli
hiçbir fleyimiz olamaz. Ve sabr›m›z
gün geçtikçe daha h›zl› tükeniyor.
Buna devâ: Hayat›m›z› kolaylaflt›r›c›
ve h›zland›r›c› binlerce yeni ürün
neredeyse düflünce h›z›yla devreye
girmekte. Özellikle ‘ân›nda tüketim’

(instant) tarz›n›n mucidi ABD’de.
Sabah kahvalt›s› m›: Sütlü hububat
çubuk halinde paketlenmifl, kâ¤›d›
y›rt›p çubu¤u ›s›r›yorsunuz, içindeki
sütle birlikte gövdeye indiriveriyor-
sunuz yulaf› filan. Kâseye ve kafl›¤a
bile ihtiyaç yok. Kahvalt› süresi,
çi¤neme ve yutma süresine eflit,
yani yaklafl›k 45 saniye. Ö¤le
yeme¤i: Ekmek içi ton. Kâ¤›d› y›rt›p
›s›r›yorsunuz. Konserve açaca¤›na,
tonun ya¤lar›n› süzmeye vb. ihtiyaç
yok. Süre: kahvalt›dan birkaç
saniye daha uzun, çünkü çi¤neme
süresi biraz daha fazla. Akflam 

yeme¤i: Yeni icat edilen ‘f›r›nda’
makarna var. Makarna önceden
piflirilmifl. Paketi y›rt›yorsunuz, 
içinden ç›kan piflmifl makarnan›n
üstüne, yine paketten ç›kan pofleti
y›rt›p sos döküyorsunuz ve hop,
f›r›na, yani mikrodalgaya! Piflirme
süresi: 3 dakika. Makarna suyu
kaynatmak için gerekli süreden bile
k›sa! Yatmadan bir çay? Yeni bir
poflet ç›km›fl. Pofleti bir fincan
so¤uk suda ‘demliyorsunuz’ ve
ân›nda buzlu çay›n›z oluyor. Süre:
So¤uk çay› yudumlama süresi: 
30-35 saniye. Yata¤a girerken: Difl

f›rçalad›ktan sonra bir de naneli
a¤›z çalkalay›c› kullanmaya üfleni-
yor musunuz? Kolay: Yeni ç›kan bir
üründe macunla gargara bir arada:
Toplam süre: F›rçalama ve gargara
(f›rgara) toplam› 60 saniye kadar.
Gece-gündüz ve yaz-k›fl hem sa¤-
l›kl›, hem yak›fl›kl› görünmek isteyip
de günefle ç›kacak zaman› olma-
yanlar için de müjde: Do¤al günefl
yan›¤› kremi ç›k›yor piyasaya.
Sürünme süresi: 30 saniye.

Kimi uzmanlar, özellikle Amerika-
l›lar›n bu giderek artan sab›rs›zl›¤›n›
‘internet’e ba¤l›yorlar. “Sanal ha-
yattaki deneyimlerimizden beklenti-
lerimiz, gerçek hayata tafl›yor,” bir
pazarlama profesörüne göre;
“Bekleyemiyoruz.”1 ‹nsanlar›n ken-
dilerini yavafllatma yeteneklerini
kaybetmesinin sebepleri üzerinde
çal›flmalar yapan bir kültür tarihçisi
de durumu flöyle tasvir etmifl:
“Beklemek, art›k tahammül fersâ
bir hal ald›. Bir asansöre biniyoruz
ve ilk yapt›¤›m›z ifl kap›lar› kapatma
dü¤mesine davranmak oluyor. 10
saniye kaybederiz diye ödümüz
kopuyor çünkü.” 

Buna ‘h›zlanma sendromu’ ad› ve-
riliyor: Teknolojinin bize zaman
kazand›rmak için arma¤an etti¤i
bütün iletiflim araçlar›: cep telefon-
lar›, sohbet odalar›, e-postalar,
motorlu kuryeler, uzaktan kumanda
aletleri, bizi büsbütün sab›rs›z hale
getiriyor nedense.2

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

07 Ocak 2001.

1 Washington Post, International Herald
Tribune, 03 Ocak 2001

2 Bu yaz›n›n tam metni 07 Ocak 2001 tarihli
Yeni Biny›l gazetesinde yay›nlanm›flt›r.
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1953 y›l›nda da
reklamlar, ‘h›zl›’

hayata uyarlanm›fl
ürünlerin ‘gerçek’

olanlar› kadar
gerçek oldu¤unu

söylüyordu.
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reklamlar› protesto eden ‘uncom-
mercial’ dedikleri reklam filmleri
çekip, bunlar› NBC, CBS, ABC ve
CNN gibi kanallarda yay›nlatmaya
çal›fl›yor. Radyo spotlar› da var.
‹nternet sitelerinden bu spotlar›
indirmek mümkün. Dünya genelin-
de Hiçbir fiey Sat›n Almama
Günü’nün spotlar›n› yay›nlayan
radyolardan biri de Aç›k Radyo. 

Hiçbir fiey Sat›n Almama Günü’nde
çeflitli ülkelerden farkl› gruplar,
farkl› eylemler düzenliyorlar. Mesela
1997 y›l›n›n Hiçbir fiey Sat›n
Almama Günü’nde Amsterdam’›n
en ifllek caddelerinden biri olan
Kalverstraat’ta üzerlerinde ‘Daha
Fazla Al Virüsü Bulaflm›fl’ yazan
koyunlar geziyordu. Koyunlar›n
geçiflini insanlara gençlik, mutluluk
ve dostluk vaat eden mobil televiz-
yonlar izledi. 2001 y›l›nda ‹ngil-
tere’de eylemciler, Londra’daki
Nike dükkânlar›ndan, say›s›z beyaz
Nike tiflörtü al›p, k›sa süre sonra bu
tiflörtleri, üzerlerinde pis bir leke,
yani Nike logosu oldu¤u gerekçe-
siyle iade ettiler. Yine Londra’da
gerçekleflen bir di¤er eylem,
Amerika’n›n Küba’ya uygulad›¤›
ambargonun en büyük destekçi-
lerinden Bacardi’yi protesto etmek
amac›yla düzenlenen ‘Bacardi
Boykotu’ eylemiydi. Eylemciler gün
boyunca ülkedeki süper marketler-
den Bacardi - Martini ürünlerini
sepetlerine doldurup kasada bunlar
için para ödemeyi reddettiler ve
ürünleri iade ettiler. Bu arada mar-
ketlerdeki bir grup eylemci de
kasalar›n yan›nda durup müflteri-
lere, içinde bu ürünleri neden sat›n
almamalar› gerekti¤ini anlatan
‘sahte’ Bacardi broflürleri
da¤›tmaktayd›. 

Reklamlar arac›l›¤›yla küresel ser-
maye sahipleri, anonim flirketler ve
medya taraf›ndan günümüz insa-
n›na salt tüketime dayal› bir yaflam
biçimi dayat›ld›¤›n› söyleyen ve var
olan paradigmalar› de¤ifltirmek için
u¤raflan vak›f, Hiçbir fiey Sat›n
Almama Günü için 29 Kas›m’›
seçmifl. Bu tarih ülkelere göre
de¤ifliyor ama, genellikle bat›da
al›flveriflin ve tüketimin artt›¤›
flükran günü arifesinde bir gün 
tercih ediliyor. Adbusters ilk
y›llar›nda Hiçbir fiey Sat›n Almama
Günü’nde birfleyler almay›p, bir 
fleyler yapmak isteyenler için 

internet sitesinde gruba dahil
sanatç›lar›n ve tasar›mc›lar›n
imzas›n› tafl›yan posterler ve 
ç›kartmalar sunuyor; üyelerden bu
posterleri ve ç›kartmalar› yaflad›klar›
bölgelerde halk›n görebilece¤i yer-
lere yap›flt›rmalar›n› istiyordu. Sonra
zamanla, gruba abone olanlar›n
say›s› artt›kça, teknik imkân› da
artt›. Tabii, yapt›klar› ve önerdikleri
eylemlerin flekli de de¤iflti. 

‘Daha fazla al’ virüsü bulaflm›fl
Dünya genelinde 60 milyona yak›n
destekçisi olan bu muhalif grup,
gelen ba¤›fllarla dokuz y›ld›r

Hiçbir fiey
Sat›n Almama Günü 
Dünya Do¤al Hayat› Koruma
Vakf›’n›n (WWF) verilerine göre
ortalama bir dünya vatandafl›n›n bir
y›l boyunca yaflam›n› devam ettir-
mek için sat›n ald›¤› ve tükettikle-
rinden geriye kalanlar, 2.3 hektarl›k
(bir futbol sahas› = bir hektar) bir
alan› kapl›yor. Bu, gerekli olandan
% 40 fazla. Zaten ortalama dünya
vatandafl› diye bir fley yok. Avrupa-
l›lar›n tükettikleri bunun iki kat› yeri
iflgal ediyor, Amerikal›lar›nki ise 25
kat›... Ama e¤er Bangladeflliyseniz
‘hayat›n›z’ bu kategoride ortalama-
n›n yaln›zca üçte birini kapl›yor. Bir
de¤ifliklik yapmak gerek diyorsan›z,
Adbusters’a kulak verin. Hiçbir fiey
Sat›n Almama Günü’nde kendinize
ve cüzdan›n›za hâkim olun. Hiçbir
fley almay›n! Hem dünya, hem
bütçeniz rahatlas›n.

Dünyadaki, özellikle Kuzey Ameri-
ka’daki tüketim ç›lg›nl›¤›n›n ç›¤›r›n-
dan ç›kt›¤›n›, insanlar›n tüketen ma-
kineler haline dönüfltü¤ünü dü-
flünen Kanadal› aktivist ve yazar
Kalle Lasn’›n, kendi gibi yaflad›¤›
düzenden rahats›z olanlar› bir araya
getirerek 1990’larda kurdu¤u
Reklam Avc›lar› Medya Vakf› (The
Adbusters Media Foundation),
1993’den bu yana ‘Hiçbir fiey Sat›n
Almama Günü’nü örgütlüyor. ((BBkkzkkzz;;
AAddbbuusstteerrss)) ‹lk önceleri sadece
Kanada’da ve Kuzey Amerika’da
‘kutlanan’ Hiçbir fiey Sat›n Almama
Günü, Adbusters’›n bu ülkelerde 85
bin tirajla sat›lan ayn› adl› dergisi-
nin, internette www.adbusters.org’-
ta yay›nlanmaya bafllamas›yla, bu-
gün k›rktan fazla ülkeye yay›lm›fl
durumda. 

Çal›fl, sat›n al,
tüket, öl!

Hiçbir fiey Sat›n Almama Günü’nde
hiçbir fley almay›n! Hem dünya, hem
bütçeniz rahatlas›n.

BBiirr  yy››llddaa  bbiirr  ''ddüünn--
yyaa  vvaattaannddaaflfl››''nn››nn
ttüükkeettttiikklleerrii,,
nneerreeddeeyyssee  22..55
ffuuttbbooll  ssaahhaass››nn››
kkaappll››yyoorr..  

Her y›l eylemciler Hiçbir fiey Sat›n
Almama Günü’nde1 dünya gene-
linde çok fley sat›n al›yorlar. Çok
fley sat›n al›p, hemen iade ediyor-
lar. Sokak gösterisi, konferanslar,
seminer, konser ve film gösterimleri
de gerçeklefltiriyorlar. Üstlerinde
‘Ne Kadar Çok Tüketirsen O 
Kadar Az Yaflars›n’ yazan tiflört-
leriyle al›flverifl merkezlerinde
yürüyüfller düzenliyorlar. 

ÇÇii¤¤ddeemm DDaallaayay

www.acikradyo.com.tr
27 Aral›k 2002. 

1 Bkz; Chumbawamba’n›n 2004 tarihli UN
albümündeki ‘Buy Nothing Day’ adl› flark›s›.
(Ed.)

High Scope
E¤itim sistemi, okul öncesi ve
ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n 
s›n›f içinde aktif kat›l›m ve interaktif
uygulamalarla ö¤renim yapmalar›n›
öngören bir sistem. Özellikle Bat›
dünyas›nda pek çok ilerici e¤itim
kurumunda kabul gören bu e¤itim
sistemi, çocuklara müzik dersinde
uygulanmak üzere baz› müzik
çal›flma modelleri önermektedir.
Bu kapsamda, ritmik çal›flmalarla
çocuklar›n ritmik hareketlere 
uyum ve tempo al›flkanl›klar›n›
gelifltirmek için seçilen özel par-
çalardan oluflan bilimsel içerikli
müzik albümleri gelifltirilmifltir. 

‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

Hip-Hop
Hip-hop’la ilgili söylenmesi 
gereken ilk fley belki de flu: 
Hip-hop bir müzik türü de¤ildir. 
Bu gerçekle ilgili en güzel laf›, 
New York’un Bronx yöresinin en
mühim MC’lerinden KRS-ONE
söylemifltir: “Rap is something 
you do. Hip-Hop is something 
you live.” (Rap yapt›¤›n›z fleydir.
Hip-Hop ise yaflad›¤›n›z fley.) 
Hip-hop bir kültürün ad›d›r ve bu
kültürü meydana getiren dört 
element vard›r. Rapping ya da
MC’ing, DJ’ing, Breakdancing ve
Graffiti.

Rapping
Rapping ya da MC’ing, bir müzik
üzerine ya da müzik olmadan 
ritmik ve kafiyeli flekilde konuflma
sanat›d›r. Bu sanat› icra eden 
kifliye rapper ya da MC denmekte-
dir. MC sözcü¤ü Master of
Ceremonies teriminin k›salt›lm›fl›d›r.
Büyük Katolik kiliseleri ve kate-
drallerde ayinin aflamalar›n›
kat›l›mc›lara bildiren ve aç›klayan,
mikrofon kullanma yetkisi olan
kifli anlam›nda kullan›lan bu terim
art›k hip-hop’la özdeflleflmifltir. 
MC sözcü¤ü hip-hop jargonu
içinde ‘Microphone Controller’,
‘Mic Checka’ (Microphone
Checker) ya da ‘Music 
Commentor’ anlamlar›na da
gelmektedir. Rapping’de amaç 
parlak, k›vrak, kafiyeli, melodik
cümleleri arka arkaya s›ralayarak
karfl›ndakini etkilemek ve kendini
dinletmek olarak özetlenebilir. Her
MC bu ifli di¤erlerinden daha iyi
yapt›¤›n› savunur. Bu tezi savunur-
ken en iyi cümleleri kuran MC en 
iyi MC’dir. Bu ifli beceremeyen
MC’lerin önüne ise jargonda 
dandik anlam›na gelen ‘wack’
s›fat› yap›flt›r›l›r.

Rap, Scat, Dis...
‹ngilizcede ‘vurmak’ anlam›na gelen ‘rap’ sözcü¤ü,
zenciler aras›nda y›llar boyunca çeflitli anlamlarda
kullan›ld›. Rap, 1870’lerde ‘sohbet etmek’,
1900’lerin bafl›nda ‘muhbir’ demekti. 1950’lere
gelindi¤inde rap art›k müzikli ya da müziksiz olarak
ritmik bir flekilde konuflmak anlam›na geliyordu.
Nihayet 80’lerde sürekli bir beat eflli¤inde rap
vokaliyle yap›lan müzi¤e rap ad› verildi. Hip-hop’a
Afrika’n›n sözel anlat›m gelene¤inden miras kalan
rap’in kayna¤› oldukça eskilere dayan›yor. 20.
yüzy›l›n bafllar›nda ‘toasting’ ad› verilen e¤lence-
lerde erkekler, Türkiye’deki âfl›k at›flmas›na ben-
zeyen bir tür konuflma dövüflü yap›yorlard›. Bu
yap› ve konuflma tarz› rap’in kökenini oluflturdu.
Sözlerle rakibini yenmeye ‘disrespect’ sözcü-
¤ünün k›saltmas› olan ‘dis’ deniyordu. Rap’in
oluflumunda etken olan ö¤elerden biri de, sesi bir
entstrüman gibi kullanarak konuflmak anlam›na
gelen ‘scat’ti. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,’’
Betty Carter gibi caz müzisyenleri ayn› zamanda
büyük birer scat ustas›yd›lar. Sözel bir kültürel
gelenek ve Afrika kökenli zengin bir müzikal altyap›
üzerine kurulan hip-hop’›n isim olarak ortaya ç›k›fl›
ise flaibeli. Farkl› kaynaklara göre Hip-hop terim
olarak ilk kez ya Dj. Hollywood, ya Malcolm X, ya
da Afrika Bambaata taraf›ndan kullan›ld›. Günü-
müzde ise rap sözcü¤ü old-school hip-hop’›, hip-
hop da new-school’u tan›ml›yor.ll

EEdd..

DJ’ing
DJ’ing, iki turntable (pikap), bir
mixer ve bir kulakl›k yard›m›yla iki
ayr› plakta çalan müzi¤i mikslemek
ve ‘scratch’ yapmak anlam›nda 
kullan›lmaktad›r. Scratch yapmak
en kaba anlam›yla pla¤› ileri geri
itmek ve bu seslerden seçilen kü-
çük k›s›mlar› dinleyicilerin duyma-
s›n› sa¤lamakt›r. Zaman içinde
baflta DJ Grandmaster Flash olmak
üzere DJ’ler taraf›ndan gelifltirilmifl
ve baflka müzik türlerinde de kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. Scratch’in
keflif hikâyesi de oldukça ilginçtir.
Grand Wizard Theodore henüz 10
yafllar›ndayken, bir partiye DJ’lik
yapmaya gitmifl olan abilerinin
ekipmanlar›n› kurcalamaktad›r.
Annesi müzi¤in sesini k›smas› için
içeri girdi¤inde eli plaklardan birinin
üzerinde kayar ve böylece scratch
yapmay› keflfeder. Hip-hop’›n
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Grandmaster Flash.



Rap
Hip-hop denince atlanmamas›
gereken mühim bir isim de Mr.
Magic; Mr. Magic radyoda ilk rap
program›n› yapan kifliydi. New
Jersey radyo istasyonlar›ndan
WHBI’da Mr. Magic’s Rap Attack
program›na bafllad›¤›nda tarihler
1979’u gösteriyordu. Bu tarih
oldukça önemli... Y›llard›r Bronx
gettolar›nda geliflimini sürdüren rap
ve hip-hop kültürü ilk defa bir plak
arac›l›¤›yla bu kültürü tan›mayan-
lara ulaflt›. Sugarhill Gang
‘Rapper’s Delight’›yla büyük bir
gürültü kopard›. Bu gürültü
Grandmaster Flash and the Furious
Five, Kurtis Blow, Afrika Bambaata
& The Zulu Nation’la büyüdükçe
büyüdü... Herkes rap yapmaya

bafllad›, bir süre sonra funk altyap›l›
birbirinin fazlas›yla benzeri flark›lar
piyasay› fliflirdi. ‹nsanlar rap dal-
gas›n›n miad›n› doldurdu¤unu,
özgünlü¤ünü kaybetti¤ini düflünür-
lerken bu kez de ‘yeni usul’ rap
ça¤› bafllad›. 84-88 y›llar› aras›nda
‘alt›n ça¤’ olarak adland›r›lan
dönem geldi. Run-DMC insanlar›
neye u¤rad›¤›na flafl›rtt›. Rap
‘beyaz’ müzik listelerinde de boy
gösterdi. Beyazlar rap yapmaya
bafllad›, Beastie Boys tarihe ad›n›
kaz›d›. Ard›ndan Public Enemy bu
müzi¤in gettodan geldi¤ini ve onun
sesi oldu¤unu hat›rlatt›. Ama en
sars›c› geliflme ‘bat› yakas›’ndan

pikaplardaki hünerlerini gösterirler.
B-boylar da s›rayla sahne alarak
klasik ya da kendilerine ait figürlerin
kombinasyonlar›n› yaparlar. B-boy-
lar›n yanlar›ndan ay›rmad›klar› bir
ekipman da ‘boombox’ olarak
adland›r›lan portatif kaset-CD çalar-
lard›r. Dans etmeye uygun bir
zemin ve pilleri tak›lm›fl bir boom-
box gösteri için yeterlidir.

Graffiti
Graffiti’nin tarihteki kökleri antik
Yunan ve Roma ‹mparatorlu¤u’na
kadar gidiyor. Hip-hop kültüründeki
graffiti ise sprey boya ile imza
atmakt›r. Bu imza grafik ve estetik
de¤er tafl›yan bir yaz› ya da çizim
olabilir. ‹mza her yere at›labilir,
duvarlar, dalgak›ranlar, tren
vagonlar›, kald›r›mlar. Mühim olan,
imzan›n görülebilecek bir yerde
olmas›d›r. Jargonda graffiti yap-
maya ‘bombalamak’ da denir.

babas› olarak an›lan isim ise DJ
Kool Herc’tür. Jamaika’dan
Bronx’a göçmüfl olan Kool Herc
1973’te ilk sokak partisinde
pikaplar› ve mikseriyle iflbafl› yapar.
Bronx tayfas›na reggae müzi¤i
sevdiremeyince eski soul, funk ve
R&B flark›lar›na döner. Çald›¤›
flark›larda bas ve vurmal›lardan
oluflan, en saf ritmleri bar›nd›ran
k›s›mlar dans etmeye en uygun 
yerlerdir. Kool Herc bu k›s›mlar›
uzatmak için ayn› pla¤›n iki kopya-
s›n› kullanmay› keflfeder. ‘Break’ ya
da ‘Breakbeat’ ad›n› alan bu keflif
önce hip-hop’›n, ard›ndan da dans
müzi¤inin temeli olacakt›r.

Breakdance
Breakdance, DJ Kool Herc’ün
verdi¤i partilerde geliflme f›rsat›
bulmufltur. Çeflitli atletik figürlere
zaman içinde yenileri eklenmifl ve
breakdance hip-hop kültürünün
ayr›lmaz bir parças› olmufltur.
Breakdance yapanlara k›saca ‘b-
boy’ ya da ‘b-girl’ ad› verilmektedir.
Breakdance, flark›lar›n rap yap›lan
k›s›mlar›nda de¤il, ‘break’
k›s›mlar›nda yap›l›r. Bir MC rap
yaparken dans etmek sayg›s›zl›k
addedilmektedir. Rahat dans ede-
bilmek için eflofmanlar ve kal›n
tabanl› spor ayakkab›lar tercih
edilir. Hip-hop’›n tüm element-
lerinde oldu¤u gibi breakdance’te
de at›flma kültürü vard›r. MC’ler
s›rayla rap yaparlar. DJ’ler s›rayla
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Grandwizard
Theodore.

Bir b-boy,
‘yelde¤irmeni’ adl›
figürü gerçeklefltiriyor.

Afrika Bambaata,
Babylon-‹stanbul, 

19 Aral›k 2006.

Hissedilen S›cakl›k

geldi. NWA (Niggers With Attitude)
‘Fuck Da Police’ single’› ve Straight
Outta Compton albümleriyle
‘gangsta’ tarz›n› yaratt›. 

Bugünlerde göz önündeki rap;
maço, seksist tav›rlar›yla ve R&B
dirsek temas›yla kendini gösteriyor.
50 Cent, Snoop Dogg, Eminem gibi
isimlerin albümleri inan›lmaz sat›fl
rakamlar›na ulafl›yor. Ama alternatif

ve underground rap de her zaman
varl›¤›n› sürdürüyor. Silahlardan,
kaltaklardan, arabalardan de¤il;
gerçek hayattan bahsediyor.
Sadece MTV’nin pompalad›¤› ana
ak›m R&B ile de¤il, bütün müzik
türleriyle besleniyor. Türkiye’de de
Fuat, Sagopa Kajmer, Ceza gibi
isimlerin öncülü¤ünde geliflen duru-
mu Killa Hakan ‘Küsersin’
flark›s›nda özetliyor: “Türkçe Rap
bitmedi henüz, daha yeni bafllad›.”

CCüünneeyytyytt BBoollaakk

insan›m›z da bu gündelik bilgiye
sahip olmas›n? D›flar› ç›karken
sizin, ya da çocu¤unuzu okula 
gönderirken çocu¤unuzun eldiven
ve kaflkola ihtiyac›n›n olup olma-
d›¤›n› bilseniz kötü mü olur?

Bazen “Nereden ç›kt› bu hissedilen
s›cakl›k?” gibi sorular ile de karfl›-
lafl›yoruz. “Bu, psikolojik veya fiz-
yolojik bir olayd›r; herkes s›cakl›¤›
ayn› flekilde hissetmez. Erzurumlu
baflka, Adanal› baflka hisseder” gibi
aç›klamalar da geliyor. S›cakl›klar›
herkesin çok çeflitli nedenlerden
dolay› farkl› farkl› flekillerde 
hissetti¤i do¤rudur. Fakat bilimde 
kriterler uç de¤il ortalama de¤erlere
göre belirlenir...

Meteoroloji bilim dergilerinde ›s›
indeksi ve rüzgâr so¤u¤u üzerine
say›s›z bilimsel makaleler vard›r.
Geliflmifl ülkelerde medya, insan
sa¤l›¤› için önemli olan bu ve 
benzeri bilgileri halka y›llard›r 
ulaflt›r›yor. Türkiye’de de art›k 
böyle bilimsel ve toplumsal 
faydalar› olan önemli bir bilginin
kullan›lmas›n›n zaman› gelmifl ve
geçmifltir bile. Bu konuda daha
fazla bilgiye eriflmenin en kolay
yolu da, internet’de ‘heat index’ ve
‘wind chill’ kelimeleri ile aramalar
yapmak.

Is› ‹ndeksi ve Rüzgâr So¤u¤u
‘Is› indeksi’ ve ‘rüzgâr so¤u¤u’
kavramlar›n› kafas›nda canland›r-
makta zorlananlar olabilir. ‘Is› in-
deksi’ ve ‘rüzgâr so¤u¤u’ en basit
anlamda ne demek? Bunlar› aç›kla-
mak için önce The Free Lance-Star
gazetesi yazar› Donnie Johnston’un
yapt›¤› flaka yollu benzetmelere bir
göz atal›m... Is› indeksini, yani yük-
sek s›cakl›k ve nemden dolay› olan
bunalt›c›l›¤› anlayabilmek için, çok
s›k› bir flekilde giyinmifl bir Erzu-
rumluyu al›p, yaz›n Antalya flehrinin
ortas›na koydu¤umuzu düflünmeniz
yeterlidir. Rüzgâr so¤u¤unu hayal
etmek isterseniz o zaman da
Antalya'n›n bir yerlisini al›p onun
Palandöken da¤lar›na ç›plak bir
flekilde konuldu¤undaki durumunu
hayal etmeniz gerekiyor.

Türkçe Rap
1970’li y›llar›n bafl›nda New York’ta somutlaflan hip -
hop kültürünün bir ö¤esi olan rap, Türkçe sözlerle ilk
kez Almanya’daki “gurbetçi” gençler taraf›ndan
yap›ld›. Türkçe rap’in milad› olarak, 1995 y›l›nda
ç›kan Cartel grubunun albümü gösterilir, fakat
Cartel’den önce de Almanya’da Türkçe rap yapan
isimlere rastlan›r. Örne¤in; 1993 y›l›nda King Size
Terror isimli gruptan Alper Tunga’n›n ‘Defol Dazlak’
isimli bir flark›s› vard›r. Türkiye s›n›rlar›ndan içeri ilk
‘bandrollü’ Türkçe rap, 1995 y›l›nda Cartel’le geldi.
Cartel ayn› zamanda milliyetçilik aromas›yla popüla-
ritesini ateflledi ve 750 bin albüm satt›. Cartel’in
gazete kuponuyla girilebilen stad konserleri iki gün
üst üste doldu. Bu yükseliflin ard›ndan Cartel da¤›ld›
ve gruptan Erci E ve Karakan solo çal›flmalar yapt›.
Günümüze gelindi¤indeyse, Türkiye’de hip-hop
ba¤›ms›z kültürünü yaratmaya çal›fl›yor. Fuchs’la
kurdu¤u Nefret grubundan ayr›l›p solo çal›flmalara
giriflen Ceza, Bat› Berlin’den Türkiye’ye gelen Fuat
Ergin, Sagopa Kajmer, Ayben, Sultana, Killa Hakan,
Ege Çubukçu, Fresh B, Bektafl, S›rtlan, Aziza A gibi
isimler Türkçe sözlü rap müzik yapan isimler
aras›nda. 

MMüüjjddee YYaazz››cc››

Hissedilen S›cakl›k
Türkiye, çok uzun y›llar sonra olsa
da, art›k ‘yüksek s›cakl›k + yüksek
nem = bunalt›c›l›k’ oldu¤unu
ö¤rendi. Televizyonlar›m›zda ilk
defa boy gösteren meteoroloji
mühendisi hava durumu sunucular›
ile bir-iki gazetemiz de art›k 
termometreyle ölçülebilecek hava
s›cakl›¤›n›n yan› s›ra yüksek nem-
den dolay› insanlar›n hissedece¤i
s›cakl›klar› da vermeye bafllad›. 

fiimdi s›ra ‘düflük s›cakl›k + kuvvetli
rüzgâr = rüzgâr so¤u¤u’na geldi.
ABD’de 1940’l› y›llardan beri so¤uk
havan›n esen kuvvetli rüzgârlar
taraf›ndan el, yüz, kulak gibi ç›plak
yüzeylerdeki etkisi bilinip ona göre
giyinilerek soka¤a ç›k›l›yor. K›fl sa-
bahlar› Amerikan TV’lerinde rüzgâr
so¤u¤una göre halk›n kafas›ndaki
“bugün nas›l giyinelim?” sorusuna
yan›t veriliyor. Neden bizim
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“Karakan, gerçekleri anlatan!”

“Cartel, bir numara, en büyük!”



Hissedilen S›cakl›k

hoflgörü üstüne kurulu yepyeni bir
dünyadan söz eder. 

Oysa hoflgörü üstüne kurulan bar›fl,
ancak gergin bir ateflkes olacakt›r. 

Hoflgörülenin s›k› gözetim alt›nda
tutuldu¤u, hoflgörüyle prangalan›p
bekletildi¤i âraf. 

Elbette s›n›rlar› da vard›r
hoflgörünün. Daha sunulurken dile
getirilen. Akit imzalan›rken. 

Hoflgörü zaten bir s›n›r sorunudur. 

Bir de hoflgörüyü, kay›ts›zl›¤›n ars›z
maskesi olarak tan›mlayan
‘hoflgör, boflver gitsin’ geniflli¤i
vard›r ki herkese aç›kt›r. Dünyay›
hoyratça anlam›ndan soyarken
insan› kendisiyle geçici olarak
bar›flt›r›r. 

Ey yolcu! 
Hoflgörme. Merak et. Tan›. 
Kimseden hoflgörü dilenme. 
Bu oyunda iyilik, bar›fl yok.

YY››lldd››rr››mm TTüürrkkeerr

House
70’ler boyunca gittikçe bir 
ç›lg›nl›k haline gelen disko 
müzik 80’lerin bafl›nda kendini
tüketti. Bas›n diskonun öldü¤ünü
ilan etti ve bir ‘Disco Sucks’
kampanyas› bafllatt›. ‹nsanlar 
tuhaf bir flekilde Chicago’da
Komishi park›nda biraraya gelip
eski plaklar›n› yakt›lar. Oysa 
disko ölmemifl, ç›k›fl noktas›
olan underground’a dönmüfltü.dd
Diskonun ard›ndan dans 
müzi¤i New York’ta ve Chicago’da
farkl› yönlerde ilerledi. Bu
dönemde Paradise Garage’›n
efsanevi Dj’i Larry Levan, funk,
soul, disko ve biraz da new 
wave etkileri tafl›yan bir müzik
çal›yordu. Yo¤un ve güçlü baslar,
gospel etkisi tafl›yan duygusal
vokallerden oluflan bu müzik
garage sound’unun ilk örne¤iydi.
New York’ta geliflen garage,
diskonun devam›yd› denebilir.
Chicago’da ise vokal yerine daha

a¤r›lar›yla, huzursuzluklarla, 
h›rç›nl›klarla, günlük yaflam 
kavgalar›yla kendisini ortaya
ç›kabildi¤i gösterilmifltir ve bunun
erkeklerde de olabilece¤ini
duydu¤u zaman Freud çok kork-
mufltur. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud
Yt; 14 Haziran 2004. 

Hoflgörü
Hoflgörü tuzukuru yerlefliklerin dil
al›flt›rmas›d›r. Güvenli hayat›n tatl›
f›s›lt›s›. 

Hoflgörülenlerin asla edinemeyece-
¤i, alt›n ifllemeli bir kalkan. 

Çünkü bir hoflgören, bir de hoflgö-
rülen vard›r. Yüz yüze durmazlar. 

Ço¤unlukla hoflgörenin aziz,
hoflgörülenin borçlu ç›kt›¤› bir
al›flverifl yüz yüze yap›lmaz. 

Hoflgörü, tahammülün k›z-
kardeflidir, fiehirli olan›.

Tahammülün kasl› fliiri, sabr›n
sedefi vard›r. Hoflgörünün ise
so¤uk damgal› bir hisse senedi. 

Hoflgörülecek olan, farkl› olan,
gücü tart›ya ç›kmaya yetmeyen,
az›nl›kta oland›r. 

Hoflgören ise demokrasiyle, çeflit-
lilikle, gökkufla¤›yla s›nanan güçlü. 

Hoflgörü, affetmek gibidir. Hoflgö-
reni yüceltir. 

Tan›man›n, kabul etmenin
imkâns›zl›¤›na inanm›fl sinikler
hoflgörüye övgüler düzer. 

Hem iyi hem serin olman›n
fl›kl›¤›d›r, hoflgörü.

Merdivenin üst basamaklar›nda
durmaya ant içmifl olanlar, reve-
ranstan vazgeçemez.

Tan›maya vakti, kabul etmeye
gönlü olmayanlar birbirlerine

Rüzgâr so¤u¤unun en yal›n aç›kla-
mas›n› TÜB‹TAK Popüler Bilim ki-
taplar›ndan Hava ve ‹klim’in 35’inci
sayfas›nda bulabilirsiniz: “Rüzgâr,
hava s›cakl›¤›n› oldu¤undan daha
so¤uk hissetmemize yol açabilir.
Buna rüzgâr›n so¤utucu etkisi
denir. ... ” Örne¤in, “Hava s›cakl›¤›
0 derece olup hafif bir rüzgâr esi-
yorsa, rüzgâr›n so¤utucu etkisinden
dolay› s›cakl›¤› –3 derece olarak
hissederiz. Kuvvetli bir rüzgâr esi-
yorsa s›cakl›k –10 derece gibi his-
sedilir.” Di¤er bir deyiflle, k›fl›n,
rüzgâr so¤u¤unu bilmeden soka¤a
ç›kmamak, dolay›s›yla güneflli ha-
valara hiç aldanmamak gerekiyor.

‹nsanlar ve hayvanlar, havan›n
nemine ve esen rüzgâr›n fliddetine
göre termometreden farkl› olarak
hava s›cakl›klar›n› hissederler. O
yüzden hergün termometre ile
ölçülebilecek olan s›cakl›klar› de¤il,
bizim hissedece¤imiz hava
s›cakl›klar›n› ö¤renmemiz gerekiyor.
Bu nedenle de yaz›n ›s› indeksi,
polen miktarlar›, günefllenme süresi
vb., k›fl›n da rüzgâr so¤u¤u, hava
kirlili¤i vb. bilgileri sunan hava
durumu programlar›n› izleyiniz ve
medyan›zdan bu bilgileri de ›srarla
isteyiniz. 

MMiikkddaatt KKaadd››oo¤¤lluu

www.acikradyo.com.tr
23 Ocak 2006.

Histeri

Daha evvel, Hipokrat zaman›ndan
beri, yani günümüzden 2500 y›l
kadar öncesinden beri bu hadiseye
‘histeri’ deniyordu. ‘Histeri’ sözcü-
¤ünü ilk defa Hipokrat kullanm›flt›r
ve histeri kad›n cinsel organ›
‘uterus’tan –‘histeron’dan–
kaynaklanan bir fleydir. Bunun 
cinsel olarak tatmin edilmemifl
kad›nlarda görülen birtak›m felçler,
s›k›nt›lar, bafl a¤r›lar›, huzursuzluk-
lar oldu¤u zannediliyordu ama 
sonradan bunun erkeklerde de 
olabilece¤i, sadece kad›nlara özgü
bir davran›fl olmad›¤› ve daha bafl-
ka belirtilerle, örne¤in ça¤a uygun
olarak, yaflanan kültür ortam›na
uygun olarak, depresyonlarla, bafl
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elektronik seslerin yer ald›¤› 
house müzik ortaya ç›kt›. Chicago
sound’una ‘deep house’ da 
deniyordu. Diskodan house’a 
geçifl oldukça yumuflak ve 
belirsiz oldu. 1987; disko, garage 
ve house’un ayn› anda, hatta bir
arada varoldu¤u bir y›ld›. Larry
Levan gibi dj’ler, Chicago, New
York ve Detroit’ten gelen son
house prodüksiyonlar›n› setlerine
kat›yorlard›. New York’taki Sound
Factory Bar gibi mekânlarda disko
ve house birarada çal›n›yordu.

HI-NRG ve Aray›fllar...
Disko ile house aras›ndaki 
geçifl döneminde Hi-NRG ad› 
verilen bir müzik türü ortaya ç›kt›.
Ad›ndan da anlafl›labilece¤i gibi
oldukça h›zl› bir dans müzi¤i olan
Hi-NRG’de arada yumuflama,
durulma bölümleri yoktu. Hi-NRG
tam da diskonun yeralt›na çekildi¤i
bir dönemde ortaya ç›kt›. Gloria
Gaynor’›n ‘Never Can Say
Goodbye’› Hi-NRG etkisi tafl›yan 
ilk parçayd›. Hi-NRG büyük ölçüde
Cerrone ve Giorgio Moroder’in
Euro-disco sound’unun etkilerini
tafl›yordu. K›sa süre sonra son
derece h›zl›, duygusall›ktan uzak,
monoton ve yo¤un erotik gönder-
meleri olan bu müzik, kulüplerde
çal›nmaya bafllad›. Hi-NRG prodük-
törleri hem high-tech, hem bir o
kadar da ilkel bir sound’un peflin-
deydiler. Basit melodik yap›lar hem
insanlar›n hofluna gidiyor hem de
kulüpteki herkesin bir bütün haline
gelmesini kolaylaflt›r›yordu. 80’lerin
ortas›nda house’un güçlenmesiyle
Hi-NRG kulüplerden çekildi, fakat

80’lerin pop müzi¤i üzerindeki et-
kisi bir süre daha devam etti.

Diskonun olanaklar› tükenmifl, pro-
düktörler ise kendilerini Hi-NRG’nin
monotonlu¤una kapt›rm›flken,
Chicago ve New York’taki Dj’ler
teknolojiyle duygusall›¤›n biraraya
geldi¤i, afla¤› yukar› 120 bpm civa-
r›nda bir müzik aray›fl› içindeydiler.
Bu aray›fllar basit bas melodileri ve
‘four to the floor’ ritmi üzerine
Chicago’da teknik oyunlardan,
New York’ta ise gospel ve soul 
etkisindeki vokallerden oluflan iki
farkl› yönde ilerledi. New York’ta
diskonun ç›k›fl›nda önemli rol
oynayan Paradise Garage gibi,
Chicago’daki Warehouse da house
müzi¤in do¤du¤u yer oldu.

Warehouse ve Frankie
Knuckles...
House’un ortaya ç›k›fl›ndaki 
önemli isimlerden biri olan Frankie

Knuckles, Larry Levan gibi, liste
bafl› parçalar çalmak yerine under-
ground alanlarda dolanan bir dj’di.
1977’de Chicago’daki
Warehouse’un aç›l›fl gecesine
davet edilmiflti. Sonralar› house
müzik ad›n› bu kulüpten ald›.
Knuckles bundan sonra birkaç kez
daha Warehouse’ta çald›. Buradaki
dinleyici kitlesi Knuckles’›n çok
hofluna gitmiflti. Chicago’dakiler
New York’a göre daha h›zl› ve sert
bir sound’dan hofllan›yorlard›. 
Özellikle Warehouse’ta Avrupa
kökenli avangard çal›flmalara

yo¤un bir ilgi vard›. Chicago
gençli¤i Kraftwerk’i Barry White’a
tercih ediyordu.

Funk, Avrupa dans müzi¤i ve tek-
noloji faktörü house’un temelini
oluflturdu. Bu dönemde çal›nan
müziklere ‘song/flark›’ yerineg
‘track/parça’ denmeye bafllad›. Bukk
terim flark›n›n tekbafl›na varl›¤›n›n
yan›s›ra, dj setinin bir parças›, bir
birimi oldu¤unu da ifade ediyordu. 

Disko ve hip-hop gibi house da
önce bir dj tarz› olarak ortaya ç›kt›,
daha sonra bu tarzda müziklerin
pla¤a bas›lmas›yla bir müzik türü
haline geldi. 

House’un ortaya ç›k›fl›yla bilinen
sound’una ulaflmas› da on y›ll›k bir
süreci kaps›yor. O dönemde
bas›lan plaklardan hangisinin ilk
house pla¤› oldu¤u konusu oldukça
tart›flmal›. Fakat birçok kayna¤a
göre Jesse Saunders’›n
Mitchball’dan ç›kan ‘Fantasy’ ve ‘I
Like To Do It In Fast Cars’› ilk
house parçalar› say›l›yor. fiimdi
kula¤a oldukça eski gelen bu
parçalar minimal ritm yap›s› ve syn-
thesizer c›z›rt›lar›yla 15 y›l önce
insanlar için son derece yeni ve
inan›lmazd›. Dinleyenler önce neye
u¤rad›¤›n› flafl›r›yor, bir süre sonra
da dansetmeye bafll›yorlard›.

The Music Box...
Bu dönemde Chicago’da The
Music Box adl› kulüp aç›ld›. Ayn›
zamanda Frankie Knuckles da
Warehouse’ta çalmay› b›rakt›.
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House

Larry Levan, 1954-1992. 

House müzi¤in
babas› Frankie
Knuckles.

Jesse Saunders’›n
Mitchball’dan ç›kan

‘Fantasy’ ve ‘I Like To
Do It In Fast Cars’› ilk

house parçalar›
say›l›yor.
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dönem bir yaflam tarz› içinde
Chicago’daki house takipçileri bir
süre sonra oldukça bilinçli dinleyici-
ler haline geldiler. Dj kötü bir mix
yapt›¤› zaman ba¤›r›p, dakikas›nda
rezil ediyorlard›, çünkü dinleyicilerin
neredeyse yar›s› bu ifllerin nas›l
yap›ld›¤›n› zaten biliyordu.
Dolay›s›yla Chicago’da dj olmak
hem daha kolay, hem de daha
zordu.

Can You Feel It?..
Disko son derece nefleli ve
e¤lenceli bir dans müzi¤iydi.
Diskodan türeyen house’ta ise
herfleye ra¤men melankolik bir
hava vard›. Endüstriyel ve elektro-
nik seslerin hüznü iflin içine
girdi¤inden, house hem e¤lenceli
ve hareketli, bir yan›yla da hüzünlü
ve duygusal bir müzik oldu. Garage
vokallerindeki gospel etkisi de
sadece müzikal de¤ildi, Hristiyan
gelene¤ine ait baz› kavramlar bu
müzikte yeni anlamlar kazand›lar.
House sevgi dolu ve do¤ru bir
dünyada yaflama iste¤ini dile
getiriyordu. Fakat bu istek, bir
amac›, inanc›, ütopyalar›
yans›tm›yordu. House’un e¤lenceli
yan› bu iste¤i, hüzünlü yan› ise
dünyan›n katlan›lmaz durumunun
verdi¤i s›k›nt›y› yans›t›yordu
denebilir. House dinleyip danseden
bu çocuklar›n dünyay› de¤ifltirmek
gibi bir amaçlar› yoktu. Birfleylerin,
hatta birçok fleyin yanl›fl oldu¤unu
biliyorlarsa da bulunduklar› yerde
yani ‘ev’de, beraber olduklar›
insanlarla güzel bir ân› paylafl›yor,
güzel bir ân› uzat›yorlard›. Fark›n-
dal›¤›n verdi¤i hüzün ve ayn›
zamanda içinde bulundu¤u ân› en
yo¤un ve güzel flekliyle yaflamak
bir jenerasyonun temel duygusu
oldu. Sürekli bir yabanc›laflma duy-
gusu art›k, gülümseyerek danseden
bir kalabal›¤›n içinde paylafl›l›yordu. 

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

www.acikradyo.com.tr
26 Aral›k 2001.

KKaayynnaakkllaarr::

Ulf  Poschardt; Dj Culture. London: Quartet
Books, 1998.

1987’lerde David Moralez, Todd
Terry gibi isimler duyulmaya
baflland›. New York’ta kapanm›fl
olan Paradise Garage’›n yerini
Blaze ald›. Frankie Knuckles ‘Let
The Music Use You’ adl› vocal
house parças›n› yay›nlad›. Bu plak
bir sene sonra ‹ngiltere’de patlak
verecek olan ikinci Summer of
Love’›n vazgeçilmezleri aras›nda
yeralacakt›. 87’de house art›k New
York ve Chicago’nun s›n›rlar›n›
aflm›fl, Avrupa’ya ve dünyaya
yay›lmaya bafllam›flt›. Bu
yayg›nlaflma sürecinde popülaritesi
artarken house müzik pop’laflmaya,
pop müzik house’laflmaya bafllad›.
Underground’dan popülere olan
kaç›n›lmaz evrim gerçekleflirken,
Detroit’te de içten içe birfleyler
kayn›yor, Juan Atkins, Derrick May,
Kevin Saunderson gibi isimler tech-
no’nun temellerini at›yorlard›. Ayn›
dönemde Chicago’da Dj Pierre,
Roland 303 adl› bir bas makinesinin
içinden Acid House denen fleyi
ç›kard›. Acid House ve Summer of
Love’la ‹ngiltere, Punk’tan bu yana
en büyük gençlik olay›n› yaflayacak
ve ‘rave’ kavram› ortaya ç›kacakt›.
((BBkkzz;; AAcciidd HHoouussee))))

Chicago’daki Warehouse,
Powerplant, The Music Box gibi
mekânlarda New York’taki Paradise
Garage’›n house versiyonu
yaflan›yordu. Dj’ler 10 saat süren
setler çal›yor, insanlar günefl
do¤arken sürünerek evlerine
dönüyorlard›. Sosyal bask›lardan
uzak bir ortamda kendini müzi¤in
hükümranl›¤›na b›rakmak dönemin
ve house müzi¤in temel duygusu
haline geldi. House denen fley ayn›
zamanda d›fl etkilerden uzak, s›cak
ve güvenli bir ev gibiydi.
Warehouse’ta gecenin zirve nok-
tas›nda Frankie Knuckles kulüpteki
bütün ›fl›klar› kapat›p kula¤› sa¤›r
edecek kadar yüksek bir volümde,
son h›zla giden bir tren sesi
çal›yordu. Pencereleri de siyaha
boyal› olan Warehouse’ta tamamen
karanl›¤a gömülen insanlar çeflitli
uyar›c› ve uyuflturucular›n ve son
derece tuhaf bir tren gürültüsünün
etkisiyle ç›¤l›k ç›¤l›¤a ba¤›r›yorlard›. 
Sürekli kulüp ve müzik etraf›nda

Knuckles’›n sound’u house’un
temellerini ortaya atmas›na ra¤men
hâlâ disko etkileri tafl›yordu. The
Music Box’un en önemli dj’i olan
Ron Hardy ise house olay›n›n patla-
mas›na sebep olan ortam› haz›rlad›.
Hardy’nin sound’u güçlü ve cesur-
du. Al›fl›lmad›k ritm yap›lar›
kullan›yordu. Chicago’da yetiflen
ikinci jenerasyon dj’ler müzikal
geliflimlerinin önemli bir k›sm›n› The
Music Box’ta yaflad›lar. Cesur bir
sound’un kendine yer edindi¤i The
Music Box oldukça underground
bir mekând›. K›fl ortas›nda bile
t›kabasa dolu ve deli gibi s›cak olan
mekânda insanlar tiflörtlerini
ç›karm›fl, terden s›r›ls›klam bir
flekilde dolafl›yorlard›.

Dj Farley ve Hot Mix 5 adl› dj
kollektivitesi (Mickey Oliver, Ralphie
Rosario, Mario Diaz, Julian Perez,
Steve Hurley) WBMX gibi radyolar-
da house müzi¤in partilere gitme-
yen insanlar taraf›ndan da duyul-
mas›n› sa¤lad›lar. Larry Heard ve
Robert Owens Fingers Inc.’yi kur-
dular. Adonis, Mr. Lee, K. Alexi,
Marshall Jefferson gibi prodüktörler
durmaks›z›n parça üretiyorlard›. Lil
Louis kendi partilerini düzenliyor,
bu partilerde çal›yordu. Fingers Inc.
ve Steve Hurley gibi müzisyenler
house konusunda araflt›rmalar,
deneyler yap›yor, yeni sesler ar›yor-
lard›. Biraz da di¤er dj’lerin
hiçbirinde olmayan fleyler çala-
bilmek amac›yla yapt›klar› prodük-
siyonlar tutulmaya bafllay›nca Dj
International Records’› kurdular. Dj
International ve Larry Sherman’›n
kurdu¤u Trax Records dönemin en
önemli iki plak flirketi oldu. Bu
dönemde prodüktörler ve plak
flirketleri aras›nda sürekli “Sen ben-
den çald›n, o benim parçam› sam-
ple etmifl...” gibi tart›flmalar ve
suçlamalar sürüp gidiyordu. 

Chicago Belediye
Baflkan› 25 A¤ustos
2004 tarihini resmî
olarak ‘Frankie
Knuckles Günü’ ilan etti
ve Knuckles’a da
‘House Müzi¤in Babas›’
unvan› verildi.
Chicago’da Jefferson
Soka¤›’nda eskiden
Warehouse adl› kulübün
yer ald›¤› bölüm de art›k
‘Frankie Knuckles Yolu’
ad›n› tafl›yor.
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Simon Reynolds; Generation Ecstasy: Into
The World of Techno and Rave Culture. New
York: Routledge, 1999.

Hulusi Özoklav
‹radenin insan ömrüyle s›n›rl›
olmad›¤›n›n kan›t› bir radyo 
program›yd›. Daldan Dala: Hulusi
Özoklav’la Osman Tümay. Tak›l›r
giderler birinin peflinden, tutabilene
aflkolsun. Bir de Hulusi kaçar,
Osman kovalar, hep bir kol boyu
ötededir. Tam adresi bulursunuz,
çoktan boflalt›lm›flt›r mekân. Hulusi
de Hulusi’dir yani. Ay›p etmifltir.
Ama hep stüdyodad›r, lâkin
konuflmaz. Ölmemesi buna ba¤l›d›r
çünkü. Bat dünya bat yani…

Gerçek, “bir varm›fl, bir yokmufl”
oldu¤u için…
Yaz›, hayat kadar flafl›rt›c› olsa
da asla hayat›n
yerini alamayaca¤› için...
Cümlemiz ölecek olsak da bir
gün, ard›m›zda yaz› 
izleri b›rakaca¤›m›z için…
Dünya, ak›l almaz bir flekilde
de¤iflirken, korkunç
bir flekilde ola¤an ve yine de her
an mucizevî
oldu¤u için…

Alfabe adl› fliir kitab›n›n girifl
k›sm›nda hayat›n ola¤an
mucizelerini bu sat›rlarla anlatan
Hulusi Özoklav, ölümünden
sonra Aç›k Radyo’da 6.5 y›l
boyunca program yapm›flt›.

OOssmmaann TTüümmaayay



In Memoriam
Elektronik müzi¤in önemli flirketi
Mille Plateaux taraf›ndan, Frans›z
filozof Gilles Deleuze an›s›na
ç›kart›lan 1996 tarihli In Memoriam-
Gilles Deleuze albümü pek çok
aç›dan ilgiye de¤er bir çal›flma.
Mille Plateaux flirketinden ç›kan
di¤er albümlerden oldukça farkl›
olan bu toplama albüm, 27
parças›n›n her biri farkl› bir sanatç›

taraf›ndan seslendirilmifl ama
tamam› belli bir tema etraf›nda,
›smarlama olarak yap›lm›fl parçalar-
dan olufluyor. Albümde yer alan
sanatç›lar›n hepsi ya Mille Plateaux
fiirketinin anlaflmal› sanatç›lar› veya
bir flekilde bu flirkete te¤et geçen
sanatç›lar. Mille Plateaux ise
s›radan bir plak flirketi de¤il. Bu
albümün yap›lma gerekçesini anla-
mak için biraz bu flirketten, ortaya
ç›kt›¤› ortam ve flartlardan ve Gilles
Deleuze ile olan ba¤lant›s›ndan
bahsetmek gerekiyor.

Mille Plateaux
Mille Plateaux fiirketinin kuruldu¤u
flehir olan Frankfurt, Almanya’n›n
hem finans kapital merkezi, ve ayn›
zamanda anti-kapitalist teorinin de
en önemli kalesidir. Çünkü bu
flehir, Frankfurt Okulu ad› ile an›lan
ve bafl›n› Walter Benjamin, Theodor
Adorno, Max Horkheimer gibi
önemli filozoflar›n çekti¤i bir
düflünce merkezidir. Ço¤u
Frankfurt ç›k›fll› olan ve Nazilerden
kaçmak için Güney Kaliforniya’ya
göç eden bu düflünür nesli, orada
maruz kald›klar› Hollywood’un
‘kitsch’ rüya fabrikas› ürünleri
karfl›s›nda, düflünce oklar›n› anti-
kapitalist teoriden, insanl›¤›n afyo-
nu olarak gördükleri popüler kültüre
çevirmifl ve insanl›k durumlar›,
toplumun gidiflat› gibi sosyolojik ve
psikolojik boyutlar› kavrayan çok

önemli tezler ortaya koymufllard›.
Bunlardan özellikle Adorno önemli
bir popüler kültür düflman›na
dönüflmüfl ve post kapitalizm ile
postmodernizmin birbirine paralel
yürüdü¤ünü görüp, pop kültürüne
karfl› olman›n ayn› zamanda kapi-
talizme karfl› koyman›n en önemli
aya¤› oldu¤unu kuvvetle savun-
mufltu. Ona göre bu kültürel afyon-
lar ve toplumun etik anlay›fl›n›
de¤ifltiren ürünler olmasa kapita-
lizmin bu flekilde baflar›l› olmas›
mümkün de¤ildi ve kapitalizmin en
önemli silah›, sahip oldu¤u ve yön-
lendirdi¤i medya araçlar›yd›.... 

Frankfurt ç›k›fll› flirket Mille
Plateaux da kuruluflundan itirbaren
Adorno’nun y›¤›nsal kültüre karfl›
olan tavr›n›, flirket kültürü olarak,
neredeyse birebir paylafl›yordu.
Firman›n patronu olan Achim
Szepanski’ye göre Almanya’n›n

pop ana dalgas›n› kontrol eden
‘rave’ endüstrisi öylesine kurum-
laflm›fl ve kontrol edilir durumdayd›
ki totalitarizme nerdeyse bir ad›m
uzakl›kta duruyordu art›k. Achim bu
kültürle paralel yürüyen ‘extacy’ ve
benzer uyar›c›lar› ise, anne rahmine
dönüfl aray›fl›, gerçek dünyadan
kaç›fl kültürü olarak niteliyordu.
Post yap›salc› teoriden etkilenen ve
ad›n› Gilles Deleuze ve Felix
Guattari’nin beraber yazd›¤› bir
makaleden alan Mille Plateaux
‘yap›sökümcü elektronika’ diye
adland›r›labilecek bir türü destekle-
di ve öne ç›kard›. Faaliyetlerini
intelligent techno, minimal techno,

house, jungle, hip-hop gibi post-
rave stillerinin hem içinde ve hem
de karfl›s›nda olarak konumland›rd›.
Esas amaçlar› ise bu türlerin içinde
asl›nda var olan, fakat ticari veya
di¤er nedenlerle ›skalanm›fl potan-
siyelleri aç›¤a ç›karmakt›. Ortaya
ç›kan sonuçlar ana-ak›m techno
dinleyicilerini pek fazla tatmin ede-
cek ürünler olmamakla beraber,
belli bir kitleye müthifl çekici geldi
ve post rave evrenindeki en yeni-
likçi ve meydan okuyan repertuar-
lardan biri bu flekilde oluflmaya
bafllad›... 

Bekledi¤inin çok üzerinde talep
gören ve sand›¤› kadar marjinal
olmad›¤›n› anlayan Achim sonradan
iflleri büyüttü. Bugün art›k ana
flirketi Mille Plateaux’nun yan›nda
Force Inc. ve Riot Beats ad›nda iki
flirket daha açarak spektrumunu
geniflletmifl ve ortaya ç›kan talep
karfl›s›nda kendisi bile flafl›rm›fl
durumda. Kendileri gibi düflünen
insanlar›n asl›nda sand›¤›ndan çok
daha yüksek say›da var oldu¤unu
ama ellerinde medya araçlar› tut-
mad›klar› için izole bir halde,
adac›klar halinde bulundu¤unu
görmüfl ve flimdi kendini o adalar›
birlefltiren bir köprü olarak
düflünüyor... Bir sonraki ad›m ise
medya alan›na girmek. Özellikle
ana-ak›m medyan›n manipülatif et-
kisinden flikâyetçi olan Achim bu
konuda iddial› olmak istiyor ama
henüz orta yaflta olmas›na ra¤men
içkiden kaynaklanan ciddi sa¤l›k
sorunlar› var...

68 Hareketinden Gerilla Partilere
Mille Plateaux’nun kurucusu Achim
1968 sonras› afl›r› politize ö¤renci
gençli¤inin önde gelen liderlerinden
biriydi. Protestolara kat›lm›fl ve
sonralar› müzi¤e merak sararak
post punk deneysel müzi¤in içinde
yer alm›fl, DAF ve benzeri gruplara
tak›lm›flt›. 80’lerde tekrar tahsil
hayat›na dönerek üniversiteye
yaz›lm›fl ve büyük bir hayal k›r›kl›¤›
ile solun geriledi¤ini ve ölüm
döfle¤inde oldu¤unu görmüfltü. ‹lk
tepkisi depresyona girmek, teselliyi
alkolde ve Cioran’›n mizantropik
felsefesinde aramak yönündeydi.
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alg›sal alanlar açmas› ve kaosun
yerini geçici bir düzene terk etmesi-
ni ifade ediyordu.. 

Zevk Hapishanesine Karfl›
Rhizomatik Müzik
1994 y›l›nda kurulan Mille Plateaux
özellikle palazlanmaya bafllayan
bofl vakit ve zevk endüstrisine
karfl›yd›. ‹lk baflta özgürlük ve
hedonizm naralar› ile sunulan rave
kültürü Achim’in deyimi ile bir
‘freizeitknast’a yani ‘zevk hapis-
hanesi’ne dönüflmüfltü. Herfleyin
öngörülebilir ve kontrollü oldu¤u,
baflkald›r› ve karfl› kültürün bir
parças› imifl gibi gözüken ama tek
kelimeyle ‘m›fl gibi yapan’ s›k›c› ve
yüzeysel bir ortamd› bu. Achim’in
felsefesi dans pistlerinin arzu etti¤i
ve ‘elektronik dinleme müzi¤i’
olarak tan›mlanan türe bir cevapt›.
Bafllang›ç noktas› olarak Deleuze
teorilerinin müzikal karfl›l›¤› olmak
gibisinden oldukça iddial› bir
amaçla yola ç›kt›. Fakat Achim,
iddialar›n›n içini doldurabilecek
donan›mda bir adamd›. Önce
Deleuze’ün ‘rhizome’ kavram›n›
inceledi; ‘rhizomlar’ birbirine paralel
ve eflit ba¤larla ba¤l› sistemlerdi ve
bu anlamda hiyerarflik kök sistem-
lerinin karfl›t›n› oluflturuyorlard›.
Bunun müzikal karfl›l›¤› ise Brian
Eno’nun öncüsü oldu¤u, ses ve
enstrümanlar›n demokrasisi, yani
do¤al olarak var olan eflitsizli¤in
‘mix’ masas›nda eflitlenmesi fleklin-
deki yaklafl›md›. 

Bugünün rhizomatik müzi¤i 70’lerin
Miles Davis müzi¤inde var olan
kaos teorisinden yola ç›km›flt› ve
dj’lerin ‘kes ve mixle’ yaklafl›m›,
veya avangard hip-hop, veya post
rock veya Mille Plateaux tarz› elek-
tronikan›n yaklafl›m› hep bu yönde
oldu. Mille Plateaux’nun Deleuze ve
Guattari’den sahiplendi¤i bir di¤er
kavram ise ‘flizofrenik bilinç’ kavra-
m›yd›. Daha çok eskilerden beri
endüstriyel müzik ve techno’da var
olan ç›¤l›klar, f›s›lt›lar, h›r›lt›lar ve
zaman zaman rahats›z edici olan
di¤er sesler asl›nda delili¤e at›f
yapan seslerdi. Bu eko efektler
halüsinasyonlara neden oluyor,
alg›y› manipüle ediyorlard›. Böylece

‘sound’ ve tavr›ndan etkilenen flir-
ket ayn› zamanda parti organizas-
yonu ifline de soyundu ve o güne
kadar Almanya’da benzeri görülme-
mifl biçimde; tuhaf ›ss›z fabrikalar-
da, terkedilmifl flatolarda ve daha
bir sürü garip mekânda, el alt›ndan
duyurularla gerilla partiler yapmaya
bafllad›. Rave ak›m›n› faflizme ben-
zeten Achim, “militer faflizm ortaya
savafl makineleri ç›kartm›flt›, rave
ise ortaya zevk makineleri ç›kard›”
diyerek karfl› tavr›n› ortaya 
koyuyordu...

Dev Komün
Zamanla o ufac›k dükkân
vas›tas›yla haberleflen büyük bir
komün ç›kt› ortaya. Düzenledi¤i
‘underground’ partilerin ünü
Frankfurt d›fl›na taflt› ve diskolar›n
acayip ›fl›k ve ses sistemlerini
d›fllayarak yapt›klar› bu spontane
partiler müthifl popüler oldu.
90’lar›n ilk yar›s›nda ise müzik yön
de¤ifltirmeye bafllad›¤›nda Achim
art›k kontrolü eline almas› ve yön-
lendirici olmas› gerekti¤ini hissedi-
yordu. Öncelikle bu müzi¤in içinde
potansiyel olarak var olan fakat
söze dökülmeyen veya alt› çizil-
meyen radikalizmi öne ç›karmakla
ifle bafllad›lar. 

Achim ilk ad›m olarak bu müzi¤in
ortaya ç›kma sebeplerinin teorisini
ve manifestosunu ka¤›da dökerek
bir flirket felsefesi ve söylemi ile
ortaya ç›kt›. Ki bu da o güne kadar
pek ortaya konmam›fl, farkl› bir
durufltu... Elektronik müzi¤in ide-
olojilerini yap›sökümcü bir anlay›flla
ele almak ve yorumlamak asl›nda
birçok fleye ayn› anda ciddi bir
karfl› ç›k›fl ve müzik endüstrisinin
içinde devrimci bir tav›r olarak
görülebilir. Achim de endüstrinin
içinde olup bitenlerin Deleuze’ün
‘alans›zlaflt›rma’ ve ‘yeniden alan
kazanma’ kavramlar› ile birebir
örtüfltü¤ünü görmüfltü. Bu noktada
‘alans›zlaflt›rma’ ile kastedilen, bir
kültürün d›flar›dan gelen etkiler
nedeniyle yönünü kaybedip
piçleflmesi ve kaotik bir hal almas›
süreciydi. ‘Yeniden alan kazanma’
ise bu etkilerin sentezinden do¤an
yeni bir esteti¤in, yeni sosyal ve

80’lerin sonlar›nda onu sapland›¤›
depresyondan kurtaran ise
Foucault, Lyotard, Derrida ve
Deleuze’ün felsefesini tan›mak, bir
de eflzamanl› olarak yeni serpil-
meye bafllayan hip-hop ve house
müzi¤ine duydu¤u ilgi oldu. Felsefe
doktora tezini Foucault hakk›nda
yaparken ayn› anda Frankfurt’ta
sadece DJ müzi¤i satan ufac›k bir
dükkan açt› ve ‘Blackout’ ad› ile ilk
markas›n› tescil ettirdi.

Foucault’yu incelerken onun refe-
rans olarak gösterdi¤i çok önemli
bir makaleyi, Deleuze ve Guattari
taraf›ndan yaz›lm›fl olan ‘Bin Plato -
Kapitalizm ve fiizofreni’yi
Foucault’nun yorumu ile “faflizmi
d›fllayan bir hayat tarz›na bafl-
lang›ç” olarak benimsedi. Zaten
anlafl›labilece¤i gibi plak flirketinin
ad› da çok etkilendi¤i bu makale-
den geliyor... Achim’in mücadele
gücünü tekrar kazanmas›n› sa¤la-
yan ise Deleuze’ün, bir dava adam›
olmak için olumsuz veya hüzünlü
bir insan olmak gerekmedi¤ini bu
yaz› ile ortaya koymas› oldu.
Frankfurt Okulu’nun ve Marksizmin,
tarihe ve topluma tek boyutlu ve
çizgisel olan yaklafl›m›n› düzenle-
yen Deleuze’ün, toplumun mücade-
le alan›n›n sadece ekonomi ve dev-
letten ibaret olmad›¤›n›, bir sürü alt
sistem ve yerel küçük mücadele-
den olufltu¤unu ortaya koydu¤u bu
yaz›dan yola ç›karak kendi müca-
delesini vermeyi amaç edinen
Achim önce türleri ay›rarak ifli yerel
mücadeleler haline dönüfltürdü.
Techno ve house için Force Inc.,
elektronika için Mille Plateaux ve
jungle için Riot Beats flirketlerini
kurdu. ‹lk baflta Detroit ç›k›fll› olan,
Detroit yeralt› direniflçilerinin
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Achim Szepanski, techno ve house için
Force Inc., elektronika için Mille
Plateaux ve jungle için Riot Beats
flirketlerini kurdu.

daha önce flizofrenlere veya kafa-
dan çatlaklara ait oldu¤u kabul
edilen farkl› alg›lar›n ortaya ç›k-
mas›n› sa¤l›yorlard›. Bu alg›n›n yön
de¤ifltirmesi deneyimi Deleuze’e ve
Achim’e göre arzu edilen bir fleydir
ve sübjektivitenin yap›sökümü
görevini gerçeklefltiriyordu.

Deleuze’ü bu kadar benimsemiflr
olan Achim ona Oval ve di¤er Miller
Plateaux sanatç›lar›n›n müziklerini
gönderdi ve elektronik müzikk  teorisik
üzerine yazmay› düflündü¤ü antolo-
ji için ondan bir giriflr  yaz›s› yazma-
s›n› istedi. Deleuze ise cevab›nda
bunu yapamayaca¤›n›, ancak enk  iyi
dileklerinin onunla ve flirketi ile
oldu¤unu, Oval’›n müzi¤ini çok
sevdi¤ini, özellikle hangi parçalar›
be¤endi¤ini de belirterek yazd›.k  Bu
k›sa ve olumsuz cevap bile asl›nda

Deleuze için ola¤anüstü bir durumr
say›labilirdi. Çünkü hayat›nda çok
az kifliye geri dönüp bir cevapr
vermiflli¤i vard›. Özellikle sanatsal
zevklerinde bir ‘snob’r  olarak tan›-k
nan Deleuze’ün Oval’›n müzi¤ini
be¤enmesi ise ola¤anüstü bir iltifatr
olmufltu Achim için.

‘Anarko Tekno’
70 yafl›nda ve a¤›r hastar  olan
Deleuze sonuçta hastal›¤› alt ede-
meyece¤ini anlay›nca 1995 y›l›nda
hayat›na son verdi ve bunun üze-
rine özel bir cdr  yay›nlamak Achimk
için neredeyse bir görevr  oldu.
Amerikal› post-rock müzisyenleri
Trans Am Rome ve DJ Spooky,
Achim’in Avrupa deneysel müzik
dünyas›nda müttefikleri kabul etti¤i
kifliler, ve tabii ki baflta Oval,
Mouse on Mars, Christian Vogel,
Ian Pooley, Scanner, Gas olmak
üzere Mille Plateaux sanatç›lar› bu
projede keyifle yer ald›lar.r  Bu
albüm belki de Mille Plateaux’nun
ç›kard›¤› en yetkin ürün oldu.
‘Anarko tekno’ diye adland›r›labile-

cek birk  kavramr  etraf›nda, ama farkl›
türlerde müzik yapank  bu
sanatç›lar›n yer ald›¤› toplamada,
asl›nda dinlemesi zor olanr  parçalar
ço¤unluktayd›, fakat zay›f tekf  parçak
bile yoktu. Sanatç›lar›n her birir  nas›l
bir projeder  yer ald›klar›n›nr  bilin-
cindeydi ve bu ça¤r›y› bir onurr
olarak kabulk  ettiler. Ve böylece,
sadece bir dinlemer  deneyimi de¤il,
ayn› zamanda elektronik müzikk  vek
müzi¤in politika ile iliflkisi üzerine
kafa yormaya ça¤›ran felsefi bir
müzikal metin veya manifesto
olarak görülmesik  gereken bir
albüm, ‘Laptop terorizmi’nin bir
manifestosu ortaya ç›km›fl oldu.

Okyanus
Albümdeki her birr  parçan›nr  felsefi
altyap›s› ve arka plan›n› yorumla-
mak vek  aç›klamak mümkünk  de¤ilse

de her birininr  Deleuze felsefesine
bir yerlerdenr  de¤di¤i söylenebilir.
Örne¤in Jim O’Rourke’un ‘as in’ ve
Dj Spooky’nin ‘Invisual Ocean’
parçalar› alg› efli¤inin afl›lmas› ile
ilgili çal›flmalard›. O’Rourke’un 3
dakika boyunca ‘fade’ olan parças›
ise sonunda alg›lanamaz hâle geli-
yordu. Bu parça bir anlamda,r
Bergson’un evvelce ortaya att›¤› ve
Deleuze’ün de yorumda bulundu¤u
alg› efli¤inin alt›nda kalan hareket
ve di¤er uyaranlar›nr  var say›l›pr
say›lamayaca¤› sorusunu irdeliyor-
du. Leibniz’in okyanus metaforu ile,
küçük alg›k  parçalar›n›n birleflip,
aralar›ndaki farkl›l›klar›n belir-
ginleflip, sonuç itibar›yla bir
‘okyanus bütünlü¤ü’ olarak
alg›land›¤›n› söylüyordu.

Okyanus alg›s› son derece aç›kt›r,
çünkü onu meydana getiren alg›lar
birer birerr  ay›rtr  edilebilirler. Ancak
bu küçük alg›lark  tamr  olarak birey-k
selleflmifl olmad›klar› için sonuçta
ortaya ç›kan toplam alg›, dinamik
bir karmafladanr  ibarettir. Dj

Spooky’nin parças›n›n yans›tt›¤› da,
bir yerder  buydu... fiehir manzara-r
s›n›n ola¤anüstü yo¤unlu¤unu,
geometrik düzenlili¤ini, arada
ortaya ç›kan köfle ve kenarlar›n›
ve alg›n›n s›n›rlar›nda gezinen
fütüristik flehirk  cengelininr  sokak
ruhunu yans›tmaya çal›flm›flt›.
Bütün bunlar Deleuze’ün ruhuna
son derece uygun gelen ve onun
felsefesinin farkl› yönlerini yans›tan
görüntülerdi.

1968 May›s’›ndan beri ö¤renci
hareketinin bir nevir  ruhani lideri ve
felsefi gurusu olarak kabulk  edilen
Deleuze, kavramsal düflünce ile
politik pragmatizmk  aras›ndaki has-
sas dengeyi en iyi tutturan ve ayak-
lar› yere sa¤lam basan filozoflardan
biri oldu. Ayr›ca özellikle ekoloji
konusundaki müthifl öngörüleri
bugün birer birerr  do¤rur  ç›kt›kça,
Foucault’nun “Gelecek yüzy›lk
‘Deleuzeian’ yüzy›l olarak an›la-k
cakt›r” laf›n› bofluna etmedi¤i de
anlafl›l›yor. In Memoriam-Gilles
Deleuze albümü de bu vesileyle
elektronik müzikk  ilek  ilgilenen veya
müzik ilek  ilgilenmesine ra¤men
elektronik müzi¤ik  amaçs›z ve
gelifligüzel ‘bip’ ve ‘zap’lar toplam›r
olarak görmeyek  meyilli herkese, bir
de bu bilinçle dinlemeleri aç›s›ndan
tavsiye edilir...

YYoossii FFaallaayay

www.acikradyo.com.tr
01 Ekim 2004.
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In Memoriam

SSeess  vvee  mmüüzziikk  eennssttrrüümmaannllaarr››nn››nn
ddeemmookkrraassiissii,,  yyaannii  ddoo¤¤aall  oollaarraakk  vvaarr  
oollaann  eeflfliittssiizzllii¤¤iinn  ''mmiixx''  mmaassaass››nnddaa
eeflfliittlleennmmeessii......

Dj Spooky, 2003
Sundance Film
Festivali’nde çalarken.



say›lar› daha da artacak, endüst-
rinin müzik dergilerinde bile ‘indie’
listeler oluflacakt›. Bu firmalardan
albümleri milyonlar satan› yok
denecek kadar azd›. Ba¤›ms›z fir-
malardaki grup ve sanatç›lar
aras›nda politik ve entelektüel kim-
likli isimlere de s›kça rastlan›yordu.
Yani bu müzikal ayn›laflmaya, stan-
dartlaflmaya karfl› duran isim say›s›
devaml› art›yordu. Ancak, büyük fir-
malar›n da ba¤›ms›z kimlikli gruplar›
ayartma flans› çoktu. Zaten çok
say›da küçük oylumlu firma, bu dev
oluflumlar›n alt birimleri olup, bu
dev flirketler yoluyla dünyan›n dört
bir yan›na ulafl›yorlard›. Büyük
flirketler direnen ba¤›ms›z firmalar›n
çekici grup ve flark›c›lar›na büyük
teklifler getiriyor; yüzlerce, binlerce
isim rekabetçi pazara at›l›yordu.
Ço¤u isim hemen yok oluyor, baz›
istisnalarsa en fazla 100-200 bin
satarken, birdenbire milyonlara
varan sat›fllara ulaflabiliyordu. Bu
durumun çeflitli yan etkileri de
sözkonusuydu. Örne¤in U2
ba¤›ms›z firmadan ç›kan ilk
albümünde s›k› politik bir grupken,
zamanla radikal kimli¤inden 
uzaklaflt›.

1980’lerden Bugüne
Özellikle 1980’li y›llarla birlikte,
dünya iletiflim ve teknoloji a¤›ndaki
büyük geliflimin sonucu olarak,
direnifli sürdüren çok say›da
ba¤›ms›z firma müzikal u¤rafl›n›
sürdürürken; caz, techno, metal,
etnik, hip-hop ve world music tür-
lerinde birbirinden önemli ba¤›ms›z
firmalar da p›trak gibi yay›ld›.
Bunlar, pop’un ve hatta büyük
ölçüde rock’›n s›radanlaflan
t›n›lar›na devaml› alternatifler üretti-
ler. ECM, ENJA vs. gibi baz›lar›,
büyüdükçe ba¤›ms›z olduklar›
halde, kendi müzik türlerinde
önemli yer tuttular. ((BBkkzz;; EECCMM))
Kendilerine has, rafine t›n›lar›yla
bireysel duyarl›klara büyük
olanaklar sa¤layan bu firmalar,
dünyan›n baz› müziksever kesimle-
rince birer tutkuya dönüfltüler. Öyle
müzikler ürettiler ki, albümlerin
hangi ba¤›ms›z firman›n sanatç›s›
oldu¤u hemen anlafl›l›yordu.
Bireyselli¤in ön plana ç›kt›¤›

müzi¤in karakteristik özelli¤iydi bu.
Adorno’nun 1940’larda dedi¤i gibi,
pop standartlafl›yordu. fiehir 
insanlar›n› bireysellefltirme
serüveninde bir ‘sahtelik’ söz
konusuydu. Dinleyici pasiflefliyor,
devaml› bir yinelenmeyi, tekrar›
simgeliyordu. Bu savlarda 
do¤ruluk pay› çoktu. Yine de
1960’lar ve 1970’ler, pop’un yan›
s›ra müzikal alternatifini de 
üretiyordu. Beraberinde dev 
firmalar›n teknolojik nasiplerle
oluflturdu¤u mekanik ve birbirine
benzeyen t›n›lar›na bir tepki
geliflmeye bafllad›. Ba¤›ms›z 
firmalar bu endüstrileflme ve
müzikal ayn›laflman›n bir 
alternatifini oluflturuyordu. Pop’ta
olsun, rock, caz ve blues’da olsun,
devaml› büyüyen ve dünya müzik
endüstrisini büyük ölçüde elinde
tutan birkaç firman›n ses ve t›n›
kliflelerinden uzak, ticari zihniyetin
görece d›fl›nda çok say›da küçük
firma bat›da 1970’lerde ciddi bir
geliflme yaflad›. Yeni liberalizmin
palazlanmaya bafllamas›yla birlikte,
dev firmalar aras›nda, uluslararas›
pazar›n tümünü elde tutmak için
daha da büyük yap›lanmalar
oluflacak, örne¤in Warner Bros,
Elektra ve Atlantic Records
buluflup WEA’y› kuracak, dünya
müzik pazar›n›n ciddi bir yüzdesini
elinde tutacakt›. 1980’lerle beraber
dünya pazar›n›n %85-90’›, WEA
benzeri 4-5 dev oluflumun eline
geçecekti. 

Direnifl
Ba¤›ms›z firmalarsa tüm bu
yap›lanmaya karfl› bir müzikal-
kültürel direnci temsil ettiler. 
Dev firma sanatç›lar›n›n prodüksi-
yonlar› incelendi¤inde inan›lmaz bir
teknik ve müzikal ayn›laflma flark›lar
düzeyinde dünyay› kuflat›rken,
ba¤›ms›z firmalar sanatç› ve grup-
lar›n müzikal t›n›lar›nda üretti¤i
bireyselleflmeye sayg› gösteriyor-
lard›. Sanatç›lar› say›ca az oluyor,
az plak sat›yorlar ama estetik
anlamda bir özgürlü¤ün de tad›n›
ç›kar›yorlard›. 

Küçük ve ba¤›ms›z firmalar hep
vard› asl›nda ama, 1970’lerde

Indie
Dünya müzik ortam›nda ‘ba¤›ms›z
firmalar’›n yeni rolü nedir? Bu soru-
nun cevab› asl›nda bafll› bafl›na
oylumlu bir kitap çal›flmas›. Söz
konusu terim ise do¤al olarak ulus-
lararas› karakterde dev müzik fir-
malar›n›n oluflmas›, geliflmesi para-
lelinde beliriyor. 

Daha 1910’larla birlikte tafl plaklar›
oldukça fazla sat›lan, küçük firma-
lardan ayr›lan flirketler ortaya ç›k-
m›flt›. Örne¤in Columbia. Bu sek-
törün dünyadaki merkezi olan
ABD’de firmalar aras› k›z›flma, 
rekabet ancak 1929 bunal›m›ndan
sonra su yüzüne ç›kmaya bafllad›.
Art›k flirketler, ilk on y›llarda, a¤›rl›kl›
olarak çok bilinen ünlü flark›c›lar›n
plaklar›n› ç›kar›yor, klasik müzik ya-
p›tlar› belli bir yüzde oluflturuyordu.
1930’lu y›llarla birlikte, ABD gerçek
anlamda bir popüler kültür ve dola-
y›s›yla popüler müzik kulvar›na yer-
leflecek, firmalar›n ifli yeni, tan›n-
mam›fl flark›c›lar› keflfetmek ve bu
yolla y›ld›zlar üretmek olacakt›. 

Menajerlik bu y›llarda geliflmeye
bafllam›fl, y›ld›z avc›l›¤› sektörün en
önemli mesleklerinden biri haline
gelmiflti. Radyonun geliflimi ve
1950’lerde TV yay›nc›l›¤›n›n a¤›rl›¤›-
n› koymas›yla müzik h›zla bir en-
düstrileflme sürecine girecek, özel-
likle de Elvis Presley ve rock ’n’ roll
ile beraber, müzik sektörü ciddi bir
uluslararas› pazara dönüflecekti.
Bu, pop müziklerin popüler müzikle
efl anlama geldi¤i bir zaman dili-
miydi. fianslar› yaver giden küçük,
mütevaz› firmalar befl-on y›l içinde
büyük uluslararas› flirketler haline
geldiler. 1960’lar ve 1970’ler popü-
ler müzi¤in büyük bir evrim yaflad›-
¤› bir dönem oldu. Tafl pla¤›n yerini
78’lik tafl plak, ard›ndan, plastik
45’likler, 33’lük longplay’ler,
1970’lerin ortalar›ndaysa kaset
almaya bafllad›.

Pop’un Standartlaflmas›
Bu uluslararas› serüvenin popüler
anlamda en önemli yan›, üretilen
müziklerin her gün daha da ayn›lafl-
maya bafllamas›yd›. Zaten popüler
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kendine has bir müzikal aurayd›
oluflturduklar›. Hepsinin bir müzik
politikas› olufltu. Bu firmalar
aras›nda uluslararas› pazarda yer
tutanlar› bile çok ufak kadrolarla
hayatlar›n› idame ettirdiler.
Birbirinden önemli onlarca firma
aras›nda Act Company, Traditional
Crossroads, Six Degrees, Concord
ve Telarc ilk akla gelenler. Asl›nda
bu firmalar›n, ba¤›ms›z firmalar›n
görece popüler örnekleri olduklar›
bile söylenebilir. Öte yandan pop,
hip-hop ve rock’›n tamamen under-
ground bir kültürü temsil eden
inan›lmaz say›da firmas› a¤›rl›kl›
olarak ABD’de odaklaflm›fl durum-
da. Endüstri ne sunuyorsa, onun bir
anlamda politik karfl›t›n› üretenler
bile var. Ço¤u grup veya flark›c›n›n
albümleri birkaç bin sat›fl› geçmese
bile...

Görüldü¤ü gibi, dünya müzik
endüstrisi ürkütücü bir uluslararas›
kimli¤e bürünse de, çok say›da
ba¤›ms›z firmay› veya sanatç›lar›
kendi içine al›p onlar› pazarlasa da,
ba¤›ms›z alternatifler üretmenin
önünü kesemiyor. Elbette bu
ba¤›ms›z firmalara çok büyük
anlamlar yüklemenin de gere¤i yok.
Ama gerçek olan flu ki; ayr›cal›klar›,
di¤erine benzemeyen t›n›lar›yla bu
firmalar; yaflad›¤›m›z kaotik,
kargaflalarla dolu, eflitliksiz dünya-
da tutkulu müzikseverler için bir
nefes al›p verme alan›. Aralar›nda,
radikal ve muhalif kimlikli bir ruhla
hareket eden firmalar›n yeri ise
elbette bambaflka. 

OOrrhhaann KKaahhyyaaoo¤¤lluu

Interstate 61
Amerika Birleflik Devletlerindeki 
61 numaral› karayolu, Route 66 ile
birlikte müzikle, özellikle blues ile
en çok özdeflleflmifl eyaletler-aras›
karayoludur. ‹lk infla edildi¤i y›llarda
New Orleans’tan Kanada s›n›r›na
kadar uzanan I-61, art›k Wyoming,
Minnesota’da sona ermektedir. Bu
yolun bizleri ilgilendiren k›sm› ise
St. Louis, Missouri’ye kadar
uzan›yor. Yolculu¤umuzda mekân
kadar zaman içinde de dolaflman›n

mümkün oldu¤unu varsayarak, I-61
üzerinde ufak bir gezinti yapal›m.

1863’de köleli¤in ABD’de resmen
kald›r›lmas› sonras›nda Alabama,
Mississippi, Louisiana, Arkansas ve
Tennessee gibi güney eyaletle-
rindeki zencilerin bir anda yepyeni
bir dünyaya adapte olmalar› gerek-
miflti. Daha önce yar›-feodal bir sis-
temin içinde, çiftlik sahiplerinin
bütün gereksinimlerini sa¤lad›¤› bir
ortamda yaflayan ve hayatlar›n›
pamuk tarlalar›nda geçiren zenciler,
kendilerini para kazanmak zorunda
buldular. Özellikle Mississippi’de
büyük çiftlikler yeni bir sisteme
geçmek zorunda kald›lar.

Bu sistem, ortakç›l›k olarak bilinen
‘sharecropping’ sistemiydi. Çiftli¤in
içinde belli bir arazi bir aileye tahsis
ediliyordu; bu aile –ki çok büyük bir
ço¤unlukla zenci bir aileydi– bu
araziyi iflliyor, daha sonra hasattan
gelen paray› çiftlik sahibiyle
paylafl›yordu. Hasat zaman›
d›fl›ndaki dönemde ise gereksinim-
lerini hasat has›lat›na mahsuben
borçlanarak karfl›layan aileler, kötü
bir mahsul oldu¤u veya mahsulün
beklenen paray› getiremedi¤i
dönemlerde borçlar›n› ödeyemiyor
ve tam bir bata¤a saplan›yorlard›.
Kimi çiftlik sahipleri daha da
ac›mas›z davranarak kendi para-
lar›n› bas›yor, çiftlik içindeki
dükkânlarda mallar› sadece bu
parayla, gerçek de¤erlerinin çok
üzerinde fiyatlarla ortakç›lara
sat›yorlard›.

fiüphesiz, adil davranan çiftlik
sahipleri de vard›. Ancak bir zenci
için bu k›s›r döngüden tek ç›k›fl
yolu, kuzeye gitmek ve fabrikalarda
çal›flmakt›. Üstelik Chicago’dan
gelen The Chicago Defender gibi
gazetelerdeki ifl ilanlar›, oradaki
hayat›n çok daha güzel oldu¤unu
müjdeliyordu.

Zenciler için iki alternatif vard›; biri
demiryolu, di¤eri ise karayolu...
Demiryolu, önce Southern
Railroads ile Memphis’e gitmeyi,
daha sonra Illinois Central
Railroads ile Chicago’ya gitmeyi
gerektiriyordu, ancak bu ‘hoboing’
ad› verilen yöntemle yük
vagonlar›nda kaçak olarak gidilme-
di¤i takdirde çok pahal› bir
seçenekti. Di¤er seçenek ise St.
Louis’e kadar I-61 üzerinde oto-
büsle gitmek, daha sonra baflka bir
otobüsle Chicago’ya gitmekti. ‹flte

bugün tan›d›¤›m›z hemen hemen
bütün blues müzisyenleri, hayat-
lar›n›n bir döneminde I-61 üzerinde
yolculuk etmifllerdi.

Tutweiler Kavfla¤›
Muhtemelen blues müzi¤inin
do¤uflu da I-61 üzerindeki bir
kasabada gerçekleflti. ((BBkkzz;; BBlluueess))
Do¤uflu demek yanl›fl olabilir,
ancak blues’dan herhangi birinin ilk
söz edifli, W.C. Handy ile 
gerçekleflmiflti. Handy, 1903 
y›l›n›n Haziran ay›nda, Tutwiler
kasabas›ndaki tren istasyonunda
dokuz saat rötarl› bir treni
beklerken “hayat›nda duydu¤u 
en tuhaf müzi¤e” maruz kald›. 
Yafll› bir zenci, gitar tellerinin
üzerinde bir b›çak dolaflt›r›yor ve
sürekli “Going where the Southern 
meet The Dog” diye ba¤›r›yordu.
Söyledi¤inin anlam› çok basitti
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Interstate 61

ABD’deki 61 numaral› karayolu, Route 66
ile birlikte müzikle, özellikle blues ile 
en çok özdeflleflmifl eyaletler-aras›
karayoludur.

Illinois Central
treninin kaçak 
yolcular› ‘hobo’lar’’
yük vagonlar›nda
seyahat ediyorlard›.



mek zorunda kald›. Johnson,
kar›s›yla iliflkiye girdi¤i k›skanç bir
bar sahibinin verdi¤i zehirli içki
sonras›nda üç gün ac› içinde k›vra-
narak ölmüfltü. Lomax daha sonra-
ki araflt›rmalar›nda Johnson’›n ölüm
raporunu da buldu. Ancak burada
ölüm sebebi olarak zatürreeye ba¤l›
akci¤er yetmezli¤i gösteriliyordu.

Ne olursa olsun, Robert Johnson
kendinden sonra flehirlileflecek
blues ile delta blues aras›nda köprü
görevini gören en önemli müzisyen-
lerden biri oldu. Ritme a¤›rl›k veren
ve ‘yürüyen’ bas motiflerinin
yan›nda, tiz tellerde vokale karfl›l›k
gelen melodilerle süslü tarz›, önce
Chicago’daki müzisyenleri, daha
sonra blues müzi¤ini tüm dünyaya
tan›tacak ‹ngiliz müzisyenleri etkile-
di. ‘Dust My Broom’, ‘Ramblin’ On
My Mind’, ‘Kindhearted Woman
Blues’, ‘Sweet Home Chicago’,
‘Terraplane Blues’, ‘Walkin’ Blues’,
‘Come On Into My Kitchen’ gibi
parçalar›, Elmore James’den
bafllayarak 1990’larda Keb’ Mo’ya
kadar bütün blues müzisyenlerinin
repertuar›na girdi. Öyle ki, Eric
Clapton 1965 y›l›nda John Mayall
And The Bluesbreakers grubuna ilk
girdi¤inde, Robert Johnson’›
tan›mayan biriyle konuflmay› red-
detti¤ini söylüyordu.

müzik kutular›nda (jukebox) çalan
bütün parçalar› da mükemmelen
çalabiliyordu.

Bu müzisyen Robert Johnson’d›.
Kad›nlar ve içkiyle aras› haddinden
fazla iyi, yak›fl›kl› say›labilecek biriy-
di. Önceleri gitar› eline her ald›¤›n-
da “çalma, müflterileri kaç›r›yor-
sun,” diyen Son House, Johnson
döndükten sonra Willie Brown’a
“bu kadar k›sa sürede bu kadar iyi
çalmak için ruhunu fleytana satm›fl
olmal›,” diyecek ve Johnson’›n I-61
ve I-49’un kesiflti¤i kavflakta ruhu-
nu fleytana satt›¤› efsanesini
bafllatacakt›.

Johnson bu söylentileri hiçbir
zaman yalanlamad›, hatta
‘Crossroads Blues’, ‘Me And The
Devil Blues’ ve ‘Hellhound On My
Trail’ gibi parçalar›nda bu ününü
daha da pekifltirdi. Bir yerde bu
söylentiler onun itibar›n›n ve gizemli
karizmas›n›n bir parças›yd›. Ken-
dinden önceki dönemde Tommy
Johnson’›n kendini “fleytan›n
damad›” olarak tan›mlamas› gibi,
gerçek babas›n› aramaya
Hazelhurst’e gitti¤ini ve Ike
Zinnemann’dan gitar çalmay›
ö¤rendi¤ini anlatmak yerine, böyle-
sine do¤aüstü bir öyküyü pompala-
may› tercih ediyordu.

Robert Johnson, 1938 y›l›nda
öldü¤ünde arkas›nda 29 parça ve
bunlara ait 42 kay›t b›rakt›. John
Hammond ve Alan Lomax Johnson
kay›tlar›n› dinleyip onu bulmak
üzere yola ç›kt›lar ancak
Hammond, Big Bill Broonzy ile,
Lomax ise Muddy Waters ile yetin-

asl›nda; Southern Railroad ile ‘The
Dog’ olarak bilinen Yazoo and
Delta Railroad, Moorhead
kasabas›nda kesifliyordu. Yafll›
zenci Moorhead’e gidiyordu ve
bundan bir blues parças›
oluflturmufltu! 

Handy Alabama’l› bir müzisyendi ve
bu tür müzi¤i daha önce muhakkak
duymufltu. Fakat belki biraz da
dramatize etme amac›yla an›lar›nda
bunu böyle aktar›yor. Ne olursa
olsun, Handy popüler olma potan-
siyeli yüksek bir müzi¤i keflfetti¤inin
de fark›ndayd›. Bundan bir sene
kadar önce, blues ile ünlenecek bir
baflka vokalist, Ma Rainey de ben-
zer bir ‘keflif’te bulunmufltu. Gezgin
bir kumpanyan›n parças› olan
Rainey, kumpanyan›n temizlik iflle-
rine bakan genç zenci k›zlar›n
birinden, terk edilmekle ilgili bir
flark› dinlemiflti. Rainey’nin bu tür
parçalar› biraz da dramatize ederek
1900’lerin henüz bafl›nda vodvil
grubunun standart repertuar›na
dahil etti¤ini biliyoruz.

Neyse, biz yine yolumuza geri
dönelim, mecburen böyle yoldan
ç›kmak gerekiyor arada s›rada...
Yol bizi Clarksdale’e getiriyor
flimdi... Günümüzde kendini blues
ile özdefllefltirmifl bir flehir
Clarksdale. Blues kulüpleri,
müzeleri... K›saca bu flehirde insan-
lar blues ile yat›p blues ile kalk›yor-
lar. Ancak 1930’larda Clarksdale
henüz küçük say›labilecek,
kasabadan hallice bir flehirdi. I-61
ve do¤udan bat›ya giden I-49
karayollar›n›n kesiflim noktas›nda
oldu¤u için, kuzeye giden göç yolu-
nun tam kalbindeydi.

Clarksdale Kavfla¤›
‹flte bu kavflak, blues tarihinin en
büyük ve gizemli efsanelerinden
birinin de yard›mc› oyuncusu diye-
biliriz. 1920’li y›llar› Son House ve
Willie Brown’› izleyerek geçiren
s›radan bir gitarist, yaklafl›k bir y›l
süren bir görünmeme döneminden
sonra Clarksdale’e 1931 y›l›nda geri
döndü. Hem de ne dönüfl...
Kendine ait birçok blues parças›
bestelemifl oldu¤u gibi, dönemin
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Clarksdale Kavfla¤›
bugün art›k 

turistlerin önünde
foto¤raf çektirdi¤i
bir ziyaret noktas›.

Robert Johnson’›n ruhunu fleytana
satm›fl oldu¤u, gözlerindeki delice
p›r›lt›dan anlafl›l›yor.

Clarksdale ve I-61 bir baflkar
efsanenin de trajik ölümüylek
an›l›yor. 1920’lerin ‘blues impara-
toriçesi’ olarak an›lank  Bessie Smith,
Lionel Hampton’›n day›s› olan
sevgilisi Richard Morgan ile 27
Eylül 1937 tarihinde, I-61 üzerinde
bir trafikr  kazas›k  geçirdi. Ayn› gün
prodüktör Johnr  Hammond, Smith’i
1933 y›l›ndan beri yapaca¤› ilk kay›tk
için götürmek üzerek  New York’dan
Mississippi’ye do¤ru yola ç›km›flt›.
Kazada Smith’in sa¤ kolu
paramparça olmufltu ve Smith
kan kayb›ndan öldü. Hammond’›n
1937 y›l›nda yazd›¤› bir makale,r
Bessie’nin ölümüyle ilgili yeni bir
tart›flma yaratt›. Hammond’›n
iddias›na göre Bessie önce beyaz-
lara ait bir hastaneyer  götürülmüfl,
ancak kabulk  edilmemiflti. Bir siyahr
hastanesine varana kadar iser  kan

kayb›ndan ölmüfltü. Hammond
sonraki dönemlerde bu iddias›n›n
dedikoduya dayand›¤›n› kabul etti.
Zaten görgü tan›klar› ile yap›lan
röportajlar dar  gerçekte böyle bir
olay olmad›¤›n› göstermiflti.

Bessie Smith, arkas›nda 160 kay›t
b›rakt›. Louis Armstrong’la beraber
icra etti¤i ‘St. Louis Blues’, döne-
min en iyi kay›tlar›ndan biri olarak
kabul ediliyor. En popüler oldu¤ur
dönem olan 1920’lerde, haftada
1500 dolar gibir  çok yüksekk
ücretler alanr  Smith, ekonomik
buhran ve de¤iflen müzik
zevklerine ayak uyduramamas›k
nedeniyle 1930’larda çok ciddik
alkol sorunlar›yla bo¤ufltu. En
sevilen parçalar›ndan biri olan
‘Nobody Knows You When You’re
Down And Out’, belki biraz da
Smith’in kendi öyküsünü
anlat›yordu.

“Bir zamanlarr  birr  milyonerinr
hayat›n› yaflad›m
Bütün param› harcad›m, umurumda
de¤ildi
Bütün arkadafllar›m› al›p gittim, iyi
vakit geçirmek içink
Kaçak viski,k  flampanya ve viski
ald›m

Sonra inifle geçtim
Bütün iyi arkadafllar›m› kaybettim,
gidecek yerimk  yoktu
Elime bir dahar  bir dolarr  geçerser
Üzerindeki kartal s›r›tana kadar s›k›r
s›k› tutaca¤›m

Çünkü, kötü olunca seni kimse
tan›m›yor
Cebinde kurufl yok
Arkadafl dersen, onlar hiçr  yok...”

Chicago Dura¤›
1920’lerde bafllayan göç, 1930’lar-
daki ekonomik buhrank  ve ard›ndan
gelen savaflla görülmemifl boyut-
lara ulaflt›. I-61 ve Illinois Central
demiryolu ile Mississippi’den
Chicago’ya gelen zencilerin say›s›
yüz binlerle ölçülüyordu. 1920’lerde
pamuk tarlalar›nak  dadanan ‘boll
weevil’ adl› zararl› böcek, üst üste
birkaç y›l hasad›n çok kötük  olma-
s›na neden oldu. Bunun üzerine
1927’de Mississippi nehrinin
taflmas› sonucu oluflan seller der
üzerine gelince, yaflam›n› sadece
ortakç› olarak pamuk tar›m›ndank
kazanan zenci çiftçiler içinr  fazla bir
seçenek dek  kalmam›flt›. Bu olay-
lar›n tamam›n› Charley Patton’›n
‘Mississippi Bo Weavil’ ve ‘High
Water Everywhere’r  parçalar›nda
bulmak mümkün...k

Chicago’ya o dönemde gelenler
aras›nda kimler yoktur  ki...
Big Bill Broonzy, Georgia Tom
Dorsey, Tampa Red, Big Maceo
Merriweather, Roosevelt Sykes,

Leroy Carr, Scrapper Blackwellr
gibi isimler, ilk dönemk  flehirli blues
müzisyenlerinden sadece bir
k›sm›... 1940’larda ise Muddy
Waters, Sonny Boy Williamson I ve
II (yani hem John Lee, hem de Rice
Miller), Howlin’ Wolf olarakf  bilinenk
Chester Burnett, Jimmy Rogers,
Little Walter, Memphis Slim, John
Lee Hooker ver  daha niceleri...
Otobüsten iner inmezr  flehrin güney
veya bat› taraf›nda oturan akra-
balar›n›n yan›na koflan, ne bula-
ca¤›n› bilmeyen tahta valizli insan-
lar... Gündüzleri en a¤›r ifllerder
çal›fl›p, akflamlar› kazand›klar› üç
kurufl parayla evlerine yemek
götürmeye, kiray› denklefltirmeye
çal›flan insanlar... Bütün bunlar›n
yan›nda akflamlar› gitar veyar
armonika çalanlar...

Ekonomik buhran›n en kötü
dönemlerinde, ifl bulman›n
neredeyse imkâns›z oldu¤u zaman-
larda Chicago’da bir der ‘rent party’
ad› verilen, alt›n gününe benzer birr
uygulama geliflmiflti. Kiray› ödeme
zaman› gelenler komflu,r  arkadafl ve
akrabalar›n› evlerine davet ederler-
di. Gelenler, gönüllerinden ne
koparsa kiray› denklefltirene kadar
ev sahibine para verirlerdi. Ço¤u
zaman bu partilerde bo¤az toklu-
¤una çal›flan müzisyenler der  olur-
du. Repertuarlar›nda sadece blues
parçalar› yoktu, dönemin bütün
popüler parçalar›n› biliyorlard›.
Ancak pamukk  tarlalar›ndak  bütün
hafta çal›flt›ktan sonra Cumartesi
akflamlar› bofl bir depodakir
e¤lencelerini hat›rlamak isteyenk
Mississippi göçmenleri, blues
çal›nd›¤› zaman sanki oraday-
m›flças›na e¤leniyorlard›. Dertler
ertesi sabaha kadar bekleyebilirdi...r

Çok küçükk  birk  insanr  toplulu¤unun
tarlalarda çal›fl›rken bafllatt›klar› bir
müzik, bu yoldan, Interstate 61’den
geçerek Chicago’yak  geldi ve ora-
dan tüm dünyaya yay›ld›. ((BBkkzkkzz;;
BBlluueess))))

GGüüvveenn ‹‹lltteerr
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"Bu kadar k›sa sürede bu kadar iyi çalmak için ruhunu
fleytana satm›fl olmal›!" diyecek ve Johnson'›n I-61 ile
I-49'un kesiflti¤i kavflakta ruhunu fleytana satt›¤› efsanesini
bafllatacakt›.

Çok küçükk
bir insanr
toplulu¤unun
tarlada
çal›fl›rken
bafllatt›¤›
müzik,
Interstate
61'den
geçerek
Chicago'ya
geldi ve
oradan tüm
dünyaya
yay›ld›.



• Uluslararas› hukuku ihlal ederek,
iflkenceyi, iflkenceye müsamaha
gösterilecek ve yasad›fl› gözalt›lar›
hakl› ç›karacak biçimde yeniden
tan›mlamak.

Birleflmifl Milletler de Suç Orta¤›
Konumunda
Jüri, ayn› zamanda Birleflmifl
Milletler Güvenlik Konseyi’ni de
koalisyon güçlerinin yasad›fl›
davran›fllar›na karfl› ç›kmayarak,
savafl› durdurmak için gerekeni
yapmamakla suçlad›.

Direnme Hakk›
Irak Dünya Mahkemesi Vicdan
Jürisi, Irak halk›n›n ülkelerinin
yasad›fl› iflgaline karfl› direnifl
hakk›n›n tan›nmas› ça¤r›s›nda
bulundu. Jüri, Irak halk›n›n iflgale
karfl›, kendi kaderini tayin, özgürlük
ve ba¤›ms›zl›k için direniflinin
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi
taraf›ndan meflru k›l›nd›¤›n› söyledi.

8 Oturum, 63 Konuflmac›
‹ki y›l› aflk›n süredir dünyan›n çeflitli
ülkelerinde yap›lan oturumlar›n
ard›ndan 24 Haziran Cuma günü
bafllayan ‹stanbul’daki nihai otu-
rumda iddia heyeti ve tan›k olarak
63 kifli konufltu. 17 kiflilik vicdan
jürisi, mahkemeye sunulan belgeleri
akflamlar› de¤erlendirdi ve sabaha
dek süren tart›flmalardan sonra
karar›n› verdi.

Darphane-i Âmire’deki mahkeme
s›ras›nda alt› ana konuda toplam
sekiz oturum yap›ld›. Bu 
oturumlarda konuflmac›lar 51 
konuda mahkemeye bilgi sundu.
Oturumlar›n ikinci günü, en
hareketli ve en ilgi çeken gün oldu.
Irakl› tan›klar›n dinlendi¤i ikinci
günde, mahkeme salonuna Irak’ta
çekilmifl onlarca foto¤raf›n yer
ald›¤› film fleridi fleklindeki bir
pankart getirildi ve bugün hayatta
olmayan insanlar›n foto¤raflar›
önünde bir dakikal›k sayg›
duruflunda bulunuldu.

Irak Dünya Mahkemesi 
10 ülkeden iddia heyeti, vicdan
jürisi ve tan›klardan oluflan toplam
54 kiflinin kat›l›m›yla düzenlenen
Irak Dünya Mahkemesi ‹stanbul
Nihai Oturumu, bugün düzenlenen
bir bas›n toplant›s›nda karar met-
ninin aç›klanmas›yla sona erdi.

Vicdan Jürisi ad›na konuflan Jüri
Baflkan› Hintli yazar Arundhati Roy,
bu savafl›n tarihte yap›lm›fl olan en
haks›z savafl oldu¤unu söyledi:
“Bush ve Blair hükümetleri,
dünyan›n dört bir yan›nda milyon-
lar›n bu savafla karfl› protestolar›n›
›srarla duymazl›ktan geldiler ve
dünyan›n en haks›z, ahlaks›z ve
korkakça savafllar›ndan birine imza
att›lar.”

Jüri, ABD ve ‹ngiltere hükümetle-
rine afla¤›daki suçlamalar› yöneltti:

• Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’nin
ve Nürnberg ‹lkeleri’nin ihlali
pahas›na, sald›rgan bir savafl
planlamak, haz›rlamak ve yürüt-
mek,

• Irak sivil halk›n› ve altyap›s›n›
hedef gözetmek,

• Ölçüsüz güç ve silah kullan›m›,
• Askeri etkinlikler ve ard›ndan

gelen iflgal s›ras›nda sivillerin
yaflam›n› güvenli¤e almamak,

• Bar›flç›l göstericilere karfl› ölümcül
fliddet uygulamak,

• Herhangi bir yarg› süreci uygulan-
madan, kolektif cezaland›rma da
dahil olmak üzere, cezaland›rma
uygulamak,

• Irak askerlerini ve sivilleri iflkence
ve insanl›k d›fl› muameleye tabi
tutmak,

• Yasad›fl› olarak iflgal ve istila edil-
mifl bir ülkenin yasalar›n› yeniden
düzenlemek,

• Çevreyi bilerek ve isteyerek tahrip
etmek,

• Irakl› kad›nlar›n yaflama
koflullar›n›n kötüleflmesine
do¤rudan neden olmak,

• Bilgi edinme hakk›n›n
kullan›lmas›n›, Irak bas›n›n› san-
sürlemek de dahil olmak üzere,
türlü yöntemlerle engellemek,
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Irak’›n yasad›fl› iflgali üzerine dünyan›n farkl› ülkelerinde 20 ayr› flehirde
düzenlenen 20 oturumun sonuncusu 24-26 Haziran 2005 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da gerçeklefltirildi.

Nihaî Oturumun Ard›ndan Aç›k Radyo’da Bir
De¤erlendirme:
‹nsanl›¤›n ortak vicdan› geçen hafta sonu bizim
buralardayd› ve küçük bir “gövde gösterisi’
yapt›. Hiçbir ‘oluflum’a ba¤l› olmayan, aralar›nda
gönüllülük ba¤› d›fl›nda hiçbir hiyerarflik iliflki
bulunmayan dünya insanlar›n›n canl› ve heye-
canl› çabalar›yla bir ‘mini mucize’ gerçekleflti
‹stanbul’da ve tarihe bir dipnot düflüldü. Tarihin
olufltu¤unun hissedildi¤i anlarda ‘flimdi ve bura-
da’ olmak, kendisini bir gazeteci olarak gören o
garip yarat›klar›n belki de en büyük düflüdür.
Irak Dünya Mahkemesi’nin ‹stanbul’da,
Darphane-i Âmire’deki Nihaî Oturumu da öyley-
di iflte. Düflle tarih aras› bir durum.

Vicdan Jürisi’nin karar›, her fleyi özetliyor sa-
y›labilir: Çok küçük, çok zengin ve çok güçlü bir
kuvvet yuma¤› ile bu yumak çevresinde
yuvalanm›fl birtak›m kuvvet ve servet tap›n›c›lar›
d›fl›nda kalan herkesin, yani hepimizin, her gün
içinden geçeni özetliyordu ‘özet karar’:

“Tarihin en haks›z, ahlâks›z ve korkakça savafl-
lar›ndan biri gerçeklefltirildi...BM Antlaflmas› ve
uluslararas› hukukta belirtilen ilkelere göre,
iflgale karfl› halk hareketi meflru ve makuldür.”

Özet Karar’›n 10 maddelik ‘Tavsiyeler’i de aynen
öyle: Hepimizin her gün içinden geçenler:
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Aç›k Radyo Darphane-i Âmire’de kurulan geçici stüdyodan mahkeme
boyunca canl› yay›n yapt›.

1. ‹flgalciler, hemen ve bilâkayd-ü flart çekilmelidir.
2. ‹flgalciler yapt›klar› korkunç y›k›m› tazmin 

etmelidir.
3. ‹flgaldeki tüm sözleflme ve kurumlar geçersiz 

say›lmal›d›r.
4. Tüm ABD hapishane ve iflkencehaneleri 

kapat›lmal›, mahpuslar›n adlar› ve haklar› onlara 
geri verilmelidir.

5. Savafl ve insanl›k suçlular› hakk›nda kapsaml› 
soruflturma yap›lmal›d›r.

6. Bu yasad›fl› savafla kat›lan medya mensuplar›, 
medya kurulufllar› ve bu savafltan ç›kar sa¤layan 
flirketlerin yöneticilerinden hesap sorma süreci 
bafllat›lmal›d›r.

7. ‹nsanlar, bu savafltan do¤rudan kâr elde eden 
tüm ABD ve ‹ngiliz flirketlerine karfl› harekete 
geçmelidir. Ofis kapatma, ürettiklerini boykot, 
hissedarlar›na bask› gibi eylemler meflrudur.

8. Ordu mensuplar› askere al›nmay› ve yasad›fl› 
savafla kat›lmay› reddedebilirler.

9. ABD d›fl›ndaki Amerikan üslerinin kald›r›lmas› 
kampanyas› güçlendirilmelidir.

10. Tüm dünya halklar›, hükûmetlerinin Irak’taki 
iflgale destek verme giriflimlerine direnmeli ve 
bunu reddetmelidir.

Liderlerin, ülkelerin, bireylerin ve kurumlar›n, hukukun
üstüne ç›kmalar› kötüdür. Hukuka ve adalete ayk›r›
savafl ve sald›r› olmas› kötüdür. ‹nsanlar› öldürmek,
yaralamak, sakatlamak, onlar› yerlerinden yurtlar›ndan
etmek kötüdür. Do¤ay› yak›p y›kmak, kirletmek kötü-
dür. Böyle fleylere yatakl›k etmek kötüdür. Bütün bun-
lara yol açacak yalan haberler yapmak, yalan söyle-
mek kötüdür. Bütün bunlardan kazanç sa¤lamak
kötüdür. Bütün bu kötülükleri yapanlar›n, yapt›klar›n›n
bütün sonuçlar›na katlanmas› gerekir ve bu iyidir,
çünkü bar›fl ve adalet iyidir.

Irak Dünya Mahkemesi Nihaî Oturumu ‹stanbul’dan rüzgâr gibi
geçti. Kat›lan insanlar flafl›rt›c› zenginlikte bir çeflitlilik sergili-
yordu. Bilgi, sezgi, duyarl›k gibi erdemlerin yan› s›ra, belki de
hepsinden önemlisi, büyük bir ahlaki cesarete sahip olan bu
ola¤anüstü ve ola¤an dünya insanlar›n›n güçlü nefesinden
oluflan rüzgâr› soluduk, moralimiz yükseldi, gelece¤e daha
umutlu bakmam›z mümkün oldu.1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1500 Kifli Darphane’de
Darphane-i Âmire, üç gün boyunca
1500’ün üzerinde konu¤u a¤›rlad›.
Mahkeme salonu olarak kullan›lan
bölümün d›fl›nda da yo¤un bir
hareket yafland›. Salona s›¤mayan-
lar›n, içerideki konuflmalar› büyük
ekrandan ve simültane çeviriyle
izledi¤i kafeteryan›n ‘tribünleri’ hep
doluydu. Bas›n odas› olarak ayr›lan
iki salonda 150’den fazla medya
çal›flan› haberlerini yazarken WTI
gönüllüleri de web sitesine yükle-
nen haberlerle tüm medya için
haber ajans› görevini üstlendi.
www.worldtribunal.org adresinden
canl› yay›nlanan Mahkeme bütün
k›talarda on binlerce kifli taraf›ndan

izlendi. Darphane’nin tarihî atmos-
ferinde, özellikle televizyoncular›n
rahat çekim yapabilmesi için
düzenlenen röportaj odalar› hiç bofl
kalmad›. Sergi salonlar› da 1500
izleyici a¤›rlad›. 

IIrraakk DDüünnyyaa MMaahhkkeemmeessii BBaass››nn

AAçç››kkllaammaass››.. ÇÇeevv;; AAyAyAyAyAA flflee EErrzzaann..

‹stanbul, 27 Haziran 2005.

1 Ömer Madra;  “Rüzgâr Gibi Geçti” Aç›k
Radyo Online, 27 Haziran 2005.
www.acikradyo.com.tr

LLiiddeerrlleerriinn,, üüllkkeelleerriinn,, bbiirreeyylleerriinn vvee kkuu--
rruummllaarr››nn hhuukkuukkuunn üüssttüünnee çç››kkmmaallaarr››
kkööttüüddüürr.. HHuukkuukkaa,, aaddaalleettee vvee vviiccddaannaa
kkaarrflfl›› ssaalldd››rr›› vvee ssaavvaaflflaa ggiirriiflfliillmmeessii kköö--
ttüüddüürr.. ‹‹nnssaannllaarr›› ööllddüürrmmeekk,, yyaarraallaammaakk,,
ssaakkaattllaammaakk kkööttüüddüürr.. DDoo¤¤aayy›› yyaakk››pp yy››kk--
mmaakk,, kkiirrlleettmmeekk kkööttüüddüürr.. BBüüttüünn bbuunnllaarraa
yyooll aaççaaccaakk yyaallaann hhaabbeerrlleerr yyaappmmaakk vvee
yyaayymmaakk kkööttüüddüürr.. BBüüttüünn bbuunnllaarrddaann kkaa--
zzaannçç ssaa¤¤llaammaakk kkööttüüddüürr.. BBüüttüünn bbuu kköö--
ttüüllüükklleerrii yyaappaannllaarr››nn,, yyaapptt››kkllaarr››nn››nn bbüüttüünn
ssoonnuuççllaarr››nnaa kkaattllaannmmaass›› ggeerreekkiirr vvee bbuu
iiyyiiddiirr,, ççüünnkküü bbaarr››flfl vvee aaddaalleett iiyyiiddiirr..



tamamlamak için de¤il,
kafalar›ndaki sorular› yeniden kur-
mak için devam ettikleri özgür bir
kulüp” olarak tan›mlam›flt›.

CIDOC, her y›l yüzlece misyonerin
gelip gitti¤i, Illich’in ünü yay›ld›ktan
sonraki y›llarda da dünyan›n her
yerinden insanlar›n ziyaret etti¤i bir
yer haline geldi. Bu merkezin
Vatikan’›n amaçlar›yla ters düflen
yap›s› nedeniyle 1960’lar›n
sonlar›nda Vatikan’da sorgulanan
Illich’in ve CIDOC’dan ayr›lmas›
istendi. Illich bunu kabul etmedi;
ancak, Katolik kilisesinden
ç›kar›lmas› ihtimaline karfl› 1969’da
kilisedeki tüm resmi görevlerinden
ayr›ld› ve papazl›k cübbesini iade
etti. 

CIDOC, çal›flanlar› taraf›ndan kuru-
luflunun onuncu y›l›nda, büyük bir
flenlik yap›larak kurulufl amac›n›n
büyük ölçüde ortadan kalkmas› ve
kurumsallaflma tehlikesi nedeniyle
kapat›ld›. Illich, CIDOC’un ard›ndan
zaman›n› Meksika, ABD, Almanya
ve Asya’n›n çeflitli ülkelerinde
dolaflarak, araflt›rma yaparak, yaz›
yazarak ve konuflmalar yaparak
geçirdi. Penn State ve Bremen
Üniversiteleri onun düzenli ders
verdi¤i yerler oldu. Ancak Illich
Porto Riko’daki dört y›l d›fl›nda
üniversite ö¤retim üyeli¤i yapmad›.

Kitaplar›
‹lk kitab› olan Celebration of
Awareness: A Call for Institutional
Revolution 1970 y›l›nda Erich
Fromm’un sunufluyla yay›nland›.
Vietnam savafl›n› protesto eden
yaz›lardan Latin Amerika’da katolik
kilisesinin yapmak istediklerinin
elefltirisine kadar de¤iflik yaz›lar›n
topland›¤› bir seçki olan kitapta
okul ve kalk›nma elefltirisinin ilk
örnekleri görülebilir.

Illich, 1970’lerde birbiri ard›nca
yay›mlanan dört kitapla modern
toplumu kuflatan endüstriyel
kurumlar›n radikal bir elefltirisini
yapt›: Okulsuz Toplum
(Deschooling Society - 1971),
fienlikli Toplum (Tools for(
Conviviality - 1973), Enerji ve Eflitlik

çok fley ö¤renmesine ve Latin
Amerika kültürüne aç›lmas›na
neden oldu. Bu dönemde
‹ngilizce’nin yan› s›ra ‹spanyolca da
ö¤rendi. Illich, sekiz dili iyi dere-
cede okuyacak ve konuflacak
kadar biliyordu, yaz›lar›n› ise dört
dilde yazm›flt›r (‹ngilizce, ‹spanyol-
ca, Almanca ve Frans›zca). 

1956’da Ivan Illich, Porto Riko
Katolik Üniversitesi’ne rektör
yard›mc›s› olarak atand›. 1960’da
baflpiskoposun do¤um kontrolunu
savunan vali aday›na katoliklerin oy
vermesini yasaklama giriflimine iti-
raz etti¤i için üniversiteden
uzaklaflt›r›ld›. Üniversiteden
ayr›l›nca yer aramak amac›yla
bütün Latin Amerika’y› otostopla
dolafl›rken uygun oldu¤una karar
verdi¤i Meksika’n›n Cuernavaca
flehrinde Kültürleraras›
Dokümantasyon Merkezi’ni
(CIDOC) kurdu.

Kültürleraras› Dokümantasyon
Merkezi
CIDOC’un amac›, Vatikan’›n Latin
Amerika’ya yönelik olarak, k›tan›n
‘kalk›nmas›na’ destek olmak için
bafllatt›¤› yeni misyoner ak›n›na
müdahale etmekti. Illich, bu
merkezi misyoner adaylar›n›n
‹spanyolca ö¤renmeleri ve gidecek-
leri yerlerin kültürlerini ö¤renip
sayg› duymalar›, kendi
s›n›rl›l›klar›n›n fark›na varmalar› ve
görevlerinin bir tür yetiflkin e¤itimi
oldu¤unu anlamalar›n› sa¤lamak
amac›yla kurmufl ve buray› “insan-
lar›n sahip olduklar› cevaplar›

Ivan Illich
(1926-2002) Modern yaflam›n
kökenlerine ve temel dayanaklar›na
yönelik radikal bir elefltiri anlay›fl›
gelifltiren Ivan Illich, yirminci
yüzy›l›n en çok tart›flma yaratan
düflünürlerinden biriydi.
Endüstriyalizmi, tüketim toplumunu,
h›z›, enerji kullan›m biçimlerini,
kurumsallaflman›n y›k›c› sonuçlar›n›,
k›saca modern Bat› uygarl›¤›n›n
tart›fl›lmayan kabullerini k›yas›ya
elefltiren Illich, ekoloji hareketlerini
ve yeflilleri de derinden etkiledi.

Ivan Illich, 1926’da Dalmaçyal›
H›rvat Katolik bir baban›n ve
Avustuya Yahudisi bir annenin o¤lu
olarak Viyana’da do¤du. Frans›zca,
‹talyanca ve Almanca anadilleriydi.
Sekiz yafl›ndayken S›rpça-H›rvatça
ö¤renmesi gerekti¤ine karar veril-
di¤ini, ancak bu dil kendisine dilbil-
gisel bir flekilde ö¤retildi¤i için
hiçbir zaman konuflmay›
beceremedi¤ini söylüyordu. Okula
farkl› yerlerde gitmiflti; kendi de-
yifliyle, devam etti¤i okullar› hiçbir
zaman ciddiye almam›fl ve ne
ö¤rendiyse okul d›fl›nda ö¤renmiflti.
Bununla birlikte, önce Viyana’da,
sonra 1941’de Nazi iflgali üzerine,
kendi deyimiyle “yar›m Aryan
olmaktan ç›k›p yar›m Yahudi
oldu¤u için” Viyana’dan ayr›lmak
zorunda kal›nca gitti¤i Floransa ve
Roma’da, din adaml›¤› e¤itimi
gördü; do¤a bilimleri, tarih, felsefe
ve ilahiyat okudu. Doktoras›n›
1951’de Salzburg Üniversitesi’nde
Toynbee üzerine yapt›¤› ‘Tarihsel
Bilginin Do¤as› Üzerine Bir
Araflt›rma’ teziyle verdi.

New York Y›llar›
Illich 1950’lerin bafl›nda Vatikan’da
görevlendirilme ça¤r›lar›ndan
kaçarak, doktora sonras› çal›flmalar
yapmak bahanesiyle New York’a
gitti ve o y›llarda kente büyük bir
göçmen kitlesi olarak ak›n etmifl
olan Porto Rikolular›n Washington
Heights’taki bir kilisesinde papaz
olarak hizmet vermeye bafllad›.
Illich’in kendi dinsel gelenekleri ile
katolisizmi birlefltiren Porto
Rikolular› tercih etmesi, onlardan
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(Energy and Equity - 1974) ve
Sa¤l›¤›n Gasp› (Limits to Medicine -
Medical Nemesis: The
Expropriation of Healthf - 1976).
Illich bu kitaplarda modern toplum-
daki okul, motorlu tafl›tlar, enerji
kullan›m› ve t›bbi bak›m üzerine
kurumsal elefltirilerini gelifltirdi.

1970’lerin sonlar› ve 1980’lerin ilk
y›llar›ndaki yaz›lar›n›n topland›¤›
kitaplar bur  dört kitab›ndaki
düflüncelerin gelifltirilmesinin yan›
s›ra profesyonellerin modern
toplumdaki rolü, k›tl›k ekonomisi,k
gölge ifl, modern ekonomik rejimde
erkek vek  kad›n rollerinin yeniden
oluflumu gibi konular üzerineydi.r 1

Ivan Illich daha sonraki y›llarda,
düflüncesinin oluflumunda önemli
yere sahip Ortaça¤ düflüncesinden
yola ç›kan metin ve kitaplara yönel-

di. Dilbilgisinin oluflumu, metnin
geçirdi¤i dönüflümler, yaz›n›n
düflünce oluflumunda nas›l etkili
oldu¤u, suyun arkeolojisi ve sessiz-
lik gibik  konular üzerine yazd›¤›
yaz›lardan oluflan son dört kitab›n›
bu dönemde yay›nlad›.2

1990’l› y›llarda hastalanmas› üzeri-
ne yeni bir kitapr  yazamayan Illich,
David Cayley adl› Kanadal› bir
radyo programc›s›n›n kendisiyle
yapt›¤› söyleflileri kitaplaflt›rmas›
sayesinde düflüncelerini aktarma
f›rsat› buldu. Son y›llar›nda daha
çok, orant›l›l›k konusu üzerine
çal›flt›. Ayr›ca Philia kavram›, ‘cor-
ruptio optimi’, H›ristiyanl›¤›n
yozlaflmas›, günah›n suça
dönüflümü, misafirperverlik,
dostluk, ölüm gibi konularda
konufltu ve yaz›lar yazd›.r  David
Cayley kitaplar›n›n ilki olan Ivan
Illich in Conversation 1992’de, The
Rivers North of thef  Future: The
Testament of Ivanf  Illich adl› ikincisi
ise Illich’in ölümünden sonra

2005’de yay›nland›.
Ivan Illich’in yak›n çevresinde çok
say›da yarat›c› yazar, araflt›rmac› ve
akademisyen bulunuyordu. Belirli
bir ideolojir  ya da akademik disiplin-
le s›n›rl› olmayan bu çevrede ilahi-
yatç›lardan sosyal bilimcilere, femi-
nist araflt›rmac›lardan ekolojistlere
kadar çokr  farkl›k  çevre ve ilgi alan-
lar›ndan kifliler vard›.r  Özellikle
Bremen Üniversitesi çevresinde
Pudel Circle ad›yla biraraya gelen
arkadafllar›yla birlikte üretti¤i yeni
düflünceler, h›z, orant›l›l›k, beden-
sizleflme gibi konularda üretilen
ortak yaz›lark  önemlidir.r  Barbara
Duden, Sebastian Trapp, David
Schwartz, Lee Hoinacki, Carl
Mitcham, Marianna Gronemayer,
Mattias Rieger, Johannes Beck,
Jean Robert, Wolfgang Sachs,
Majid Rahnema, Theodor Shaninr
gibi isimler, Illich’in birlikte

düflündü¤ü ve yazd›¤› kiflilerden,
ya da arkadafllar›ndan baz›lar›
olarak say›labilir.k

Art›k Olmayank  Bir ‹nsan Neslinin
Gecikmifl Sözcüsü
Illich bir düflünürr  ver  yazar olarakr
tamamlanm›fl bir düflüncer  siste-
mati¤i kurmad›, bir écoler  olufltur-
mad›, genelde k›sa risaleler, büyük
ölçüde tamamlanmam›fl kitaplar
yazd›, ortaya radikal sorular att›,r
önemli bir kesimin,r  hatta bir
kufla¤›n düflünme biçimini derinden
etkiledi. Ivan Illich bir sosyolog,r  filo-
zof yaf  da tarihçi de¤ildi. Ancak ta-k
rihsellik, onun düflünce biçiminde
önemli bir yöntemdi.r  Ortaça¤’da
kilisenin kurumsallaflt›¤› döneme,
metnin dönüflüme u¤ray›fl›na,
ayd›nlanma öncesi dönemin tarih
ve dünya alg›s›na, Bat›
düflüncesinin özellikle kutsal
metinlerdeki kaynaklar›na önem
veriyordu. Modern dünya ve
endüstriyel kurumlar›n yaratt›¤›
insan, onun için yozlaflman›n

görüntüsüydü. Illich kaybolan bir
dünyan›n, art›k olmayank  bir insanr
neslinin gecikmifl sözcüsü gibiydi.

90’l› y›llarda yakaland›¤› ve t›p
kurumunun uygulad›¤› herhangi bir
tedaviyi kabul etmedi¤i kanser
hastal›¤› nedeniyle 2 Aral›k 2002’dek
Bremen’de öldü.

ÜÜmmiitt fifiaahhiinn
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Shadow Work. London: Marion Boyars
Publishers, 1981.
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Reflections on the Historicity of Stuff. Dallas:
The Dallas Institute of Humanity and Culture,
1985. (H2O, Afa Yay›nlar›, 1991)

ABC: The Alphabetization of the Popular
Mind. New York: North Point Pr, 1988. (Barry
Sanders ile birlikte)

In the Mirror of the Past: Lectures and
Addresses 1978-1990. London: Marion
Boyars Publishers, 1992.

In the Vineyard of the Text: A Commentary to
Hugh’s Didascalion. Chicago: University of
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Modern dünya, endüstriyel kurumlar›n insan›, onun için
yozlaflman›n görüntüsüydü. O, kaybolan bir dünyan›n, art›k
olmayan bir insan neslinin gecikmifl sözcüsüydü.



‹brahim Ferrer
1941 y›l›nda flark› söylemeye
bafllad›m. Hiç unutmuyorum, 31
Aral›k günüydü.k  Zaten sürekli flark›
söylerdim. Hâlâ hayatta olan ku-
zenim “madem ki flark› söylüyoruz,
bir grupr  kural›m” dedi. O zamanlar
13 yafl›ndayd›m. Böylece ilk grubu-k
muzu kurmufl olduk. Grubun ad›
Los Jovenes del Son’du (Son’un
Gençleri). Son, geleneksel Küba
müzi¤inin anas›d›r. O gün ne
kadar kazand›kr  biliyork  musun?r
Bir buçukr  peso.k  Tabii bize bin
peso gibi geldi. Ne de olsa
çocuktuk. Ve hayat›m›z›
kazanmak zorundayd›k. Ertesi
gün de ayn› paray› kazan›nca, ifli
ciddiye almaya bafllad›k. Yaklafl›k
bir buçukr  y›lk  sonra, baflka gruplar-
dan da teklif ald›m.f  Çeflitli
gruplarla çal›flt›ktan sonra, Pacho
Alonso’nun grubuyla birlikte flark›
söylemeye bafllad›m. ‹brahim
Ferrer’nin kariyeri böyle bafllad›
diyebilirim. Pacho’yla 1950’lerden
70’lerin ortas›na kadar birlikter
çal›flt›k. Grubun ad› da Orchestra
de Chepin. 1960’lar›n bafl›nda
Ekim krizi patlak verdi¤inde,
Avrupa’da turnedeydik; tam
olarak Sovyetlerk  Birli¤i’nde. O
ülkeleri bugünle k›yaslamam tabii ki
zor. Çünkü birço¤una, mesela

Çekoslovakya, Rusya ya da Eston-
ya’ya tekrar dönmer  flans›m olmad›.
Paris tabii ki her zamankir  Paris...

Pacho ile beraber oluflturdu¤umuz
grup, devrim sonras› Küba d›fl›nda
konser verenr  iki önemli gruptan
biriydi. Ama sonra y›llar geçti,r
1974’de Pacho’yla ayr›ld›k. Daha
do¤rusu o bizden ayr›ld›. Her za-r
manki grup problemleri. Tabii ki pa-
ra pul iflleri... Grubun ad›n› kullan-
mak istedik  ama biz kendimiz de-
vam ettik. 91’in ortalar›na kadar
sürdü bu da. O y›llarda ben de
b›rakt›m.

“Devrimle ifller de¤iflti. Müzisyen
müzisyen, ressam ressam oldu.”
fiark› söylemeye bafllad›¤›m y›llar-
da, özellikle devrim öncesinde
Küba’da gündelik hayatk  aç›kças›
kötüydü. Özellikle müzisyenler için.r
Daha do¤rusu, baz›lar› için çok iyi,k
baz›lar› için çok kötüydü.k
Organizatörlerin temel kayg›s›,
yap›lan müzi¤in kalitesinden çok,
insan iliflkileriydi. Çok iyik  bir
müzisyen olabilirdiniz, ama e¤er
iliflkileriniz iyi de¤ilse, açl›ktan öl-
meniz onlar›n umurunda bile ol-
mazd›. Tam tersine s›radan bir mü-r
zisyen olup da herkese eyvallah
diyebiliyorsan›z, ifller t›k›r›ndar  gider-
di. Devrimle ifller de¤iflti.r  Herfleyin

karfl›l›¤› yerine oturdu. Müzisyen
müzisyen, ressam ressam oldu.

Bizim kufla¤›n birçok müzisyeni,k
uzun y›llar  çal›flmakla beraber,
son y›llara kadar pekr  albümk
kaydetmedi. Bunun en temel
nedeni tabii ki imkâns›zl›k. Yani bu
imkân herkese tan›nmad›. Yine
insan iliflkileri devredeydi. Baz›lar›
hemen her günr  kay›t yaparken,
di¤erlerinin hiç böyle bir flans›r
olmad›. Ayr›ca yap›lan kay›tlar›n
bas›lmad›¤› da oldu. Devrimle
beraber, kültür bakanl›¤›n›nr  bu
kay›t ifllerine el att›¤›n›
söyleyebilirim. Burada öncelik,
yap›lan iflin kalitesinde olmal›yd›.
Ama yine insan iliflkilerinin ön
plana ç›kt›¤›n› gördük. S›radan
ifller iliflkilerr  sayesinder  kaydedildi,
bizim gibi baz›lar› da yine d›flar›da
kald›. Bizim grupta anlaflmalar›
genelde Pancho ayarl›yordu.
Ayr›l›nca yetkililere bir sürür
palavra s›km›fl. Art›k bizimk
beraber devamr  etmedi¤imiz,
anlaflamad›¤›m›z, kimimizin
tatilde oldu¤u gibi bir sürür
palavra. Bu da bizim kay›t
yapmam›z› engelleyen
sebeplerden biri oldu.

Asl›nda benim için Küba
müzi¤inde iki tane isim vard›r.
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Eskiden,
s›radan
müzisyen
olup da
herkese
eyvallah
diyen gene
iflini
yürütürdü.

‹brahim Ferrer
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi-‹stanbul,
15 Temmuz 2003.



güvenilirlikle ilgili baflka yeni konu-
lar (yapay hayat, yeni moleküller).

‹lkeye karfl› olanlar bunun uygulan-
ma zorluklar›na, pratik olmamas›na
iflaret etmektedirler. Çünkü,
teknolojinin her uygulamas›, belli
ölçüde negatif sonuçlar ç›kmas›
riskini beraberinde getirecektir. Kâr
motifinin ve en k›sa vadede optimal
sonuç alma saikinin di¤er kayg›lara
üstün geldi¤i günümüz pragmatik
toplumunda ihtiyat ilkesi kendisine
yayg›n bir uygulama alan› bulama-
maktad›r. 

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

‹klim
Aç›k Radyo, hayat›n kayna¤› olan
do¤aya karfl› giriflilen büyük
tecavüze, yani küresel iklim
de¤iflikli¤i tehlikesine karfl› uyar›
çanlar›n› ilk günden çalmaya çal›flt›.
Canl›lar âleminin karfl› karfl›ya
bulundu¤u en büyük tehlikenin,
insan›n doymak bilmez tüketim
ifltah›ndan kaynaklanan ‘küresel
›s›nma’ oldu¤u bilgisini neredeyse
yay›na geçti¤i ilk günlerden
itibaren, b›kmak bilmeden dinleyi-
ciyle paylaflt›. Baflta daha az, sonra
‘dozu’ giderek art›rarak insanlar›
buna ve bunun arkas›ndaki ç›kar ve
güç odaklar›na, bilim ve medya
dünyas›nda bunlar›n hizmetinde
çal›flanlara karfl› harekete geçmeye
ça¤›rd›; buna azimle devam ediyor. 

Bu ba¤lam içinde, Aç›k Radyo, 
3 Aral›k 2005’te küresel 
›s›nmay› protesto etmek, Kyoto
Protokolü’nün imzalan›p onaylan-
mas› ve Kyoto ötesi önlemlerinin
al›nmas› için dünyan›n birçok ülke-
siyle birlikte ‹stanbul’da düzenlenen
yürüyüfl ve mitingin örgütlen-
mesinde ön planda görev ald›.
Dünyada bu konuda yap›lm›fl ilk
miting olan uluslararas› iklim gös-
terisinin ‹stanbul ‘aya¤›’, birkaç bin
kiflinin kat›l›m› ile, Londra’n›n
ard›ndan en yüksek kat›l›ma sahne
oldu. 

Aç›k Radyo 4 Kas›m 2006’da
dünyan›n 48 ülkesiyle birlikte ayn›

ad› ‹brahim, ayn› benim gibi. Büyük
k›z›m da flark› söylüyor. Torunum
balerin. 

‹‹bbrraahhiimm FFeerrrreerr iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 15 Temmuz 2003.

‹htiyatl›l›k ‹lkesi 

Ahlaki ve siyasal bir ilkedir. fiunu
söyler: Bir eylem ya da siyasan›n,
halka a¤›r veya geri döndürülmez
zarar vermesi olas›l›¤› varsa, bun-
dan zarar do¤mayaca¤› konusunda
bilimsel bir mutabakat olmad›¤›
sürece burada ispat yükümlülü¤ü,
söz konusu eylem ya da siyasan›n
uygulanmas›n› savunanlara düfler.

Bu ilke en çok çevre ve insan
sa¤l›¤› üzerindeki insan etkileri
ba¤lam›nda uygulan›r; çünkü her
ikisinde de, eylemlerin sonuçlar›n›n
önceden kestirilmesinin güç oldu¤u
karmafl›k sistemler sözkonusudur.

Çevre siyasetlerine uyguland›¤›
haliyle ihtiyat ilkesi flunu öngörür:
Radyasyon ya da toksinlerin
yay›lmas›, ormans›zlaflt›rma, nüfus
patlamas› gibi durumlarda ispat
yükümlülü¤ü, bu politikalar› 
savunanlara düfler. 

Kavram, do¤al sistemlerin
bütünselli¤inin korunmas›nda etik
sorumlulu¤u ve insan kavray›fl›n›n
yan›labilirli¤ini içerir. Tan›m› gere¤i,
ihtiyat (ya da basiret) ilkesi,
sonuçlar›n meydana gelme 
olas›l›¤› de¤il, sonuçlar›n 
büyüklü¤ü üzerine odaklan›r.

‹htiyat ilkesi en çok flu afla¤›daki
olas›l›klar›n bulundu¤u hallerde
uygulanmal›d›r: Küresel ›s›nma 
ya da âni iklim de¤iflikli¤i; türlerin
neslinin tükenmesi; biyolojik
çeflitlili¤i tehdit eden yeni ve 
potansiyel olarak tehlike arzeden
ürünlerin (örne¤in, genetik
bak›mdan de¤ifltirilmifl organiz-
malar›n) çevreye sokulmas›, kal›c›
ya da akut kirleticiler (asbest,
endokrin bozucu madde ve
bileflikler), besin güvenli¤i (deli
dana, kufl gribi vb.), biyolojik 

Biri Electo Rosel Chepin, di¤eri de
Beny Moré. Bu iki isim gerek
besteci, gerek flark›c›, gerekse
insan olarak yan›na yaklafl›lamaya-
cak iki isimdir bence. Chepin’le 
El Platanal de Bartolo adl› meflhur
flark›m›z› yapm›flt›k. Alt›n plak
kazand›k bu flark›yla. ‹kisini de 
birbirinden ay›ram›yorum. ‹kisi de
eflit derece büyüktür benim
gözümde. 

Küba Dedi¤in Müziktir, Burada
Böcekler Bile fiark› Söyler
Ben bu kültürün içinde do¤dum.
Hayat›m boyunca da flark› söyle-
dim. Ne bileyim... Kendimi bildim
bileli Küba’day›m ve burada hangi
eve giderseniz gidin, birileri flark›
söyler. Böcekler bile. Küba dedi¤in
müziktir, mutluluktur. Do¤aya biraz
kulak kabartt›¤›n›zda bütün o
böceklerin flark› söyledi¤ini
duyars›n›z. Deniz mesela, 
dikkatle dinledi¤inizde do¤adaki 
o müzi¤i al›r ve size geri verir. 

Eskiden Küba’da hayat çok 
zordu. Müzik yapan bir sürü 
insan vard›. Ama daha önce de
söyledi¤im gibi baflar›l› olmak,
hayat›n›z› kazanmak yapt›¤›n›z 
iflin kalitesiyle ilgili de¤ildi. Biz
kuflak olarak çok zor günler
geçirdik. Ben örne¤in, çok çeflitli
ifllerde çal›flmak zorunda kald›m.
Ayakkab› boyac›l›¤›ndan tutun da
marangoz ç›rakl›¤›, piyango
sat›c›l›¤›na kadar girmedi¤im ifl
kalmad›. ‹flte bu nedenle çocuk-
lar›ma öncelikle s›k› bir e¤itimden
geçmelerini flart kofltum. “Bu eve
bir kâ¤›t parças› getireceksiniz ve
üstünde flu flu isimdeki vatandafl
flu e¤itimi alm›flt›r yazacak. Ondan
sonra ne haliniz varsa görün”
dedim. Bizim ailede birçok doktor
vard›. Dedelerimden birinin de
köyde kasap dükkân› vard›. 
Ben hep doktor olmak istemiflimdir
ama, annem ben 13 yafl›ndayken 
ölünce böyle bir f›rsat›m olmad›.
Çocuklar›m›n da ayn› zorluklarla
karfl›laflmas›n› istemem. fiimdi
o¤lum Buenos Aires’te yafl›yor 
ve flark›c›. Dolay›s›yla flark›c›
olmas›na engel oldu¤umu 
söyleyemezsiniz. O¤lumun da 
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anda ‹stanbul’da gerçeklefltirilen
Küresel Is›nma mitinginin düzenlen-
mesine de ön ayak olan kurulufllar
aras›ndayd›. O y›l›n en so¤uk ve kar
ya¤›fll› gününde yap›lan ‘›s›nma’

protestosu, gene de canl› bir
kat›l›ma tan›k oldu... 

Alternatif enerji kullan›m› alan›nda
ise Aç›k Radyo’nun –kendi
çap›nda– iki küçük öncü çal›flmas›
oldu: 2005’te Kuruçeflme’de demirli
Greenpeace gemisi Anna’dan
günefl enerjisiyle naklen canl› yay›n
yapt›. Bilebildi¤imiz kadar›yla
Türkiye’de alternatif enerjiyle
yap›lan ikinci radyo yay›n› idi bu.
Birincisini de, yine Aç›k Radyo,
1998’de, bu sefer Greenpeace’in
kamyonundan yapm›flt›...

Küresel iklim krizi, genel çevre
meseleleri ve sürdürülebilirlik
konusundaki yay›nlar kapsam›ndaki
birçok sözlü program›n yan› s›ra
Aç›k Gazete program› içinde bir
özel program (Küresel Is›nma ve
Sürdürülebilirlik) 2005’ten beri
süregelmektedir. Aç›k Radyo, 2009
Aral›k’›nda Kopenhag’da yap›lan
BM ‹klim Zirvesi’ni 2 hafta boyunca
9 gönüllü programc›s›yla hem

“içeriden” hem “d›flar›dan” (100 bin
kiflilik gösteriye de kat›larak) izledi
ve yay›nlad›. ((BBkkzz;; KKüürreesseell
IIss››nnmmaa))))

AAçç››kk RRaaddyyoo

‹lhan Güngören
Ömer Madra aray›p da Aç›k Kitap
için hakk›nda bir yaz› yazmam›
isteyinceye kadar, babam›n 
Aç›k Radyo’da program yapm›fl
oldu¤u tamamen akl›mdan 
ç›km›flt›. Ayn› dönemde ayn› 
radyoda konufluyor olmam›za
ra¤men birbirimizi hiç dinlememifl
oldu¤umuzu itiraf etmeliyim. 
Yine de onun düflünsel 
serüveniyle ilgili çok küçük 
ipuçlar› verip, neler söylemifl
oldu¤uyla ilgili baz› varsay›m-
larda bulunabilirim.

Her fleyden önce, Cumhuriyetle
ayn› y›l do¤mufl birinden söz edi-
yoruz. Liseyi Millî fief’in büyük
o¤luyla ayn› s›n›fta okumufltu ve
düflünce sistemi Bat› ayd›nlanma
gelene¤i içinde biçimlenmiflti.
Hukuk Fakültesini bitirip Avukatl›k
stresiyle bo¤uflmaya
bafllamas›ndan y›llar sonra, yoga
arac›l›¤›yla Do¤ulu ayd›nlanma
gelene¤iyle tan›flacakt›. Hindu Yoga
düflüncesinden Buda ve Ö¤retisi’neii
do¤ru geliflen bu düflünsel yolculuk
Hindistan’›n do¤usuna yönelerek
geniflleyecekti. Çin ve Japonya’da
yefleren Zen Budizm ayn› zamanda
ilk kitab›na da ad›n› verecekti. Bu
aflamadan sonra Yol Yay›nlar›’n›
kurarak Do¤u düflüncesini
Türkiye’ye tan›tmay› nerdeyse bir
misyon olarak görecekti.

Soyad› kanunu ç›kt›¤›nda Buda
soyad›n› alan Ömer Hilmi beyden
yaklafl›k yar›m as›r sonra, Do¤u
Düflüncesinin Türkiye’de daha
yayg›n biçimde tan›nmas›na
öncülük eden ilk kifli ‹lhan
Güngören’dir. Bat›l› Ayd›nlanma
(illumination) gelene¤i üzerinden
Do¤ulu Ayd›nlanma (nirvana)
aray›fl›na yönelen düflünsel
serüveni de, 90’l› y›llara

gelindi¤inde Taoculuk’ta en içten
ifadesini bulur ve Taocu seks de-
yince iflte orada durur. 

Bu son dönemin Aç›k Radyo’nun
ilk dönemiyle çak›flt›¤›n› göz önüne
alarak, 94.9 frekans›nda hangi konu
üstünde durmufl oldu¤unu tahmin
edebiliyorum. Türkiye’de radyocu-
lu¤unun ilk özgür döneminde,
Taoculu¤u da bir yana b›rakarak,
tüm ç›plakl›¤›yla seks ve cinsel
özgürlük üstüne haftalar boyunca
konuflan ilk kifli olarak yaz›l›
olmayan tarihte ve belirli say›da
dinleyicinin belle¤inde büyük
olas›l›kla yerini alm›flt›r. 

AAhhmmeett GGüünnggöörreenn

‹lhan Koman
Akademide birlikte oldu¤umuz
zamandan itibaren, uzun y›llar
boyu, hayat›m›z›n beraber geçti¤i
kardeflim, orta¤›m… Birlikte
çal›flmam›z›n bütün semerelerini,
ortak yanlar›m›z›, bunlar› anlatmak
istedim bafllang›ç olarak.

‹lk bafllang›ç flöyle: 1947’de bir
s›nav aç›l›yor akademide,
Avrupa’ya ö¤renci gönderilmek
üzere. Bu s›nav› açan, fikir babas›,
daha do¤rusu o zamanki Güzel
Sanatlar Umum Müdürü, Ali Halil
Vedat F›ratl› Bey. Fakat bunun
bütçesini de zannedersem Devlet
Operas›’ndan karfl›l›yorlar.
Dolay›s›yla bir heykelt›rafl, bir fresk
için ö¤renci, bir dekoratör, bir de
kostüm ve sahne tasar›mc›s› seçile-
cek. Birincilikle mezun olan ö¤ren-
ciler aras›nda yap›lan bu s›nav
sonunda bizler de buna kat›lm›fl
olduk ve ‹lhan Koman, ben Sadi
Özifl, Eren ve Neflet Günal s›nav›
kazand›k.

Yang›nlar Yüzünden Gecikmeli
Avrupa Tahsili
Bir flanss›zl›k eseri Akademi o y›l
yand›. Bizim s›nav sona ermiflti,
bitmiflti, sonuçlanm›flt›, bütün
zab›tlar, raporlar tutulmufltu ve öyle
oturup kald›k “flimdi ne yapaca-
¤›z?” diye. Derken Ankara’ya git-
memiz icap etti, Maarif Vekili
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Ömer Madra, Küresel ‹klim Yürüyüflü,
Kad›köy Meydan›-‹stanbul, 
04 Aral›k 2006.
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“Bu Çocuklar Bir Y›l Daha
Kals›nlar”
Sonra yavafl yavafl y›l 1950-51
oldu, o s›rada arkadafllar art›k
herkes bir yere yerleflmifl, kendisini
bulmufl vaziyette. Gel gör ki ‹lhan
–ben bir ara Paris’ten ayr›lm›flt›m;
gidip geldi¤imde– “evlenece¤im”
diye tutturdu. ‹yi hay›rl›s› olsun, vs.
“Kiminle?” “Melda ile.” ‹stanbul’dan
benim de tan›d›¤›m, daha ben
akademide ö¤renci iken Melda da
o s›ralarda bizim akademinin
yan›nda edebiyat fakültesinde.
Oradaki yak›n arkadafll›klar, birbir-
lerini gidip görmeler vs… Ben de
oradan tan›yordum. Melda bizden
sonra geldi¤i s›ralarda, yani 49
y›l›nda zannedersem, geldi hemen
beni buldu, dolay›s›yla birbirimizi
bulunca ben ‹lhan’la tan›flt›rd›m,
arkadafll›klar böyle devam ediyor.
Sonra bir kaynaflmad›r oldu,
me¤erse onlar daha da iyi
kaynaflm›fllar, kararlar›n› vermifller,
evlenecekler. “Hadi bakal›m
hay›rl›s›” dedik. Beni de ald›lar,
muamelesini yapt›rm›fllar, gittik,
ben de kefilleri oldum konsolosluk-
ta evlendiler. ‹yi de, hükümetin
ay›rd›¤› bütçeye göre bizim Avrupa
tahsilimizin süresi dolmufl oldu,
fakat bize göre hiçbir zaman dol-
muyor… Ne yap›p yap›p Kutsi
Tecer Beye rica ettik. Zaten
çal›flmalar›m›z› yak›ndan takip edi-
yordu, o da kanaat getirdi “bu
çocuklar bir y›l daha kals›nlar” diye
ve Ankara’ya yaz›lar yaz›ld›. Biz de
bir taraftan bu konuda birilerinin
Ankara’dan yard›mc› olmalar›n›
istemifltik. Nitekim oldu da, ama
‹lhan, bir bakt›k bu defa “döne-
ce¤im” diyor. “Niye?”, “Benim
han›m hamile!” “Haydi o¤lum,
yapma, etme…” Bunlar mecbur
kald›lar Türkiye’ye dönmeye. 

Paris’te At ve Köpek Yar›fllar›
O aralarda biz de art›k uçuk günle-
rimizi yafl›yoruz, ö¤rencilik günleri
öylesine... Cebimizde birkaç para
gördü¤ümüz zaman gidiyoruz
yar›fllara, hatta oynuyoruz; bizim
attan filan anlad›¤›m›z yok iflin
garibi oynad›¤›m›z zaman… Hiç
unutmam Rita Hayworth’un bir at›
vard›, onu gördük, at›n ad› Türk

kendimize çal›flmaya bafllad›k. 
Türk olarak Modigliani’nin 
atölyesinde çok az kifli vard›,
de¤iflik branfllardan gelen 
insanlar vard›, y›llar geçiyor bir
taraftan, Sabahattin Eyubo¤lu
vard›, Cahit Irgat, Mübin Orhon…
Mübin Orhon ‹stanbul’da ortaokul-
dan beri beraber oldu¤umuz, 
çok sevdi¤im bir arkadafl›m. 
O s›rada Bedri Rahmi Eyübo¤lu
geldi, Ali Hadi Bara geldi, Zühtü
Hoca bir atölyede kal›yor, sonra
Nejat Devrim. Prens Nejat derdik
biz ona... Tabii herkes atölye sahibi
olmak için çok güçlükler çekiyor.
fians eseri Nejat’›n, Zühtü
Mürito¤lu’na b›rakm›fl oldu¤u bir
atölye vard›, o atölyede çal›fl›yordu,
ki Zühtü Mürito¤lu gidince o atölye
sonra bana devroldu. Benim
kald›¤›m o atölye Modigliani’nin
atölyesiydi ki orada her fley oldu¤u
gibi muhafaza edilir. Üst kat›m›zda
baflka bir atölyede de bir zamanlar,
bir süre Gauguin çal›fl›yormufl. 

Bizim oras› Montparnasse’›n en
civcivli, sanatç›lar›n oldu¤u bir
yerdi. Oras› çok meflhurdur,
akademisi vard›r, o sokakta 
benim oturdu¤um atölyenin 
yan› bafl›nda bir atölye daha 
bulundu ve bizim talebe
müfettiflimiz olan Ahmet Kutsi
Tecer Bey, ki çok sanatsever, 
efendi, anlay›fll› bir kifliydi; bize,
Türk ö¤rencilerinin çal›flmalar› için
–yaln›z sanatla bizim gibi giden
arkadafllardan bahsediyorum– bir
atölye kiralad›. O gravür atölyesiydi
önceden ve ‹lhan oraya yerleflmifl
oldu, çal›flmalar›n› orada sürdürdü.
Çünkü ‹lhan o s›ralarda hem tafl
hem alç› üzerine çal›fl›yordu, alç› da
pis bir malzemedir, her taraf› 
darmada¤›n eder, toz, duman, 
vs. evde falan çal›fl›lacak nesne
de¤ildir. Heykel ifli zaten çok 
güçlü, zor bir ifltir. ‹lhan bir taraftan
orada çal›fl›rken bir taraftan da
Akademi’ye devam ediyordu, ben
de ayn› Akademi’ye gittim bir ara.
Orada o heykel bölümünde neler
veriyorlarsa ben de tiyatro dekoru
üzerine biraz etüt yapt›m... 

fiemsettin Sirer Bey bizi tekrar
ça¤›rd›, o da kendisine göre
tan›mak istedi herhâlde. En 
sonunda o s›ralarda yine bir terslik
oldu, zannedersem Milli E¤itim
Bakanl›¤› da yand›. Bu yang›nlar-
dan sonra bir y›l gecikme ile
Avrupa’ya gitmifl olduk.  

Avrupa’ya o y›llarda gidifl 
enteresan, bir tane ‹stanbul’dan
kalkan vapur vard›, sallana 
sallana, Pire, Napoli, Marsilya, 
5-6 günde gittik ama bizim için de
çok enteresan tabii, yepyeni 
bir dünya, bugünkü gibi de¤il...
Marsilya’da da zaten kal›yorsun 
birkaç gün, ondan sonra trenle
pald›r küldür Paris’e vas›l olduk. 
O s›rada ben, Neflet ve Refik 
Eren üçümüz gitmifl olduk;
bizden bir vapur sonra, –ifllerini
tamamlayamam›flt› demek ki– 15
gün sonra filan gelmifl oldu ‹lhan
Paris’e. Bizden 6 ay önce Paris’e
gitmifl olan Zühtü Mürito¤lu
karfl›lad› bizi, hemen eksik olmas›n
bizleri yerlefltirme yoluna 
bakt›. Tesadüfen otel de
Montparnasse’da. Ben olur 
dedim, en üst katta ufak bir oda 
idi. Hepimiz bu flekilde yerleflmifl
olduk. Paris hayat› orada bafllad›.
‹lhan geldi, bir taraftan dil dersleri
için gidiyoruz oradaki okullara, bir
taraftan da bize verilen program
icab› ben, Neflet, resim dersleri için
bafllad›k etütlere. Velhas›l böyle, bir
taraftan geçiyor, bir taraftan biz
çal›fl›yoruz, fakat bir türlü adapte
olamad›k sanat yönünden, bize
verilen program icab› gitti¤imiz o
ressam atölyelerinde; zira hangi
çal›flma mekân›na giderseniz gidin,
ancak kendi yapt›klar› gibi
yaparsan be¤eniyorlar, e¤er sen
onlar›n disiplininin d›fl›na ç›karsan
pek hofllar›na gitmiyor, o bak›mdan
bizim de hoflumuza gitmemeye
bafllad›, biz de b›rakt›k, kendi

‹lhan Koman, 
Can Yücel, 
fiadi Çal›k, 
Paris 1950.

365

‹lhan Koman

ismiydi. Dedik buk  ata oynayal›m.
Rita Hayworth o s›rada Ali Han’la
evli, yine bizden yana; oynad›k.
‹lhan, ben ve Mübin, üçümüz. At
kazand›, kazan›nca biz daha iyi
para ald›k, ben “art›k oynanmaz,k
gidelim” dedim. Döndük, kahve-
mize geldik tekrar,k  mahallemize
geldik.

Bir arar  ‹ngiltere’ye gitmifltim, orada
beni köpek yar›fllar›na davet
etmifllerdi. Hiç hayat›mda görme-
di¤im fley, gittim, orada köpek
yar›fllar› çok enteresank  geldi.
Geldi¤imde tabii bunlara
anlat›yorum, “harika bir fley,r
köpekler kofluyor, b›rak›n flimdi
atlar›” diyorum. Me¤erse burada
Paris’te bir yerr  var,r  orada köpek dek
yar›flt›r›yorlarm›fl, oraya da gidelim
diyorum. Deme yahu! Ortada bir
tavflan koflturuyorlar, arkadan hari-
ka taz› köpekleri hav hav tavflan›n
peflinde kofluyor, sonunda bir tane-r

si yakal›yor, zaten o tavflan› da
parçal›yorlar. Biz gittik, attan
anlam›yoruz, köpekten nereden
anlayaca¤›z? En uyuzunu yine bul-
duk, ama yine kazand›k!

Paris’te Ehliyetsiz Araba
Maceralar›
Velhas›l, öyle bir fleyr  oldu ki bazen
paralar›m›z gelmedi, sonra bazen
birikmifl olarak geliyordu,k  art›k nas›lk
geçiyordu bilmiyorum. ‹lhan’da bir
miktar dahar  fazla para vard›, biz
üçümüz kafaya koyduk birk  taner
eski bir arabar  alal›m diye. Hurdaya
ç›kmam›fl da, ikinci, üçüncü el bir
araba laz›m. O tarihte, 1950’de o
tip arabalar tarlar  gibi bir yerlerder
gösteriliyor. Gittik birk  arabar  bulduk,
önden cam› var floförler  arkada otu-
ranlar aras›nda,r  bir der  boynuz gibi
fley, floför orayar  konufluyor, sen de
ona konufluyorsun, sa¤a sap, sola
sap gibilerden. Velhas›l bu araba
fena de¤il, ama g›c›r g›c›r,r  çok
büyük birk  araba.r  Fakat bu araba
me¤erse 1 km yapt›¤› zaman bir

araba paras› kadar benzinr
yak›yormufl, ama biz nereye kadar
gidece¤iz ki zaten? ‹lhan arabaya
bindi, biz afla¤›da kald›k, bir der
floför varr  yan›ndar  sat›c›lardan,
araba hareket etti, bir bombar  gibi
egzozdan paat küüt, öyle bir seslerr
geldi, yarabbi, dumanlar ç›kt›,r  ‹lhan
fark›nda de¤il. Onlar flöyler  bir
döndüler geldiler, ‹lhan “nas›l bul-
dunuz?” diye sordu. “Aman sak›n
ha, in, bir dahar  sak›n binme, çünkü
bu araba bomba!” Derken, çok
enteresan, garajda uzun y›llar
çal›flm›fl birisinin arabas›n› bulduk,
1925 modeli mi ne, ilk
Citroën’lerden… Arkada bir kiflir
oturuyor, önde de iki kifli oturuyor.
Böyle bir acayipr  araba, çok dak  fl›k
ve güzel. Önden de marfl manivela
ile çevriliyor. Velhas›l araba al›nd›,
benim atölyenin kap›s›n›n önüne
kondu. Uzaktan bak›yorum, arabay›
siliyorum, gelgelelim Fransa’da bir
âdet var, çift günlerde çift tarafta

duruyor araba,r  tek günlerdek  tek
tarafta duruyor. Benimki 8 numara
oldu¤u için evin çift gününde
benim araba duruyor, fakat tek
günü oldu mu hemen karfl› tarafa
geçirmek laz›m,k  çünkü ceza
yazarlar. Biz karfl› tarafa geçiriyo-
ruz, çünkü araba benim atölyenin
önünde. Ben yemekten kalk›yorum,
sinemadan kalk›yorum… ‹lle
kaç›rmayay›m da ceza yemeyeyim
diye. Bir der  arabada ›fl›k yok,k  akü
olmad›¤› için. Biz gittik, bit
pazar›ndan eski faytonlar›n gaz
lambalar› vard›r, ama çok dak  güzel;
onlardan ald›k ikik  tane, gaz bulduk,
akflam ben onlar› yak›yorum ›fl›k
olsun diye. Yine öbür tarafar  geçiri-
yoruz. Ne olacak bizimk  hayat›m›z
böyle yahu? Binemiyoruz, ehliyet
yok çünkü.k  Bana ehliyet ald›rmaya
kalkt›lar, ben yaz›ld›m okula, git-
tik… Orada okulda arabalarda iki
tane direksiyon var, yan yana.
Buradaki gibi tarlaya ç›k›p da
dolaflm›yorsun, do¤rudan flehrin
içine sokuyorlar. Onlar dar  tabii

hemen ehliyeti vermemek içink
ellerinden geleni yap›yorlar, bir
daha git, bir dahar  git… Para, öde,
öde, öde; ben bir türlür  ehliyet
alam›yorum. O ifli de b›rakt›k
yar›da.

‹lhan Koman’›n Türkiye’ye
Dönüflü
O¤uz diye bir arkadafl›m›zr  var,
flimdi hâlâ Paris’te yafl›yor,
mimard›r, yegâne ehliyetli arka-
dafl›m›zd› da o. O da öyle güzel bir
çocuktur, öyle bir cinstirr  ki,r  zaten
maceraperest… “‹stanbul’a
gidece¤iz, var m›s›nr  O¤uz?” diyor-
lar, “Tamam, ben götürürüm sizi”
diyor. Bunlar or  arabaya atl›yorlar;
Melda, ‹lhan, eflyalar; ver elinir
‹stanbul yolunu tutuyorlar. Fakat
Melda hamile oldu¤u için bir yerder
art›k dayanam›york  zannedersem,r
bunlar Melda’y›r  b›rak›yorlar birr
yerde, trene bindiriyorlar. Ve ikisi
geliyorlar t›p›flr  t›p›fl Edirne
gümrü¤üne. O¤uz Edirne’den geri
dönüyor, nas›l dönüyorsa; ‹lhan da
içeri giriyor. O araba da gümrükte
kald› o gün bugün. ‹flte ‹lhan’›n
Türkiye’ye dönüflü de böyle…

Ben, demek kik  daha bir y›lr  daha
kalm›fl oluyorum, Paris’teyim…
Benim de bir y›ldanr  sonra dönmem
icap etti ve döndüm. Pek niyetimk
de yoktu asl›nda, ama mecbur
kald›k; annem geldi beni ald› getirdi
‹stanbul’a. Geldi¤imde bir bakt›m,r
onca y›l ayr›lm›fl›z… Hemen ‹lhan
karfl›lad› beni, konufltuk…Burada
flimdi dert bafllad›, Ankara’ya
gidece¤im, tayinim meselesi var,
acaba Ankara’da Devlet
Tiyatrosu’na m› girece¤im, yoksa
benim Ankara ile hiçbir iliflkimr  yok,
ilgim yok, tan›d›¤›m yok. Tabii ben
istiyorum Akademi’ye tekrar gire-r
yim; en sonunda benim Akade-
mi’ye tayinim ç›kt›, oraya ald›lar.
O zaman Zühtü Hoca’n›n bana
b›rakm›fl oldu¤u bir dersr  vard›, ti-
yatro bölümü daha yoktu o s›ralar-
da. Stil ve kostüm tarihi diye bana
yüklenen bir görevir  de Paris’te ye-
rine getirdim, o dersi vermeye
bafllad›m. Ama geçim s›k›nt›s›…

‹lhan o s›rada hem tafl, hem alç› üzerine çal›fl›yordu. Alç› da
pis bir malzemedir. Her taraf› darmada¤›n eder: toz,
duman... Evde çal›fl›lacak nesne de¤ildir. Heykel ifli zaten
güçlü, zor bir ifltir...



yap›l›yor; yapan da Sedad Hakk›
Eldem, o da bizim yapt›klar›m›z›
çok be¤eniyor. Hemen orada
yapt›¤›m›z iskemlelerden, nesneler-
den ›smarlanmaya bafllad›. Ama
ifller büyüdü; bir tane, iki tane de¤il
“100 tane bundan, 50 tane
flundan” olunca ifl flapa oturdu. Biz
nas›l yapaca¤›z bu ifli? Biz bir tane
yap›yoruz iflte hepi topu. Velhas›l o
da olmad›. Affan kendisi “ben ayr›
çal›flay›m” dedi, bizi b›rakt›. Bu
sefer Moderno ile beraber bizim
için bir atölye kurma¤a çal›flt›lar,
yapt›lar da. O da pek fazla yürüme-
di, çünkü hep biz çal›fl›yoruz,
baflkalar› paray› topluyor. Bize
gelince bak›yoruz yavafl yavafl
paran›n k›s›tlamas› bizde kal›yor. 

Sonra çok eski bir arkadafl›m›z
Mazhar Süleymangil isminde bir
bey, fabrikatör, bizi çok seviyor ve
bize “siz bir yer bulun, kaç para
istiyorsan›z, kaç para laz›msa ben
size veriyorum, siz bir atölye kurun,
madem ki böyle ifller yap›yorsunuz”
dedi. O atölye art›k bizim hem
heykel, hem di¤er çal›flmalar›m›z›,
imkânlar›m›z› sa¤layan bir mekân
olmufl oluyor, hem de mobilya filan
üretiyoruz, ki mobilyalar çok geçer
akçe. Velhas›l Kare Metal isminde
bir atölye bulundu fiiflli’de, ama biz
dedik ki “fiadi var, onu da alal›m”.
fiadi Çal›k da bize ifltirak etti,
üçümüz bafllad›k orada har›l har›l
çal›fl›p mobilya yapmaya. Ustalar
yetifltirdik, onlar üretiyor, kal›plar
yap›l›yor, vs. Derken y›l 1958 oldu.
O s›ralarda da Brüksel Türk pav-
yonunun yap›lmas› için mimar arka-
dafllar hemen önayak oldular.
Pavyonun önüne bir heykel dikilme-
si istenmifl, ‹lhan’dan rica ettiler.
‹lhan o pilonun modelini yapt›,
be¤enildi, ‹lhan kalkt› gitti Brüksel’e
pilon yapma¤a. 

Koman’›n ‹sveç’teki ‘Tekne Ev’i
‹lhan’›n ondan sonra Türkiye’deki
çal›flmalar›n›n, bütün ifllerinin art›k
sonu gelmifl oldu. Sonradan bir ara
‹stanbul’a geldi, ben Hadi Bara ile
Brüksel’e gittim, ‹lhan’la birlikte
olduk, Paris’te bulufltuk tekrar.
‹lhan’›n o arada bafl›ndan ufak
maceralar geçti han›mlarla ilgili, 

Ben de duram›yorum, benim akl›m
fikrim resim, heykel… Enteresand›r,
bu sefer mobilya kreasyonlar› yap-
maya bafllad›k. ‹lk metal mobilya
üretimine orada kendi kendimize
bafllad›k. Tam bilemiyoruz da,
kuma oturtuyoruz, kumdan kal›p
al›yoruz, tekrardan metal tellerle
büküyoruz, vs. Bakt›k birkaç tane
gayet hofl, herkesin be¤endi¤i
model ç›kt›. Moderno diye, Hilton
Oteli’nin karfl›s›nda Türkiye’de ilk
mobilya ve dekorasyon ma¤azas›
vard›. Çok ileri görüfllü kiflilerdi

oran›n sahipleri; biri mimar, biri
bizim büyü¤ümüz, abimiz, bir de
Baki Aktar diye bizim devremizden
Akademi’den bir mimar arkadafl.
Bizi hemen ald›lar, ba¤›rlar›na
bast›lar, hemen imkânlar tan›d›lar,
“siz bize üretin, yap›n, biz hemen
burada bunlara bafllayal›m, satar›z”
dediler. 

Mobilya Tasar›m›
Yeni bir hayat bafllad›. Evvela
Melda Kaptana’n›n kardefli Affan
Kaptana önayak oldu, bize bir ufak
atölye açt›. O s›rada Kilyos’ta bir
çok fleyler oluyor, mimari tesisler

An›tkabir Heykelleri Yar›flmas›
Bir de bakt›m o s›rada büyük bir
yar›flma aç›l›yor, An›tkabir heykel-
lerinin yar›flmas›. Girifl kap›s›n›n iki

taraf›nda, merdivenin rölyefleri
vard›r, bir tanesini ‹lhan kazan›yor,
birini de Zühtü Mürito¤lu Hoca
kazan›yor. Bu yar›flman›n bu sefer
1/1 yap›m› söz konusu. Beni de
hemen o s›rada dâhil ettiler bu
çal›flmalar›n içine, bize bir yer
verdiler; Süleymaniye’nin aflhane-
si… fiadi Çal›k, ben, Zühtü
Mürito¤lu aylarca her gün oraya
tafl›nd›k. Ayr›ca Hadi Bara bize
1/1’lerin ufak eskizlerini yetifltiriyor-
du. Orada bir grup arkadafl
An›tkabir’in heykelleri için
çal›fl›yordu, hatta Hüseyin Anka da
ayr›ca baflka bir heykel yap›yordu.
Bir de Yavuz Görey, Hakk›
Atamutlu da flimdiki ‹stanbul
Üniversitesi’nin girifl kap›s›ndaki
Atatürk ve yan›nda gençlik olan
heykeli yap›yorlard›. Orada biz
çal›flmaya bafllad›k. Ama bitmek
bilmeyen çok a¤›r bir iflti, tonlarca
alç› harcad›k. Bu 1/1’leri yapt›ktan
sonra onlar Ankara’ya gönderildi
tafla geçirmek için, alç› olan o
modelleri tafla da ‹talyanlar 
geçirmifl oldu, çünkü onlar pnö-
matikle çal›fl›yorlard›. Velhas›l
‹lhan’la ilk çal›flmalar›m›z böyle
bafllam›fl oldu Türkiye’de.

Akademide Demir Atölyesi
Akademi aç›ld›, ders vermek için
devaml› Akademi’de bulunuyoruz,
fakat biz bir türlü yerimizde
duram›yoruz. ‹fller biraz yavafllad›.
Akademi’nin müdürü, çok efendi 
bir heykelt›rafl ve hoca, hepimizin
hocas› olan Nejat Sirel teflvik etti,
Akademi’de demir atölyesi kurul-
mufl oldu. Bir sürü aletler al›nd›.
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‹lhan Koman ve fiadi Çal›k, An›tkabir heykel
ve rölyef çal›flmalar› s›ras›nda, 1952.

‹lhan Koman, 
1921-1986.

Nil Yalter diye bir han›mla niflanlan›r
gibi oldu, sonra b›rakt›. Velhas›l
‹stanbul’a tekrar giderken, benim
askerlikten Yusuf isminde bir arka-
dafl›m vard›, onun kar›s› ‹sveçliydi,
onunla ayn› uçakta birlikte beraber
gittiler, ‹sveç’te yerleflip kald›.
Orada mimarl›¤›n› devam 
ettiriyordu, bürosu vard›, ‹lhan’la 
o flekilde tan›fl›p ‹sveç’te de art›k
kendi bafl›na yavafl yavafl bir boyut
edindi. Orada mimarlar› tan›d›;
Ralph Erskine isminde büyük,
dünya çap›nda bir mimarla tan›flt›,
onunla birlikte çal›flt›. O s›rada 
yer-mekân meselesi çok mühim
‹sveç’te de tabii, fakat her fley bir

flans, bir tesadüfler silsilesi… 
Ralph Erskine ahflap bir tekne
alm›fl, bürosunu o teknenin
üzerinde yapm›fl. Tekne dedi¤in
zaman, eskiden Manfl denizinde
nakliye tekneleri olarak kullan›lm›fl,
muazzam, 30-40 metre büyüklü-
¤ünde… ‹lhan da kendisine bir
tekne sat›n alm›fl, yan yana bunlar
‹sveç kraliyet ailesinin fiyordlar›nda,
onlara ait bir kanalda yer verilmifl,
yerleflmifller. O art›k diledi¤i, iste-
di¤i her fleyi orada bulmufl. 

Hep Zorlu, Güçlü ‹fller Yapan
Heykelt›rafl
Nitekim ben ve kar›m da 1967’de
beraber araba ile ‹sveç’e gittik,
Paris’ten; ve ‹lhan’a da gittik, eli-

mizle koymufl gibi bulduk, o
teknede kald›k. Ki tekne art›k bir
apartman dairesi falan olmufl; zira
elektrik var, telefon var, kalorifer
var, yok yok. Su var, herfley var,
bütün ba¤lant›lar d›flar›dan
yap›lm›fl. ‹lhan da tekneyi ba¤lad›¤›
yerin hemen karfl›s›nda bir kayal›¤›n
içini oymufl, oras›n› atölye yapm›fl.
Zaten teknenin içi de atölye,
teknede o güzel ‹lhan’›n bütün
arkadafllar›. Ben de oraya gidince
art›k herkes bafllad› oraya gelme¤e.
Günefl Karabuda diye bir film ve
foto¤raf sanatç›s› vard›, Lütfü
Özkök diye bir arkadafl var, o da
oraya yerleflmifl, hâlâ oradalar

onlar. Velhas›l ‹lhan zaten öyle bir
tip ki, aç›k gönüllü, her fleyi ortada,
fikri de ortada, maddi, manevi
herkese sar›lan, candan bir kiflili¤i
olan arkadafl. Ama ‹lhan hiç dur-
madan çal›flan, kendisini bir mana-
da –bana sorarsan– harcayan bir
insand›. Öyle bir harcamak ki, ken-
disini y›pratmadan duramaz, tabiat›
icab› tuhaft›r, ille güçlü ifller
peflinde koflar. Nitekim ondan son-
raki bütün hayat›nda yapt›¤› ifller
‹sveç’te kalan ifller. Buradaki
sergilerde gördü¤ümüz ifller, hepsi
en sonunda Ali Neyzi’nin yine gidip
orada görüp de ›smarlad›¤› ifller.
Sonra burada Akdeniz ismiyle
an›lan, bu sigorta flirketinin önünde
bulunan heykel… Bunlar›n hepsi

çok zorlu, güçlü ifllerdir; çünkü
bunlar hep demir kaynakl›, demirin
oksijenle kesilerek yap›ld›¤› ifllerdir.
Demir dedi¤im zaman sac, en az 
3-4 santim kal›nl›¤›nda. Hatta bura-
da Türkiye’de bunlar› kesme imkân›
da yoktu, öyle zannediyorum ki,
‹sveç’ten özel olarak makine getiril-
di buraya, bu Halk Sigorta flirketi
heykelinin demir k›sm›n›n kesilmesi
için. Çok a¤›r ifller. Onlar› yapan,
güzel ruhu flad olsun, kendisini
yitiren bir arkadafl›m›z. 

SSaaddii ÖÖzziiflfl iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 25 May›s 2005.

‹ncirlik
2. Dünya Savafl› sonras›nda
Amerika ile Türkiye aras›nda
yak›nlaflma bir imza ile bafllad›. 12
Temmuz 1947’de, Truman doktrini
çerçevesinde Türkiye ile Amerika
aras›nda ekonomik ve askerî
yard›m anlaflmas› düzenlendi.
Yard›m anlaflmas› ile birlikte bütün
bu üsler ve tesislere iliflkin korido-
rumuz aç›lm›fl oldu. Anlaflma son-
ras›nda ise NATO’nun kurulufluna
tan›k olduk. Ama NATO’nun ilk
y›llar›nda Türkiye’nin ad› geçmiyor-
du. Hatta 1950 y›l›nda Türkiye’nin
NATO’ya üyelik giriflimi de iki kez
reddedildi. Daha sonra malûm,
Kore’ye asker gönderme 
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Sonsuzlu¤a...
310 x 125 x 125 cm,
alüminyum; 80'ler,
Stockholm.
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tane, 1950-60 döneminde 31,
1960-65 döneminde 20 tane ikili
anlaflma yap›lm›fl.

Bu anlaflmalar›n neden bu kadar
çok oldu¤u ve onaylar›n›n neden
TBMM’de gerçekleflmedi¤i sürekli
tart›fl›l›yor. Bunlar teknik anlaflmalar
s›n›f›na sokuluyor! Genellikle bütün
askerî anlaflmalar›n ad› her
nedense ‘teknik anlaflma’. Örne¤in
nükleer bafll›kl› bir bomba meselesi
varsa, bu hemen teknik anlaflma
niteli¤ine sokuluyor ve gizli kal›yor.
Bunlar hiçbir zaman kamuoyuna
aç›k olmad›¤› gibi Meclis taraf›ndan
onaylanmas› da söz konusu de¤il,
ya da anlaflmalar›n eklerini ve
tutanaklar›n› göremiyoruz. Bu tür
anlaflmalar›n pek ço¤unun gizlili¤i

flöyle gerçeklefliyor; zaman zaman
ana anlaflma diye metin aç›klan›yor,
ancak teknik anlaflma kapsam›nda
olanlar ve ekler Meclis’te dahi
aç›klanm›yor, o günkü ihtiyaca
uygun olarak düzenlenen ekler
anlaflmaya ekleniyor ve
aç›klanm›yor. 

1960’l› y›llarda, özellikle 1961-69
döneminde parlamentoda bu
mesele çok fliddetli bir flekilde gün-
deme getirildi. Ayr›ca o zamanlar
kamuoyu bugüne göre daha
duyarl›yd›. Örne¤in Çetin Altan,
Meclis’te bu konuyla ilgili ilk
konuflmas›n› yapm›fl, “35 milyon
metrekare Amerikan arazisi var,

çerçeveyi oluflturuyordu. NATO
anlaflmas›na taraf olduktan sonra
Türkiye, topraklar›nda kurulacak
askerî tesislerin durumuna iliflkin bir
düzenleme yapt›. Bu düzenleme de
1954 y›l›nda imzaland›. Yani onay
daha ileri tarihlerde gerçekleflti 
ama üslere yönelik hareket daha
öncelerine dayan›yordu. ‹ncirlik’in
öyküsü iflte bu flekilde bafllad›. 

“‹kili Anlaflmalar›n ‹çyüzü”
Bu konuda en iyi çal›flmalardan bir
tanesi,  eski Milli Birlik Grubu se-
natörlerinden Haydar Tunçkanat’›n.
Tunçkanat, 60’lar›n sonlar›nda, 70’li
y›llar›n bafl›nda ‹kili Anlaflmalar›n
‹çyüzü isimli bir kitap yazm›fl. O
dönemlerde epey popüler. Çünkü
bafl›ndan itibaren günümüze kadar

bu anlaflmalar›n büyük bir bölümü,
özellikle de 1969’a kadar ikili
anlaflmalar›n neredeyse tamam›
gizli yap›l›yordu. Ekleri bilinmiyor,
ne kadar anlaflma yap›ld›¤› da
aç›kças› bir muamma. Bu konuda,
ikili anlaflmalara iliflkin olarak, 1966
y›l›nda Süleyman Demirel’in,
baflbakan iken, ola¤anüstü bask›lar
neticesinde yapt›¤› bir aç›klama
var. Demirel, 1952-64 dönemine
iliflkin ABD ile 54 adet ikili anlaflma
yap›ld›¤›n› aç›klamak zorunda
kalm›flt›. Ama o zaman baz› askerî
yetkililerin aç›klamalar›na göre bu
say› 91’di. Demirel’in 1966 y›l›nda
yapt›¤› aç›klamaya göre, ABD ile
Türkiye aras›nda 1950 öncesinde 3

mevzuundan ve özellikle Sovyetler
Birli¤i’nin atom bombas›na, hidro-
jen bombas›na sahip oldu¤unu
duyurmas›ndan sonra, Amerikal›lar
1951’de Yunanistan’la birlikte
Türkiye’nin NATO’ya al›nmas› için
öneride bulundular.

1952 y›l›nda Türkiye NATO’ya üye
oldu. Üye olmas›yla birlikte
NATO’nun di¤er ülkelerle yapt›¤›
ikili anlaflmalar› da, di¤er NATO
sözleflmelerini de kabul etmek
durumuyla karfl› karfl›ya kald›.
Ancak Amerika ile 1947’de yap›lm›fl
olan ekonomik ve askerî yard›mlara
iliflkin bir anlaflmaya göre, NATO’ya
girdikten sonra NATO’nun tüm
yükümlülüklerini yükleniyordunuz.
‹ki tane ortak güvenlik anlaflmas› ve

NATO Kuvvetler Sözleflmesi’ne
dayanarak, ABD’nin Türkiye toprak-
lar›nda askerî tesisler ve üsler kur-
mas›, askerî personel bulundurmas›
kabul edildi. Bunun onay› asl›nda
Parlamentoda, 1954 y›l›nda yap›ld›.
Türkiye NATO’ya 1952 y›l›nda girdi,
ancak ‹ncirlik Üssü inflaat› 1951
y›l›nda bafllam›flt›. Türkiye NATO’ya
girecek diye varsay›l›yordu. Ama
asl›nda NATO ile ilgisi yoktu bunun,
ikili bir anlaflma söz konusuydu.
Daha önce 1947 anlaflmas› ile
bafllayan bir süreçti bu. Daha sonra
NATO’nun esas olarak ABD demek
oldu¤u zaman içerisinde çok iyi bir
flekilde anlafl›ld›. ‹ki ülke aras›nda
yap›lan askerî tesisler anlaflmas›

‹ncirlik’ten kalkan
bir F-16 savafl

uça¤›.

Genelde
tüm askerî
anlaflma-
lar›n ad› her
nedense
‘teknik
anlaflma’
oluyor ve
hepsi de
gizli
kal›yor...
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buraya NATO üssü deniliyor ama
Amerika Savunma Bakanl›¤›’na
ba¤l›d›r” demiflti. Tutanaklara göre
Milli Savunma Bakan› Topalo¤lu
bunun üzerine hamlede bulundu ve
iddiay› yalanlad›. Daha sonra ortaya
ç›kt› ki, Milli Savunma Bakan›’n›n
söz konusu anlaflmalardan haberi
bile yokmufl! Onu yak›ndan
ilgilendirmiyor konu tabii; hiç onun
meslekî alan›na girmiyor!

Yarg›lama Yetkisi
1969’a kadar bu anlaflmalar›n ne
içerikleri, ne say›s›, neden yap›ld›¤›,
nas›l yap›ld›¤›, neleri kapsad›¤›na
iliflkin bilgiler aç›k bir flekilde
görülmedi. Ondan sonraki süreçte
de  gizlili¤in devam etmesine
karfl›n, kontrol alt›na al›nmas›na
dönük ataklar yap›ld›. En önemli
hususlardan biri de flu ki, Türk
yetkililerin yap›lan askerî yard›mlara
ve tesislerin yönetimine iliflkin her-
hangi bir denetim ve müdahale
alan› yoktu. 1947’den 1970’e kadar
bunlara inan›lmaz vergi kolayl›klar›
sa¤land›. Gümrük vergisi ya da
tesislere yap›lan ithalattan vergi
al›nm›yordu. Ayr›ca yarg›lama yet-
kisi Türk makamlar›na ait de¤ildi.
Bu üslerde çal›flan askerî perso-
nelle ilgili yarg›lama yetkisi de yok-
tu, Amerikal› komutan›n iradesine
ba¤l› bir durum söz konusuydu ki
bu da uzun süre sorunlara sebep
oldu. Kendi ‘post office’lerini kul-
lan›yorlar, kendi ‘px’ pazarlar›n› kul-
lan›yorlard› ve tabii bu da bir ikinci
el piyasa yarat›yordu. Hepimiz
hat›rlar›z, üslerin bulundu¤u
flehirlerde Amerikan pazarlar›
oluflmufltu. Gümrüksüz gelen mal-
lar›n ABD askerî personeli
taraf›ndan Türklere sat›lmas›ndan
do¤an pazarlard› bunlar. Bunun
gibi ayr›cal›klar 1960’lar›n sonlar›na
kadar devam etti.

En büyük üs ‹ncirlik idi. 1958’de
Lübnan’a buradan müdahale edildi.
Amerikan uçaklar› ‹ncirlik’ten
kalk›yor, vuruyordu. Bizimkilerin ise
hiçbir yetkisi ve müdahalesi yoktu.
Ayr›ca iki önemli olay da yafland›.
Birincisi Jüpiter füzeleri, ikincisi de
U2 casus uçaklar›. Ancak zaman
içinde Türkiye, 1967 Arap-‹srail

savafl›nda, 1970 Ürdün olaylar›nda,
1969’da yine Lübnan olaylar›nda,
1973 Arap-‹srail savafl›nda ve
1980’de ‹ran’da, üslerin daha önce-
ki gibi kullan›m›na izin vermedi.
Alan d›fl› müdahaleye önemli
ölçüde s›n›rlama getirmeye çal›flt›.
Yani Türkiye bu anlamda yap›lacak
bir kullan›m› reddetti. Oysa ABD o
güne kadar üsleri hiçbir k›s›tlama
olmaks›z›n kullanabiliyordu. 

‹ncirlik ve di¤er üslerin kullan›m›na
iliflkin olarak 3 Temmuz 1969’da bir
ortak savunma iflbirli¤i anlaflmas›
yap›ld›, temel bir metin düzenlendi.
Bu anlaflma metni TBMM’de gizli
oturumlarda aç›kland›. Türkiye’nin
r›zas› olmadan baflka bir ülkeye
müdahale yap›lmayaca¤›, tesislerin
mülkiyetinin Türkiye’ye ait olaca¤›,
denetleme yetkisinin Türkiye’ye ait
olaca¤› gibi bir tak›m hususlarda
Türkiye lehine iyilefltirmeler yap›ld›.
Bu durum 1975 y›l›ndaki ambar-
goya kadar devam etti. Hem afyon
ekimi yasa¤›n›n kald›r›lmas›, hem
de 1974 y›l›nda yap›lan K›br›s

askerî harekât› sonucunda malûm
askerî ambargo geldi. Ambargo ile
birlikte Türkiye, savunma iflbirli¤i
anlaflmas› ve üslerle ilgili hukuki
durumun geçerli¤ini yitirdi¤ini
beyan etti. Sadece NATO amaçl› iki
üste belli bir say›da asker bulun-
durulmas›na izin vererek di¤er tüm
anlaflma hükümlerini iptal etti.
1969’da yap›lan düzenlemeyle, en
az›ndan 1947 sonras› durum biraz
daha netleflmifl oldu. Say›s› bile bi-
linmeyen anlaflmalar, yükümlülükler
bir metin alt›nda topland› ve
Türkiye’nin eli biraz daha
kuvvetlendi. Bu vaziyet, 1991 y›l›na,
Körfez Savafl›’na kadar devam etti.
Körfez Savafl› ile birlikte Türkiye
müttefik koalisyon güçlerine bütün
imkânlar›n› sundu. 

Sonuçta geldi¤imiz noktada ‹ncirlik
Üssü, Amerikan üsleri içerisinde
dünyada en önemlilerinden bir
tanesi. Bu konunun en önemli
uzmanlar›ndan tarihçi Chalmers
Johnson’›n verdi¤i bilgilere göre,
Amerika’n›n dünyada 100 küsur

Örümcek Adam
‹ncirlik üssü kantin

görevlileriyle 
birlikte, 

25 A¤ustos 2007.

DDaahhaa ssoonnrraa oorrttttrttaayyaa çç››kktttkktt›› kkii,, MMiillllîlî
SSaavvuunnmmaa BBaakkaann››''nn››nn AABBDD iillee ssöözz
kkoonnuussuu iikkiillii ssaavvuunnmmaa aannllaaflflmmaallaarr››nnddaann
hhaabbeerrii bbiillee yyookkmmuuflfl!! EEhh,, kkoonnuu oonnuu
yyaakk››nnddaann iillggiilleennddiirrmmiiyyoorr ttaabbiiii;; hhiiçç oonnuunn
mmeesslleekkîkîkîkkîkkîkk aallaann››nnaa ggiirrmmiiyyoorr!!



yan›nda, sembolik asker gönderen-
ler de kullan›yormufl. Sonra bir de,
nükleer bafll›kl› silah meseleleri 
var. ‹ncirlik’te 90 tane nükleer
bafll›k bulundu¤unu iddia etti
Greenpeace. Bu daha önce 
pek çok yay›nda da yer alan bir
husus, 90 civar›nda oldu¤u çeflitli
Amerikan kaynaklar›na dayanarak
zaten ortaya konmufl durumda. 
Ve bilindi¤i üzere ‹ncirlik Adana’ya
10 km uzakl›kta. Adana o zaman
daha küçük bir kentti, flimdi üs
flehrin içinde, buradaki askerî
faaliyetlerin oradaki tar›msal 
araziyi ve hayvanc›l›¤› da etkiledi¤i
tespit edildi. ‹nsanlar üzerindeki
etkisi ayr›... ‹ncirlik hayli eski bir
öykü ve ‹ncirlik tarihi çok önemli. 

AAllii BBiillggee iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete 
Yt; 23 May›s 2005.

‹nsan Zekâs›

“Dünya nereye gidiyor? Acaba tek
yönde mi gidiyor? Bence de¤il,
sorun da zaten oraya buraya çe-
kifltirilip farkl› yönlere gitmesinden
kaynaklan›yor. ‹lle de tek bir nok-
taya parmak basmam gerekirse
basit bir flekilde flöyle diyebiliriz,
insan uygarl›klar› çok imparatorluk-
lar görmüfltür, imparatorluklar gel-
mifl geçmifltir, imparatorluklar da
âdeta bir fizik kanunu gere¤i çok
yay›ld›klar› zaman art›k kendi içle-
rinden patlamayla yok olmaya git-
mifllerdir. Ancak flunu da bilmek
gerekir, tarihteki imparatorluklar›n
hiçbiri bir ö¤leden sonral›k vakit
içerisinde dünyay› havaya uçuracak
bir imkâna sahip de¤ildi, dünyay›
berhava edecek bir durumda de¤il-
lerdi ve galiba bugün yüz yüze ol-
du¤umuz en büyük tehdit de bu.
Esas olarak insan zekâs›, insan›n
var olma içgüdüsünün üstesinden
gelmekte. Tsunami oldu¤unda in-
sanlar asl›nda neyin geldi¤ini gör-
me yetisinden de fazlas›n› kaybetti-
ler. Hayvanlar bunu fark ettiler ve
hepsi kurtuldu ama insanlar art›k
bunu fark edemiyorlard›.”
Arundhati Roy

bürokratik iktidarlar›n aynaya 
nas›l bakacaklar› ise merak konusu.
Bu belgeler, gizli tutanaklar, ekler
tam olarak bilinmiyor. Bugüne
kadar ortaya koyulanlar da yeterli
de¤il. Amerikan gizli belgeleri
üzerinde 40-50 y›ll›k bir koruma 
var, ama Amerikal› yetkililerin bu
süreci yaflayan Türk politikac› ve
bürokratlar›n hâlâ hayatta olmas›
gerekçesiyle bunlar› yay›nlama-
d›klar›na dair bir tak›m söylentiler
de söz konusu. Bu üslerin kurul-
mas›na ve kullan›m›na iliflkin 
olarak yap›lan anlaflmalar,
anlaflmalar›n içeri¤ine yönelik
olarak yap›lan görüflme tutanaklar›
ve tüm bu gizli belgeler üzerindeki
ambargolar kalkt›¤› zaman, yak›n
tarihimizde rol alan siyasal ve
bürokratik kadrolar›n ülkelerine
neler yapt›¤›, tüm bu gizlili¤in 
ne anlama geldi¤i daha aç›k 
bir flekilde anlafl›lacak; oynanan 
oyunlar, ihanetler ve ‘bedhahl›klar’
ortaya ç›kacakt›r. 

‹kinci konu da flu ki, ‹ncirlik Üssü
ve di¤er üslerin yap›l›fl›, imar›, belli
kesimleri de zengin etmiflti. NATO
ve Amerikan üsleri günümüzün 
ünlü ve büyük pek çok müteahhit
flirketine bafllang›ç sermaye 
birikimi sa¤lam›flt›. Helali hofl 
olsun ama sadece aç›klans›n,
yoksa bir diyecek yok. Hem
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›na
göre sadece Amerikal›lar de¤il,
Koreliler, Macarlar da kullan›yor-
larm›fl ‹ncirlik Üssü’nü. ABD’nin

ülkede 450’ye yak›n üssü var.
Bunlar resmi rakamlar. Bir de
Japonya’da Okinawa’daki 50 bin
kiflilik üssü var. Zaman zaman
oradaki Amerikan askerlerinin ve
subaylar›n›n kar›flt›klar› trafik
kazalar›, ›rza geçme, vb. olaylar›
gündeme gelmekteydi. Ayn› flekilde
Türkiye’de de benzeri vakalar
yafland›. ABD askerî personelinin
iflledi¤i kazalar, cinayetler, suçlar
karfl›s›nda onlar›n yarg›lanma
prosedürüne iliflkin bir y›¤›n sorun
yafland›. Örne¤in 50’lerin sonunda
Yarbay Morrison olay› kamuoyunun
haf›zalar›nda iz b›rakan olaylardan
bir tanesiydi. Yarbay Morrison
arabas› ile sarhofl bir flekilde 2
kifliyi öldürdü, 11 kifliyi yaralad› ve
sonra da ülkesine gönderildi. Bu 
ve benzeri olaylardan dolay› 1960-
70’lerde, ABD üslerine ve Amerikal›
personele karfl› kamuoyunda ciddi
bir direnifl yükseldi. Bugün göreme-
di¤imiz düzeyde bir duyarl›l›k söz
konusuydu. Ayn› dönemde Vietnam
Savafl› nedeniyle de, dünyada ABD
karfl›tl›¤› yükseliyordu. 

Gizlilik Üzerine Oluflan Bir Tarih
Buradan ç›kan iki fley var. Birincisi,
üsler ve Amerika ile yap›lan askerî
anlaflmalar üzerinde hep bir gizlilik,
gizlilik üzerine oluflan bir tarih
sözkonusu... Türk yöneticilerinin 
bu gizlili¤i olabildi¤ince korumaya
gayret ettikleri görülüyor. Bu anlafl-
malar›n üzerinden gizlilik ve koruma
kalkt›¤›nda, 1947’lerden bugünlere
Türkiye’yi yöneten siyasal ve

"‹nsanl›k tari-
hinde öyle bir
dönem ki bu,
zeki olman›n
aptal olmaktan
iyi olup olmad›¤›
sorusuna bir
cevap getirebilir.
‹yimser ihtimal,
sorunun yan›ts›z
kalmas›..."
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Aksiyon filmlerinin
meflhur aktörü
Chuck Norris’in
‹ncirlik ziyareti, 
18 Eylül 2007.

“Sadece iki fley sonsuzdur: Kâinat
ve insan›n aptall›¤›; birincisinden de
emin de¤ilim.” 1

(Albert Einstein’a atfedilmektedir.)

“‹nsanl›k tarihinde öyle bir döneme
giriyoruz ki, bu dönem, zeki olma-
n›n aptal olmaktan daha iyi olup
olmad›¤› sorusuna bir cevap getire-
bilir. En iyimser ihtimal, bu sorunun
cevaps›z kalmas›: Çünkü, kesin bir
cevap ç›karsa, bu, insanlar›n “biyo-
lojik bir hata” oldu¤u, kendilerine
ayr›lm›fl 100 bin y›ll›k süreyi kendi-
lerini ve bu süreç içinde baflka pek
çok fleyi yok etmekte kulland›klar›
cevab›ndan baflkas› olamaz.” 2

Noam Chomsky 

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

1  Arundhati Roy ile söylefliden, Pr; Aç›k
Gazete, Yt; 20 Haziran 2005.

2 Noam Chomsky; Hegemony or Survival:
America's Quest for Global Dominance.
London: Metropolitan Books, 2007. (s. 2) 

‹nsanl›¤›n Efendileri
fiirketlerin elinde biriken büyük güç
ile demokrasi aras›ndaki ters iliflkiyi
ortaya koyan ve ‘demokrasi elden
gidiyor’ diye adeta dehflete kap›lan
insanlardan birinin, Amerika Birleflik
Devletleri’nin “kurucu
baba”lar›ndan Thomas Jefferson
oldu¤u genellikle az bilinen bir
gerçek. Büyük flirketlerin yeni
kurulmakta oldu¤u dönemlerde,
Baflkan Jefferson’›n insanl›¤a
önemli bir uyar›s› olmufltu: E¤er
güç ve kudret ‘bankac›l›k
kurulufllar›n›n ve paral› flirketlerin’
eline kayarsa, Amerika’n›n daha
yeni yeni filizlenmekte olan gence-
cik demokrasi deneyi sona erer,
Amerikal› yerleflimcilerin onca
mücadele verip alt etti¤i ‹ngiliz
sömürgecilerinin uygulad›¤› bask›c›
rejimden daha beter bir mut-
lakiyetçilikle sonuçlan›rd›.1

Thomas Jefferson’da Büyük
fiirket Korkusu
Kapitalist Amerika Birleflik
Devletleri’nin ‘kurucu babalar›’ olan
Jefferson ve arkadafllar› Amerikan
Anayasas›’na demokrasiyi korumak

ve gücün kontrolden ç›kmas›n›
önlemek amac›yla  ‘kontrol ve
denge’ (checks and balances) diye
adland›r›lan karmafl›k denetim sis-
temlerini adeta ‘elleri titreyerek’
özenle yerlefltirirken, iflte böyle bir
korkuyla hareket ediyorlard›:
Demokrasi elden gidiverir ve bütün
kuvvet flirketlerin eline geçiverir
korkusuyla. Çünkü, flirketler,
tan›mlar› gere¤i, merkezî yönetime
tâbi, otoritenin tepeden afla¤›
do¤ru yap›land›¤›, kontrolün de
münhas›ran flirket sahipleriyle
yat›r›mc›lar›nda oldu¤u kurumlar.
fiirketin d›fl›ndakilerin ondan hesap
sorabilme olana¤› hayli az ve bu
denetim olana¤› her gün biraz daha
azalmaya devam ediyor. Art›k
muazzam birer güç ve kudret
merkezi haline gelen s›n›rötesi
flirketlerde, kamusal yarar ad›na bir
denetim olmas› ya da toplumun
kararlara herhangi bir flekilde
kat›lmas›, neredeyse imkâns›z
halde. Toplumsal denetim, kat›l›m
ve dolay›s›yla r›za elden gitti¤inde,
buna demokrasi demek de
zorlaflmaktad›r. Bu büyük tehlikeye
daha 200 y›l önce iflaret eden ABD
Baflkanlar›ndan Thomas Jefferson’›
kimse dünya tarihinin gördü¤ü en
büyük sermaye düflmanlar›ndan biri
saym›yor.

Adam Smith’te Büyük fiirket
Korkusu
‹flin ilginç taraf›, ayn› tehlikeyi
Jefferson’la hemen hemen ayn› 
tarihlerde öngören biri de, Adam
Smith’den baflkas› de¤ildi: Klasik
liberalizmin önde gelen isimlerinden
ve günümüzde serbest piyasan›n
belki de en büyük ‘guru’su kabul
edilen Adam Smith. ‘Görünmez el’
kavram›n›n ‘mucidi’ say›lan Smith,
1776’da yazd›¤› dev boyutlardaki
klasik eseri Milletlerin
Zenginli¤i’nde merkantilist veii
sömürgeci sistemi elefltirirken, tüzel
kiflili¤e sahip flirketlerin, kurumlar›n,
tekellerin vb. güçlenmesinden ne
kadar korktu¤unu aç›kça ortaya
koyuyor, ‘hisse senedi flirketleri’nin,
istisnaî durumlar d›fl›nda, varl›¤›n›
dahi sorguluyordu. Adam Smith’in
temel korkusu, bu kurumlar›n
kifliselleflmesiydi: Yani, bu ‘tüzel

kifli’lerin zamanla gerçek insan
kiflilikleri varm›fl gibi görünmeye
bafllamalar›ndan ve insanlar›n da
onlar› bir daha içlerinden söküp
atamaz gibi görmeye bafllamalar›n-
dan korkuyordu.2 Herhangi bir
yanl›fl anlamaya yol açmamak için
alt› çizilmesi gereken bir nokta flu:
Adam Smith’i flüphesiz ki kimse bir
sermaye düflman› saym›yor. Smith
elbette piyasa mekanizmas›ndan
yanayd›; çünkü, ayn› zamanda
büyük bir ahlak bilimci olan düflü-
nür, insanlar›n tamamen eflit
olmalar› gerekti¤ine inan›yordu.
Klasik bir liberal düflünür olarak,
insan karakterinin temelinde anlay›fl
(sempati), dayan›flma, kendi iflinin
denetimini kendi ellerinde tutma vb.
kavramlar yatt›¤›na da sonuna
kadar inan›yordu.3

‘...Rabbena, Hep Bana!’
Toplumsal iflbölümü kavram›
konusunda yazd›klar›yla da meflhur
olan Smith’in gerçekte yazd›klar›n›n
kendisinden çok sonra yaflam›fl
kimi akademisyenler (meselâ Milton
Friedman ve onun Chicago okulun-
daki tilmizleri) taraf›ndan tahrif edil-
di¤i görülüyor. Adam Smith,
iflbölümünün toplum için çok kötü
fleyler do¤uraca¤›n› yazm›flt›.
Medeni bir toplumda iflbölümünün
insanlar› düpedüz yoketmesini
önlemek için, toplum ad›na
hükümet müdahalesinin zorunlu
oldu¤unu da aç›kça söylemiflti. 4
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Adam Smith,
1723-1790.



‹nsomanyak
Hemflire: Gittikçe ço¤al›yorlar 
profesör...

Doktor: Yapma ya? Semptomlar
hepsinde ayn› m›?

Hemflire: Evet efendim. Geceleri
uyuyam›yorlar. Sa¤a sola dönüyor-
lar, koyun say›yorlar, uyku 
tutmuyor...

Doktor: Vay anas›n›... Baflka?

Hemflire: Aralar›nda geceleri 
uyumaman›n bir yaflam biçimi
oldu¤unu savunanlar da var
efendim. 

Doktor: A-aaa...

Hemflire: Evet. Uykusuz gecelerini
yazarak, gezerek, resim çizerek,
müzik yaparak veya seviflerek
de¤erlendirdiklerini gözlemledik
efendim.

Doktor: Hah hahaha... Bunlar...
bunlar hasta. Bunlar, insomanyak. 

Hemflire: Efendim?

Doktor: Yani insomniyak. ‹nsomnia,
uykusuzluk hastal›¤›. Geceye âfl›k
olma durumu. Bilmiyor musun?
Nöbetçi tekel bayii sendromu, iflah
olmaz romantizm, prezervatif...

Hemflire: Profesör!??

Doktor: Kesme beni. Alternatif
hayat bu. Afrodizyak etkisi. Mass
medya anarflisi bir nevi. Post mo-
dernizmin fleysi bu... 

Hemflire: Korkar›m sizi takip
edemiyorum.

Doktor: Korkmana gerek yok. Müzik
laz›m... Onlara müzik dinletmeliyiz. 

Hemflire: Peki. Ama nas›l?

Doktor: Çabuk!.. Perflembe
geceleri. Saat 02:00’de. Aç›k
Radyo’da, 94.9’da, k›sa dalgada.
En k›sa olan›nda.

görünüyor. ((BBkkzz;; BBiillggii ‹‹kktttkkttiissaadd›› vvee
‹‹kktttkkttiissaaddii BBiillggii,, KKaarrll PPoollaannyyii))
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4 Adam Smith, a.g.y., Book V, Chapter I. (s.
302-303) Chomsky, a.g.y. (dn: 36) içinde.

5 Adam Smith, a.g.y., Book III, Chapter IV. (s.
437) Chomsky, a.g.y. (s. 391 ve dn: 91) içinde.

Adam Smith, bununla da
kalm›yordu. Ünlü kitab›nda,
‹ngiltere’de geçerli olan merkantilist
sistemin ve sömürgecili¤in,
‘siyasetin bafll›ca mimarlar›’ olan
tüccarlara ve imalatç›lara çok
yarad›¤›n›, ama ülke halk›na da
adamak›ll› zararl› oldu¤unu söylü-
yordu. O kadar ki, iki ifl adam›n›n
ne zaman bir araya gelseler, mutla-
ka topluma zarar verecek bir plan
yapacaklar› kan›s›ndayd›. ‘‹nsanl›¤›n
Efendileri’ diye tan›mlad›¤› tüccar-
larla imalatç›lar›, ustaca kulland›¤›
edebî diliyle flöyle lanetliyordu:

“Feodal kurumlar›n, kulland›klar›
bütün o fliddete ra¤men asla
gerçeklefltiremedikleri fley, d›fl
ticaret ve imalat erbab›n›n sessiz ve
hissizce yürüttü¤ü harekât, sonun-
da gerçek oldu iflte ... ‘Rabbena,
hep bana’, dünyan›n her döne-
minde insanl›¤›n efendilerinin i¤renç
düsturu oluyor anlafl›lan. Bunlar,
rantlar›n›n bütün de¤erini kendileri
tüketecek bir yol bulduklar› anda,
bunu baflka biriyle paylaflma
konusunda en ufak bir niyet belirtisi
göstermezler.” 5 

Adam Smith, Ay’a insan gönderil-
mesine yetiflemedi¤inden, adalet
ve demokrasinin önünü t›kayan 
güç sahipleri için ‹nsanl›¤›n
Efendileri tabirini kullanmakta
mazur say›labilirdi; ama içinde
bulundu¤umuz  uzay ça¤›nda 
art›k ‘Kâinat›n Efendileri’ teriminin
kullan›lmas› daha do¤ru gibi 
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‹nsanl›¤›n Efendileri

G-8 ülkeleri
liderleri
‹skoçya’da
Gleneagles
zirvesinin
sonunda 
otellerine 
dönerlerken. 

bugün hâlâ grubun kuruldu¤u
dönemdeki çok eski flark›lar›
seslendiriyoruz. Yani 30 y›l› aflk›n
süredir seslendirdi¤imiz flark›lar var.
Ayn› zamanda yeni tarzlar› da kul-
lan›yoruz bestelerimizde. Ama bun-
lar› da köklerimizin dayand›¤›
müziklerle birlefltiriyoruz. Bir
bak›ma çok fley de¤iflti ‹nti-‹lli-
mani’nin müzi¤inde. Biz daima
popüler müzi¤e, yeni tekniklere
aç›k olduk. Ama popüler besteler
yapan grup üyeleriyle toplulu¤un
geçmiflten gelen müzi¤ine sad›k
kalan besteciler hep birlikte
çal›fl›yorlar. Örne¤in, flark›lar›m›z›n
büyük bir bölümünü besteleyen ve
y›llard›r müzik direktörlü¤ümüzü
yapan Horacio Salinas var; grubun
en eski üyelerinden biridir Horacio.
Salinas’›n besteleriyle Inti-Illimani'
nin yeni ve genç üyelerinin
besteleri, köklerimizden büyüyen
sesimize uygun bir biçimde iç içe
geçiyor.

Adaletten ve Özgürlükten
Bahseden fiark›lar...
Tüm sanatç›lar yapt›klar› ifllerin
insanlara ulaflmas›n›, anlafl›lmas›n›
hayal eder. ‹nsanlar bizim
yapt›¤›m›z müzi¤i çok farkl› neden-
lerle seviyor olabilirler. Ama san›r›m
bu sevginin temelinde, bizim iflimizi
sevmemiz, müzi¤imize tüm
sevgimizi veriyor olmam›z yat›yor.
Bunun sonucunda da dünyan›n
dört bir yan›ndan pek çok insan
bizi dinliyor, bizim müzi¤imizi sevi-
yor. Biliyoruz ki Türkiye’de de bizi
dinleyen, Güney Amerika’dan gelen
bu müzi¤i seven çok insan var.
Bunun nedenini bilmiyorum, ama
flunu söyleyebilirim: Güney
Amerika’dan beslenen, bizim

programlar›na, programc›lar›na ve
dinleyicilerine iliflkin ayr›nt›l› bilgi-
lerin yan› s›ra, radyonun sözel ve
müzik programlar›yla, dost ve
konuklar›yla kâinata vermeyi
amaçlad›¤› ‘sada’n›n, genel bak›fl
ve duruflun, oluflturmak istedi¤i
tart›flma platformunun izdüflümleri-
ni burada –ve bir arada– bulmak
mümkün.

Burada, “söz uçar, yaz› kal›r!”
özdeyifline ba¤l› kalarak, mümkün
oldu¤u kadar çok say›da program›n
deflifre edilmifl metinlerinin yan›
s›ra, dünyan›n ak›l ve vicdan sahibi
düflünür, yazar ve çizerlerinin genel
gidiflata iliflkin orijinal ve çeviri
metinlerine; çizim ve görüntülerine,
“günün sözleri”ne, o sözlere paralel

olarak “günün karikatür ya da
foto¤raflar›”na, programlar›n “müzik
listeleri”ne, ”haftan›n albümleri”ne,
vb ba¤lant›lara yer veriliyor... 

2008 sonu itibar›yla Aç›k Radyo
web mekân›nda 23 bin üzerinde
yaz›, röportaj, analiz, link, foto¤raf,
karikatür, çizim vb. birikmifl durum-
da. Site ayda ortalama 50 bin kifli
taraf›ndan ziyaret ediliyor. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

‹nti ‹llimani
1967 y›l›nda fiili’de Santiago’da ilk
kez birlikte çalmaya bafllad›¤›m›z
dönemde, tek düflümüz, insanlar›n
hissettikleri, yaflad›klar› herfleyi
enstrümanlar›m›zla ve fliirin gücüyle
dile getirebilmekti. Bu bizim temel
düflümüzdü. Ve tabii ki ülkemizde
adalet ve demokrasi için savaflmak
da. O dönem, büyük baflkan
Allende iktidardayd› fiili’de. Biz

Hemflire: Olaylar› görüflünüze
hayran›m profesör.

Doktor: Esta¤furullah.1 

Pr; Insomnia. Yt; 1997-98. 

1 Insomnia Program teaser’›ndan

‹nternet’te Aç›k Radyo
Aç›k Radyo, yeryüzünde 
‹nternet’in yeni yeni yayg›nlaflmaya
bafllad›¤› bir tarihte –bütün dünya-
da kullan›c› say›s›n›n yaln›zca
birkaç on milyon civar›nda 
oldu¤u– 1997 y›l› bafl›nda internet
üzerinden yay›nlanmaya bafllad›.
Aç›k Radyo’nun internet 
sitesi www.acikradyo.com.tr, 
program ve programc›lar, yay›n
ak›fl› ve radyonun genel yap›s›
hakk›nda genel bilgileri içeriyor. 
11 May›s 2000 tarihinden itibaren
Aç›k Radyo’nun canl› yay›n› internet
üzerinden dinlenebilmektedir.

2001 y›l› Kas›m ay›ndan itibaren
–dünyada ‹nternet kullan›c› say›s›
henüz 700 milyon bile de¤ilken–
ikinci bir web mekân› da devreye
girdi: Aç›k Site. Manifestosunda da
belirtildi¤i gibi, Aç›k Site “dünyan›n
karanl›k yüzüne tutulan küçücük bir
el feneri” olmay› amaçl›yordu. ((BBkkzkkzz;;
AAçç››kk SSiittee MMaanniiffeessttoossuu))

Aç›k Site, yay›n hayat›n›n 
3 y›l›n› geride b›rakt›¤› s›rada, 
kâinat hali, dünya hali, memleket
hali üzerine analiz, yorum, dosya,
söz, araflt›rma, anket, foto¤raf ve
karikatürden oluflan 16 binden 
fazla metinle, hat›r› say›l›r derinlikte
bir ‘sivil kütüphane’ hâlini alm›flt›.
500’ün üzerinde “dinleyici/okur”un
Aç›k Radyo’yu desteklemek için
abone oldu¤u Aç›k Site, günde
ortalama 1.500 sayfa aç›l›m› ile
izleniyor, kimi zaman bu say›n›n
7.700’e ulaflt›¤› da oluyordu.

1 Aral›k 2004 tarihinden itibaren,
Aç›k Site’nin abonelik sistemi
kald›r›ld› ve içeri¤i aynen korunarak
www.acikradyo.com.tr ile yeni bir
tasar›m alt›nda birlefltirildi. O tarih-
ten bu yana, Aç›k Radyo’ya, onun
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www.acikradyo.com.tr

‹nti-‹llimani, ad›n›
Bolivya Andlar›’ndaki
‹llimani da¤›ndan
al›yor ve ‘‹llimani’nin
›fl›¤›’ anlam›na geliyor.



olanaks›z. Sanat, sanatç›n›n et-
kilendi¤i, hissetti¤i her fleyden 
etkilenir. 

HHoorraacciioo DDuurráánn11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 18 A¤ustos 2003.

1 Horacio Durán: ‹nti ‹llimani toplulu¤u
üyelerinden.

‹smet Polat 
Hani biraz u¤raflsam k›sa 
pantolonlu y›llar›mdan biraz 
sonra bile diyebilirim... Allahtan
‘capri’ler modayd›. Yoksa yafl›m›
gizleyebilmem ne mümkün...
Seksenli y›llar›n üstünden on y›l
geçmifl ve biz tam da seksenin
üzerinde oturuyoruz...
Apolitikli¤imizle, gün geçirme 
duygumuzla, ‘hayat k›sa, tad›yla
yafla’ duygumuzla.... Ama para
kazanmak laz›m. Nas›l hem 
kar›n doyurulur hem de e¤lenilir?
Çözüm basit: Yafl›tlar›na göre 
biraz daha alternatif düflünüyorsan
gir bir underground bara, tak›l!
Hem garsonluk yap, egonu tatmin
et, hem para kazan, hem e¤lence
dünyas›n›n içinde ol, hem de 
ç›t›r sevgililerin olsun. ‹flten 
sonra eve gitmek de gerekmiyor;
mutlaka seni çok seven bir 
arkadafl›n›n evinde bir parti vard›r.

‹flte tam da bu zaman ve 
durumda,yani ‘capri’lerin boy 
gösterdi¤i bir durumda ben
bafllad›m bu politikaya... Ama
kendim hakk›nda bilmedi¤im 
bir fley vard›; mükemmeliyetçilik
duygum... Koflturuyordum servis
yetifltirmek için, ülkemin nadide 
ve new clubber gençlerine...
Meflhur oldum. Müflteriler 
benimle ilgili iddiaya giriyorlard›:
“Benim biram› senden on saniye
erken getirdi!”

Bu arada dükkân›n zeki 
patronu müflterileri b›rak›p beni
e¤lendirmeye bafllam›flt›.... Ne
kadar -bana göre- güzel müzik
yaparsa o kadar h›zl› içki 
sat›yordum. Dükkân dolup
tafl›yordu. Bozulan sinir 

muhafazakâr bir yap› kurmufltu
fiili’de. Çok say›da insan 
kaybedilmiflti. Sonunda 1990
y›l›nda fiili’ye yeniden demokrasinin
gelmesiyle pek çok fley, daha iyi
yönde de¤iflti. Pinochet rejiminin
sona ermesinin ard›ndan geçen 
13 y›l içinde art›k herfley çok 
daha iyiye gidiyor fiili’de. 

“Dünya Üzerinde Olan Biten
Herfleyden Etkileniriz”
Biz sanatç›lar, her zaman, her
yerde dünyada olan biteni, 
hissettiklerimizi, gördüklerimizi
söylemek zorunday›z. ‹nsanlar›n
yaflad›klar›n› bir flekilde, ama 
mutlaka dile getirmek zorunday›z.
Bu öncelikli görevimizdir. Bu yüz-
den bizim için politikay› sanattan 
ya da hayattan ay›rmak mümkün
de¤ildir. Biz sanatç›lar bir bütünüz.
Bir kifli ya da bir grup; ama 
bölünemeyiz. Kendimizi insanlar-
dan, dünyadan soyutlayamay›z.
Dünya üzerinde olan biten
herfleyden etkileniriz.

Pinochet’nin diktatörlük rejimi
alt›ndayken de bu rejimle çok
savaflt›k ve aleyhinde flark›lar
söyledik. Ama art›k fiili’de, 
ülkemizde bu hikâye sona erdi.
fiuras› çok aç›k ki, art›k o 
dönemde yapt›¤›m›z flark›lar›
söylemiyoruz. Ama baflka duygu-
larla besteledi¤imiz yeni flark›lar var
söylememiz gereken. Yani politika
ve sanat› birbirinden ay›rmak

ülkemiz fiili’den, yerli kültüründen
gelen bu müzik bizim k›tam›z›n
özelliklerini tafl›yor. Adaletten ve
özgürlükten bahseden flark›larla
dolu, çok ateflli, aflk dolu, etkileyici
bir müzik bu. San›r›m tüm bunlar
insanlar›n bizim yapt›¤›m›z flark›lar›
sevmesini sa¤l›yor.  

Bu söylefliyi dinleyen, okuyan
herkese söylemek istedi¤im birfley
var. Biz 1973 y›l›ndan 1988 y›l›na
kadar ‹talya’da sürgünde 
yaflamak zorunda kald›k. Çünkü
diktatör Pinochet taraf›ndan 
ülkemiz fiili’de yasaklanm›flt›k. 
Biz ülkemize demokrasiyle 
birlikte dönebildik ancak. Bu 15
y›l›n ard›ndan fiili’ye döndü¤ü-
müzde ilk gördü¤ümüz fley, 
ülkemizde bizi daha önce hiç
görmemifl binlerce gencin
varl›¤›yd›. Biz fiili’den uzaktayken
burada yepyeni bir nesil 
yetiflmiflti ve bu genç nesil bizi hiç
görmedi¤i halde, bir flekilde bizim
müzi¤imizi duymufl, ‹nti-‹llimani’yi
sevmiflti ve flark›lar›m›z› ezbere
söyleyen bir genç nesildi.
Karfl›m›zda, özellikle de genç
insanlardan oluflan bu kadar 
kalabal›k bir dinleyici kitlesi 
bulmak bizi önce çok mutlu etti. 
‹lk farketti¤imiz buydu. Baflka bir
aç›dan bakt›¤›m›zdaysa;
Pinochet’nin bafl›nda oldu¤u 
diktatörlük rejimi alt›nda ülkede 
çok fazla fley de¤iflmiflti. Özellikle
de bizim için. Pinochet çok
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sistemimi tamir için her gerilim
an›nda daha ben söylemeden 
barmen day›yordu shot votkay›.
Bir-üç derken dükkân iyi ifl
yap›yordu ama gecenin sonunda
müflteriler beni eve tafl›yordu.

Tam bu s›rada bir DJ ç›kt› 
ortaya. ‘Ortamlar›n’ d›fl›nda 
kalm›fl haliyle; k›v›rc›k saçlar›,
duman rengi ince fitilli kadife
pantolonu, sürekli gülen kara 
gözleri, az evvel bir inflaatta s›vay›
atm›fl haliyle, ‘anti-clubber’l›¤›yla 
bir adam bar›n arkas›ndan 
kocaman gülümsüyordu... 
Ben her zamanki sahnede 
olma tonuyla soruyordum: 
“Kim bu adam ayol?”...Ve 
patron müstehzi gülümsüyordu:
“‹smet!”

Tabii ki ilgilenmedim bafllarda...
“fiunu çal, bunu çal, volüm flöyle,
volüm böyle...” ukalal›klar›m da
cabas›... Ama ‹smet hep gülümsü-
yordu, ›srarla gülümsüyordu. 
Belki de gülüyordu. O’nun 
acemilikleri, benim kaprislerim 
en fazla iki gün sürdü.

Sonunda ben de sald›m 
kendimi. Çünkü çal›yordu.
Gerçekten çal›yordu. Kendi 
için... Önce o memnundu
çald›klar›ndan. Sonra dinleyenler. 
O memnun oldu¤u için güzel
çal›yordu. Güzel çald›¤› için
dinleyenler memnundu. 
Çalarken kafa sallam›yordu,
ba¤›rm›yordu, tek kafl› ise 
havada de¤ildi. Kocaman kara 
gözleri gülerek, sadece 
çal›yordu.

Zaman geçti,  ben o dükkân›n
k›demli ve her zamanki kadar
kaprisli eleman› oldum. ‹smet 
hâlâ çal›yordu. ‹smet hâlâ 
gülümseyerek, belki de ‘gülerek’
çal›yordu. Müdavimi de bendim.
Her müzi¤i seviyor, her fleyin 
en iyi örneklerini çal›yordu.

Art›k eskidi¤im için patron votka da
vermiyordu. O s›rada ‹smet’in
gürüldeyen gözlerinden, turuncu bir
ses dökülüyordu, m›r›l m›r›l; bi 
shot votka koyuyordu müflteri
adisyonunun yan›na: “Eraslan, bu
sana!” Fonda bir Costello 
dönüyordu... Kim derdi ki bir gün
bütün bunlar geçecek, ben tüm 
kirlerimi Aç›k Radyo’da dökece¤im.
Kim derdi ki sen orada program
yapacaks›n... Kim derdi ki ben bir
akflam canl› yay›n›m› senin ölüm
haberinle kapataca¤›m...
Ve Satürn’de hayat duracak.
Teflekkür ederim ‹smet...1 

EErraassllaann SSaa¤¤llaamm

1 Pr; D and The Dopeheadz, ‹smet Polat,
Bar›fl K.; Yay›n Dönemi: 9-10-11 (Mart ’99 –
Ekim ’00). Satürn, ‹smet Polat, Bar›fl K.; Yay›n
Dönemi: 12-13-14-15-16-17-18-19-20 (Ekim ’00
– May›s ’05).

‹srafs›z fiirket
Sorun çözme teknikleri içinde yer
alan ‘sorunun yeniden tan›mlan-
mas›’ (redefining the problem)
ad›yla bilinen bir yöntem, herhangi
bir sorunu çözmeye giriflmeden
önce onu ‘daha aç›k, daha kolay
anlafl›labilir’ bir flekle dönüfltürmeyi
öneriyor.

Böyle bir tekni¤e niçin ihtiyaç
duyuldu¤u, karmakar›fl›k ifade edil-
mifl bir sorunla karfl›laflan herkesçe
kolayca anlafl›labilir. Örne¤in, 

‘iflsizlik’ olarak dile getirilen ve bu
haliyle hakk›nda birçok çözüm
gelifltirilebilecek gibi görünen sorun
gerçekte pek ‘anlafl›labilir’ de¤ildir.
Acaba iflsizlik deyimiyle, herhangi
bir ifli olmayan herkes mi, ifli olup
da yeterli geliri olmayanlar m›, ifli
olmay›p da yeterli geliri olanlar m›,
iflgücü piyasas›n›n talep etti¤i nite-
liklere ve de çal›flma arzusuna
sahip kimselerin ifl bulamay›fl› m›,
yoksa niteli¤i yetersiz ve her ifle
talip olup gerçekte hiçbir ifle tam
uygun olmayanlar›n iflsizli¤i mi
kastedilmektedir?

Bunlar›n her biri ayr› birer sorundur
ve çözümleri birbirinden oldukça
farkl›d›r. Sorun bu haliyle ortaya
at›l›p ‘iflsizlik meselesi nas›l
çözülmeli?’ biçiminde bir tart›flma
aç›lsa, bu ‘sorun içinde sorunlar’
yuma¤› çözülemez, hatta
anlafl›lamaz...

Sorunun Yeniden Tan›mlanmas›
Sorunun yeniden tan›mlanmas›
tekni¤i, bir sorun ifadesindeki
anahtar kavramlar› tek tek ele al›p,
onlarla nelerin kastedildi¤i üzerinde
uzlaflma arayarak ifle bafllar. Bunun
için o kavramlar iyice didiklenir.

Yaz› bafll›¤› olarak flirketlerde
israf›n al›nmas›n›n nedeni, küçük
veya orta ya da büyük ölçekli tüm
flirketlerin özellikle ekonomik kriz
ortamlar›nda, ve ço¤u zaman da
batana kadar, dikkatlerini
yo¤unlaflt›rd›klar› ilk ve tek konunun
bu olmas›d›r. Mali aç›dan güç
durumdaki flirketlerde ilk akla
gelen, kullan›lmayan ampullerin
söndürülmesi, ka¤›tlar›n arkal› önlü
kullan›lmas›, otomobillerin bir
k›sm›n›n sat›lmas›d›r.

Konu flirketlerle de s›n›rl› olmay›p
daha yayg›nd›r. Hükümetler
de¤iflti¤inde ilk yay›mlanan, genel-
likle Tasarruf Genelgesi’dir.

Görüldü¤ü üzere israf ve tasarruf
konusu, toplumumuzun sorun
çözme çantas›nda çok önemli bir
yer tutuyor. O hâlde üzerinde dur-
mak, bu kavramlar›n do¤ru anlafl›l›p
anlafl›lmad›¤›n› irdelemek gerekiyor.
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Keflke daha baflka olsayd› her fley. Hiçbir fley
eskisi gibi olmayacak art›k. Abartm›yorum.
O, kozmik bir kütüphaneydi, evrenin en de¤erli 
seslerini bar›nd›ran. Kâinata aç›lan kap›lar›ndand›,
insano¤lunun küresel ç›¤l›klar›n› iletti her hafta sonu
radyo dalgalar›yla. Müzi¤in en protest, en metmorfik,
en uygar formuyla. Sonunda sesini duyup yanlar›na
ald›lar art›k onu. Ustam! Onsuz art›k ›fl›ks›z›z,
yönümüzü kaybettik. Onu çok özleyece¤iz. Umar›m
çabucak var›r gidece¤i yere... Kelimelere dökmek
çok zor geliyor flimdi, k›sa kesece¤im o yüzden, 
siz hepiniz kendinize iyi bak›n ve yay›na devam edin
ki yaln›zl›k çekmesin gitti¤i yerlerde. 

BBaarr››flfl KKaarraaddeemmiirr



Kuflkusuz ki, ka¤›tlar›n iki tarafl›
kullan›m›ndan bafllayan tasarruf
önlemlerinin hepsi do¤rudur ve
daha da s›k› tutulmas› her
bak›mdan yararl›d›r.

As›l ‹sraf Kaynaklar›
Burada kritik nokta, israf olgusunun
kapsam›n›n iyi tan›mlanmay›fl›
nedeniyle çok büyük israf kay-
naklar›n›n gözden kaç›r›lmas›,
bunun yerine daha küçükleriyle
oyalan›lmas›d›r. 

‹sraf, Arapça ‘seref’, yani ‘gereksiz
harcama’ anlam›na gelmektedir. Bir
ifl için harcanmas› gerekli kay-
naklar›n makul miktarlar› belli
oldu¤una göre, nereden sonra bir
israf›n do¤aca¤›nda herhangi bir
kuflku yoktur. Peki acaba, sorun bu
mudur? Acaba, gereksiz harca-
malar belirlense ve bir flekilde
giderilse israf durmufl say›l›r m›?

Sorunun yeniden tan›mlanmas›
tekni¤i uyar›nca israf kavram› didik-
lenmeye bafllan›rsa, bunun harca-
ma de¤il kullanma ve yararlanma
anlamlar›nda al›nmas›n›n daha
do¤ru olaca¤›; gereksiz kullan›m ve
yararlan›lmayan gereklilik olgular›n›
birlikte kapsad›¤›; bu son iki
kavram içindeki yararlan›lmayan
gereklilik kavram›n›n ise pek
üzerinde durulmayan bir kavram
oldu¤u görülecektir. Bir mal ya da
hizmet üreten bir kuruluflta, nihai
ürün(ler)e katma de¤er sa¤layan
çok say›da girdi vard›r. Bunlar›n
içinde, kâ¤›tlar› birbirine tutturmaya
yarayan z›mba teli, ofisleri ayd›nlat-
mak için kullan›lan elektrik enerjisi,
ürünlerin hammaddeleri, iflçilik,
yönetim giderleri, genel giderler
gibi kalemler yer almaktad›r. Bunlar
aç›s›ndan israf, gereksiz kullan›m
biçiminde tecelli eder.

Bir de, ‘soft’ girdiler denilebilecek
olanlar vard›r. Bunlar ürünlere en
büyük katma de¤erleri katanlard›r.
Örne¤in, çal›flan kiflilerin
yarat›c›l›klar›, flirketlerine ba¤l›l›klar›,
buluflçuluklar›, sorunlar› yerinde
çözebilmeleri, süreçlerin do¤ru
tasarlanm›fl olmas›, politikalar›n
do¤ru belirlenmifl olmas› gibi

numaral› hedefi, örgütünde çal›flan
tüm görevlilerin yarat›c› potansiyel-
lerinin azamisini ortaya ç›kar-
malar›na yard›mc› olmakt›r. ‹sraf
kaynaklar›n›n belki de en önemlisi,
tasarrufun yanl›fl yerlerde aran-
mas›d›r. 

‹sraf› do¤ru biçimde alg›layan ve
çal›flanlar›n potansiyellerinin ne
denli büyük bir kaynak oldu¤unu
fark eden bir kuruluflta, art›k
üzerinde durulacak nokta, ‘tüketim
ahlak›’d›r. Çeflitli çal›flma alanlar›n›n
gerektirdi¤i bireysel yetkinlikleri
oluflturan ‘öz yetkinlikler’ içinde, bir
yap› tafl› gibi yer alan tüketim
ahlak›, bir çeflit parmak izi gibi,
çal›flanlar›n tüm eylemlerine
yans›maktad›r.

Tüketim ahlak›, bütün di¤er konular
gibi bu konuda düzenlenebilecek
e¤itimler yoluyla kazand›r›lamaya-
cak bir yetkinliktir. Kiflinin, yaflad›¤›
fiziki ve sosyal çevreyi bir ‘kay-
naklar toplulu¤u’ olarak
alg›lamas›na, bunlar› kullanma
konusundaki sorumlulu¤unu fark
etmesine ve onlara sayg› göster-
mesine ba¤l›d›r. Bu nedenle, tüke-
tim ahlak›n› gelifltirmek isteyenler,
onunla ilgisi hiç yokmufl gibi
görünebilecek olan bir baflka konu-
da fark›ndal›k yaratmaya
bakmal›d›rlar. O da, “Ben niçin
var›m?” sorusudur.

Bireysel olarak bir misyon edinme-
mifl bir kiflinin, onu çevreleyen kay-
naklara sayg› göstermesine, yani
israftan kaç›nmas›na imkân yoktur.
‹srafs›z bir flirket, çal›flanlar›n›n,
bireysel misyonlar›n›n fark›na
vard›klar›, çal›flt›ranlar›n da onlar›
birer kaynak olarak görebildikleri bir
flirkettir. 

TT››nnaazz TTiittiizz

kalemler, ne bilançolarda, ne de
baflka raporlarda görülür. ‹sraf, 
bu gibi ö¤eler aç›s›ndan ise ‘yarar-
lan›lmayan gereklilik’ biçiminde
ortaya ç›kar.

Bu iki grup girdi, sa¤lad›klar› katma
de¤er bak›m›ndan karfl›laflt›r›l›rsa,
‘yararlan›lmayan gereklilik’lerin
di¤erlerinden kat be kat yüksek
olabilece¤i sonucuna var›lacakt›r.

Yönetsel Getiri
‹flte bu nedenle yönetici perfor-
manslar›n›n ölçülmesinde art›k
geleneksel ölçütler yerine, R.O.M.
(‘Return On Management’, yani
Yönetsel Getiri) ad› verilen yeni birii
ölçüt kullan›lmaktad›r. Tan›m olarak
Yönetsel Getiri, yönetimin harcad›¤›
zaman ve dikkat karfl›l›¤›nda
harekete geçirilebilen örgütsel
enerji miktar›d›r.

Bu oran› say›sal olarak hesaplamak
güçse de, flu 5 asit testi sorusuyla,
aran›lan yan›t al›nabilmektedir:

1- Çal›flanlar hangi f›rsatlar›n
flirketin stratejik misyonuna 
do¤rudan katk›da bulunmad›¤›n›
biliyorlar m›?

2- Yöneticiler flirketi nelerin 
baflar›s›zl›¤a götürece¤ini 
biliyorlar m›?

3- Yöneticiler baflar› ve bafla-
r›s›zl›klar› tan›mlamak için 
kolayca kullanabilecekleri 
anahtarlara sahipler mi?

4- Örgüt k›rtasiye ifllemleri içinde 
yüzmekten kurtulmufl mudur?

5- Tüm çal›flanlar patronlar›n›n 
gözetti¤i performans ölçütlerini
mi gözetmektedirler?

Bir kuruluflta en büyük israf,
‘Yönetsel Getiri’nin tan›m›nda giz-
lidir. E¤er yönetim, örgütteki insan-
lar›n enerjilerini tam olarak ortaya
ç›karam›yorsa -yani yararlan›lmayan
gereklilik- büyük bir israf söz
konusudur. Bu yaln›z bir flirket için
geçerli olmay›p bir ulus için de ayn›
flekilde geçerlidir.

Bu k›sa ak›l yürütmeden, israf›
önlemenin alt›n kural› da ortaya
ç›kmaktad›r: Yöneticilerin bir
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‹sveç fiurubu 
(‹ng. Swedish Bitter) 

Yaklafl›k bir düzine farkl› bitkinin
(yaprak, sap, kök, vb.) belli oran-
larda kar›flt›r›l›p, s›cak/güneflli bir
ortamda, 2-3 litrelik genifl a¤›zl› bir
kavanozdaki alkol (1,5 lt, 30-40
derecelik konyak/votka/rom...)
içinde her gün 2 kez çalkalanma-
s›yla 14 gün sonunda haz›r olan
harika bir bitkisel terkip. 

‹sveç fiurubu haz›r olduktan 
sonra, gündelik olarak kullan›lacak
miktar› kavanozdan süzülerek,
a¤z› çok iyi kapanan koyu renk
camdan yap›lm›fl küçük bir flifleye
al›narak evde, iflyerinde, çantada
bulundurulur. Kavanoz ise fliflemizi
bittikçe doldurmak üzere, karanl›k
bir yerde saklan›r. Böylece içindeki
flurup zaman geçtikçe güçlenir ve
daha da etkili hale gelir.

Maria Treben, 1980’lerde yazd›¤›,
on y›l› aflk›n bir süredir Türkçesi de
bulunan kitab›nda ‹sveç otlar›n›n
reçetesinin, gayet sa¤l›kl›yken 
104 yafl›nda at›ndan düflerek 
ölen ‹sveçli Doktor Samst’›n el 
yazmalar› aras›nda bulundu¤unu
anlat›yor (Tanr›’n›n Eczanesinden(
Sa¤l›k, s. 96-110). Di¤er aile fert-k
lerinin de kendisi gibi uzun y›lar
yaflad›klar›n› belirtmeyi de ihmal
etmiyor. Daha fazla say›da 
bitkiden oluflan daha uzun bir 
liste mevcut olsa da, Maria Treben
küçük listeyle inan›lmaz derecede
iyi sonuçlar ald›¤›n› ve bu yüzden
büyük listeyi vermedi¤ini de 
söylüyor. 

‹sveç fiurubu çeflitli sa¤l›k sorun-
lar›n›n önlenmesi ve tedavisi için,
daima belli oranlarda suland›r›larak
hem içten hem de d›fltan
kullan›labilen, bir ecza dolab›
dolusu ilâca bedel, mükemmel bir
çözüm, üstelik yan etkisi de yok.
Yaralanmalar, böcek sokmalar›, difl
eti kanamalar›, nas›rlar gibi
s›k›nt›lar›n giderilmesinden, fazla
yemek ve/veya fazla alkolden kay-
naklanan fliflkinlik ve sersemliklerin
halline uzanan bir sürü soruna çare
olabiliyor (Niyazi Eröztürk’ün Bir

Yudum Sa¤l›k kitab›nda da uzun bir
bölüm ayr›lm›fl ‹sveç fiurubu’na, s.
236-241).

‹sveç fiurubu piyasada haz›r olarak
da sat›l›yor ama, ot kar›fl›m› paketi-
ni sat›n al›p (M›s›r Çarfl›s›’nda, hatta
büyük marketlerde bile bulunuyor)
14 gün emek vererek haz›rlamak,
hem çok daha keyifli, hem de çok
daha ekonomik. K›sacas› ‹sveç
fiurubu ve benzeri terkipler, insan›n
kendine zaman ay›rmas›, kendi
gücünü fark etmesi, kendi kendine
yetmesi, ilâç firmalar› ve ilâçlardan
ba¤›ms›z olarak kendi sa¤l›¤›n›n
sorumlulu¤unu almas› gibi has-
sasiyetleri olanlar için, bir kez
keflfedildikten sonra hayat›n bir
parças› haline gelen mucizevi bir
kaynak oluyor... 

MMeellddaa KKeesskkiinn

KKaayynnaakkllaarr ::

Maria Treben; Tanr›’n›n Eczanesinden Sa¤l›k.
Çev. Gülengül Giray. ‹stanbul: Ruh ve Madde
Yay›nlar›, 2000.

Niyazi Eröztürk; Bir Yudum Sa¤l›k. ‹stanbul:k
Anahtar Kitaplar Yay›nevi, 2001.

‹flsizlik
Dünya küresellefliyor. Teknoloji
gelifliyor. Herfley manas›z yere
büyüyor, küçülüyor. Niye
savaflt›klar›n› bilmeyen ordular, ait
olduklar› topraklardan çok uzak
diyarlarda birbirleriyle çarp›fl›yor.
‹nsanlar hâlâ teröre kurban gidiyor.
‹flsizlik ve afls›zl›ktan ölüyor. Peki
tüm bunlar olurken kazanmaya
endeksli, iyi donanm›fl, tüm yaflam›
boyunca sirk hayvan› gibi yetiflti-
rilen ‘elit’ birey iflsiz kal›nca ne olu-
yor? Afls›zl›ktan ölmüyor ama iflsiz-
lik onu hiçlefltiriyor. 

Sigara, alkol, uykusuzluk, fazla tuz,
fazla fleker, uyuflturucunun her tür-
lüsü sa¤l›¤a zararl›d›r. Kimisinden
zinhar uzak durmal›y›z, kimisini
dozunda kullan›nca sorun olmaz.
Hatta faydal› bile olabilirler. Mesela
günde bir kadeh flarap –k›rm›z›
olmak flart›yla– kalbe yararl›ym›fl.
Gerçi bilimsel araflt›rmalar sonucu
de¤iflir bu faydal› - zararl› olma
durumu. Y›llarca ›spanakta demir
oldu¤u gerekçesiyle talihsiz
kuflaklar ›spanak yeme¤e maruz
b›rak›ld›. Sonra birtak›m bilim
adamlar› (genellikle Amerikal› olur
bu bilim adamlar›) böyle bir bilimsel
verinin olmad›¤›n› aç›klad›. Temel
Reis’in gücünün kayna¤› ›spanak
de¤ildi. Üzüldük tabii. Ispanakl›
geçen günlere hay›fland›k. Ama
içimiz de rahatlad› hani. 

Her gün gazetelerde, televizyonlar-
da, ne faydal›d›r, ne zararl›d›r diye
birileri ç›k›p aç›klamalar yap›yor.
Ama hep bir fleyler eksik. Nedense
kimse aç›klam›yor bu gerçe¤i: ‹flsiz-
lik, sa¤l›¤a akl›n›za gelebilecek her
türlü zararl› maddeden, kötü yaflam
biçiminden daha zararl›d›r. Bireyin
hem ruhsal, hem fiziksel sa¤l›¤›n›
ciddi anlamda tehdit eder. 

Uyku ve ‹fltah Bozukluklar›
Birey iflsiz kald›¤› gün, bafl›na gele-
ceklerin henüz tam olarak fark›nda
olmasa da çok üzülür. Öfkelenir.
‹flten ç›kar›lm›flsa, kendisine yap›lan
haks›zl›k karfl›s›nda ne tepki
verece¤ini flafl›r›r. Çal›flt›¤› kurum
batm›flsa yapacak birfleyi yoktur.
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‹sveç fiurubu koyu
renk cam fliflelerde
muhafaza edilir.
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hayat›nda hiç yapmam›fl olsa da
spor yapmaya karar verir. ‹lk hafta
bunlar›n tümünü dener. Yavafl
yavafl fiziksel olarak forma girmeye
bafllam›flt›r. Normal insanlar gibi
yafl›yordur art›k. Uyku saatleri,
yemek saatleri bellidir. Bu süreç
yaklafl›k bir ayd›r. 

‹flsizli¤in dördüncü, sa¤l›kl› yaflam›n
birinci ay›n›n sonunda birey kendini
kand›rmaktan vazgeçer. Zira hâlâ
bir ifli yoktur. Sa¤l›kl› yaflamas›na
da gerek yoktur. Beflinci, alt›nc›,
yedinci aylar tehlikelidir. Bu dönem,
tebdil-i mekânda fayda vard›r.
Bunu gerçeklefltirebilen birey, her
fleye yeniden bafllamak arzusuyla
dolar. Kendi kendine kal›p, defo-
lar›n›n fark›na var›r. Kiflisel geliflimi
için at›l›mlar yapmaya karar verir.
Ataletten kurtulur. fiartlar› de¤ifl-
meyen birey ise dibe vurmaya
bafllar. Psikolojisi art›k gerçekten
bozuktur. Yaflama ba¤l›l›¤› kalmaz.
Fiziksel olarak da korkunç
gözüküyordur. Ya çok kilo alm›fl, ya
çok kilo vermifl, cildi bozulmufl,
önce dünyaya, sonra aynalara
küsmüfltür. Her anlamda profes-
yonel yard›ma ihtiyac› vard›r. Maddi
durumu ve sosyal çevresi buna izin
verirse önce bir psikiyatra sonra
kuaföre, spor salonuna filan git-
melidir. Tüm bunlar› yap›p yine de
hayata dönemezse, bir ifl bula-
mazsa art›k kay›plar hanesine
yaz›l›r. Kendisinden haber
al›namaz, yitip gider.

Herfleye Yeniden Bafllamak 
Herfleye yeniden bafllayan birey; dil
kurslar›na, mesleki kurslara gider.
Gizli yeteneklerini keflfeder, sanatla
ilgilenir. Yeni biri olmaya çal›fl›r.
Eskisi iflsiz kalm›flt›r çünkü.
Kimilerinin bunu baflard›¤›
görülmüfltür. ‹fl aramaya devam
eder. Çok uygun olmasa da bir ifl
bulur. Mutlulu¤u bulamaz. Ard›
arkas› kesilmeyen ekonomik krizler,
ekonomik kriz olmasa da ‘kriz’ laf›n›
diline pelesenk eden iflverenler
yüzünden ifl bulamazsa, bir süre de
ülke flartlar›n›, düzeni, devlet
adamlar›n› suçlayarak yaflama
devam eder. Kimseler onu, de¤erini
anlamamaktad›r. Bundan da

türlü istedi¤i kadar uyuyamaz ve
sinirlenir. 

Sosyal Yaflam Sekteye U¤rar
Beraber yaflad›¤› insanlar›,
etraf›ndakileri k›rmaya bafllar.
Sosyal yaflam› sekteye u¤rar.
Yanl›fl giden birfleylerin oldu¤unu
anlayan birey, art›k d›flar›
ç›kmal›y›m diyerek kendini soka¤a
atar. Y›llard›r görüflmedi¤i insanlar›
arar, onlarla buluflur. Bu da fayda
etmez; herkesin yaflam›
onunkinden iyi gitmektedir. Durum
sinir bozucudur. ‹yi iflleri, mükem-
mel sevgilileri filan vard›r. Bir yan-
dan da ifl görüflmelerine gitmeye
devam eder tabii. Odalar›, masalar›,

kartvizitleri olan insanlarla el s›k›fl›r.
Anlams›z sorulara yan›t verir. Öfke-
lenir ama ifli istedi¤inden alttan al›r.
Asl›nda kap›y› çarp›p gitmek ve
basketbol tak›m› seçmelerinde
olmad›¤› halde “boyunuz kaçt›?”
gibi sorular soran iflverenlere kafa
atmak ister ama yapamaz. fiiddete
meyilli oldu¤unu fark etti¤inde
yard›ma ihtiyaç duyar. Önce kendi
kendine yard›m etmeye karar verir.
Psikologlar, psikiyatrlar son çare
olmal›d›r. Henüz iflsizli¤inin üçüncü
ay›ndad›r. Maddeten ve manen
daha o kadar kötü de¤ildir durumu.
Sa¤lam kafa, sa¤lam vücutta
bulunur ilkesinden yola ç›karak
sa¤l›kl› beslenmeye, daha az sigara
içmeye, uykusuna dikkat etmeye ve

Efl, dost “biraz dinlen, senin 
gibi birine ifl mi yok” diyerek 
avutmaya çal›fl›r. ‹lk gün ya çok
yemek yer ya da hiçbir fley yemez,
yiyemez. Midesine kramplar girer,
bafl› a¤r›r. Uykusu kaçar ya da tam
tersi çok uyur. ‹lk on günlük dönem
içinde bir ara kendi bile inan›r
“onun gibi adam›n iflsiz kalamaya-
ca¤›na”. Umudu vard›r. O ilk günkü
öfke, üzüntü yerini umuda b›rak›r.
‹kinci on gün oraya, buraya ‘cv’
göndermekten s›k›lm›flt›r. Herkes
iflteyken o evdedir. Bolca 
televizyon seyreder, yukar›da da
belirtildi¤i gibi ya çok yemek yer ya
hiç yemez. Kimi iflsiz bireylerin 
ikinci on günlük dönemde, gün

içinde alkollü içecekler tüketmeye
bafllad›¤› görülmüfltür. Sigara
tiryakisi ise, günlük sigara say›s›
artar. Birinci ay›n sonunda
umudunu yitirmeye bafllar ama 
hâlâ öfkelidir. Bu onu bir süre daha
ayakta tutar. Sonra anlam vereme-
di¤i fiziksel rahats›zl›klar yaflar. 
Bafl a¤r›s› dayan›lmaz olmaya
bafllar. Fazla yedi¤i için midesi 
hep sorun ç›kar›r. Ya da hiç yeme-
di¤i için h›zla kilo kaybeder. Kalbi
de bir garip at›yordur sanki.
Uykusunu tam alamad›¤› için
ya da hep uyumak istedi¤i ama
yaflam›n› paylaflt›¤› insanlar gürültü
ç›kard›¤›ndan, komflular “nas›l olsa
evdedir bir u¤rayal›m dedik” diye
ikide bir kap›ya dayand›¤›ndan bir

‹flsiz kalan insan
bolca televizyon
seyreder, ya çok
yemek yer ya da

hiç yemez.

Modern
ve/veya 
postmodern
dünyada
iflsizlere 
çok az yer
vard›r.
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s›k›l›nca terk-i diyar etmeyi
düflünür. Kimileri uzak köylere gidip
çiftçilik, bal›kç›l›k yapmaya bafllar.
Kad›n iflsizlerin bir k›sm› kariyer-
lerinden vazgeçip hâli vakti yerinde,
eli yüzü düzgün, e¤itimli birini
bulup evlenirler. Çocuk yapt›klar›
bile görülmüfltür. Erkekler ilk kez bu
durumda daha flanss›zd›rlar. Kimse
iflsiz bir erkekle evlenmez. Kad›n ya
da erkek fark etmez, kimi iflsizler
ise uzak ülkelere göçüp tutunmaya
çal›fl›lar. Her halükârda bir y›la
yak›n, bir y›ldan fazla iflsiz kalanlar
iflah olmazlar. Modern, postmodern
dünyada iflsizlere çok ama çok az
yer vard›r. 

ÇÇii¤¤ddeemm DDaallaayay

www.acikradyo.com.tr  
14 Haziran 2004.



Jack Kerouac’›n Yol Müzi¤i 
Jack Kerouac... Yar›n hakk›nda
hiçbir fikri olmadan ama zaman›n
kudretinin fark›ndayken, hesap
yapmadan, her fleye aç›k olarak
‘yolda’ olman›n, hayat›n içinde
olman›n ›fl›lt›s›. Sözde de¤il gerçek
özgürlü¤ün, kutsall›¤›n, soylulu¤un
ve masumiyetin ›fl›lt›s›... Beat
Kufla¤›’n›n ‹ncil’i, manifestosu, son-
radan bir kült-kitaba dönüflen
(Türkçe çevirisi tükenmifl olan) On
the Road (Yolda) ile döneminin en
tan›nm›fl yazarlar› aras›na giren
Amerikal› yazar Jack Kerouac, bir
yaln›zl›k ikonu bugünün dünya-
s›nda. Hâlâ kuflaklar› etkileyen 
bir büyük isim, bir flair. Söylendi¤i
gibi “tuhaf, ç›lg›n, katolik ve mistik
bir yazar.” Baflka türlü olmas›
mümkün olamayacak bir durum;
alkol, aflk ve hüznün büyülü
bileflimi.

12 Mart 1922’de Lowell,
Massachusetts’de, Frans›z-K›z›lde-
rili kar›fl›m› bir ailenin o¤lu olarak
do¤an Jack, ancak futbol oynamak
ve arkadafllar›yla tak›lmak için
kütüphaneden ç›karm›fl. Okulu
b›rak›p bir süre ticaret filosunda
çal›flt›ktan sonra 1943-50 y›llar›
aras›nda 47 Amerikan eyaletini ve
Meksika’y› otostopla dolaflm›fl.
“Kesintisiz ve kendili¤inden”, üç
haftada yazd›¤› ikinci roman› Yolda,
bitiminden alt› y›l sonra yay›mlana-
bilmifl ancak. Hayat›n›n bir yar›s›n›
yollarda, di¤er yar›s›n› ise annesinin
evinde geçiren Kerouac 47
yafl›ndayken ayn› evde, üçüncü
kar›s› ve annesinin yan›nda siroz-
dan ölmüfl.

Günbat›mlar›n›n Hüzünlü Çocu¤u
Toplumd›fl› insanlarla, karfl›-kahra-
manlarla özdeflleflen Beat
Kufla¤›’n›n önde gelen sözcüsü,
“günbat›mlar›n›n hüzünlü çocu¤u”
Jack Kerouac’›n hayat› âdeta bir
caz flark›s› gibi. Daha ilk
notalar›ndan kendini belli eden,
sonras›nda art arda do¤açlamalarla
doruklarda gezen ve sonra yine
ayn› temaya dönen, ama asl›nda
bafltakinden biraz farkl›, belki biraz
daha durgun, belki biraz daha

hüzünlü bir flark›. Ritm, do¤açlama
ve ruh. Sözcüklerin ve seslerin
müzi¤i. Bir yaflam›n bütün flark›s›.
Befl fliir kitab›ndan biri olan Mexico
City Blues’un giriflinde, “bir Pazar
ö¤lesonunda uzun bir blues
parças›n› üfleyen bir caz flairi olarak
an›lmak” istedi¤ini söylüyor
Kerouac.

Allen Ginsberg, Gregory Corso,
Gary Synder, Neal Cassady,
Lawrence Ferlinghetti, Michael
McClure, Amiri Baraka... Tüm bu
flairler, onun arkadafllar›; savafl
sonras› Amerikan karfl›-kültürünün,
ruhlar›n› korumaya çal›flan,
bask›lara karfl› direnen genç
kufla¤›n isyan›n›n fenerleri. William
S. Burroughs, ya da Yolda
roman›ndaki ismiyle Old Bull Lee
ise onu bir baflka güzel tan›ml›yor:
“Kerouac bir yazard›. Yani, o
yazard›. Kendine yazar diyen ve
kitaplar›n›n üstünde isimleri olan
birçok kifli asl›nda yazar de¤iller ve
yazam›yorlar –bo¤ayla çarp›flan bir
matador ile bo¤an›n olmad›¤› yerde
hareket çeken bir bokçubafl›
aras›ndaki fark. Yazar ya ‘orada’
olmufltur ya da onun hakk›nda
yazamaz. Bazen, Fitzgerald ve
Kerouac’›n durumu gibi, bir yazar›n
yaratt›¤› etki çok do¤rudand›r,
sanki koca bir kuflak yaz›lmay› bek-
liyormufl gibi.”

Kerouac’›n az say›lmayacak, müzik
yüklü okumalar› ve müzik eflli¤inde
metinlerinin topland›¤› albümler var:
Pull My Daisy, Reads On The
Road, Readings by Jack Kerouac
on the Beat Generation ve The
Jack Kerouac Collection. Ölümün-
den sonra yap›lan kay›tlar aras›nda
ise en renklisi, bir ‘tribute’ niteli¤i
de tafl›yan, 1997 tarihli Kerouac-

Kicks Joy Darkness albümü.
Buradan isim seçmek zor olsa da,
flair dostlar›n› saymayarak, Jeff
Buckley, John Cale, Thurston
Moore/Lee Ranaldo, Michael Stipe,
Joe Strummer, Eddie Vedder ve
Morphine’i anabiliriz. Eski kay›tlar-
dan da tabii ki David Amram ve
Tom Waits’i...

fiarap ve fiiir
“Öylece ölüp gidemeyiz; insan›n en
az›ndan flarap ve fliire ihtiyac› var,”
demiflti Kerouac: “Benim adam
dediklerim sadece ç›lg›nlard›r,
yaflama ç›lg›nlar›, konuflma
ç›lg›nlar›, çok fley isteyen, hiç esne-
meyen, beylik laflar etmeyen tipler,
y›ld›zlar›n aras›nda örümcekler çi-
zerek patlayan ve en ortalar›ndaki
mavi ›fl›¤› görenlere ‘Vay can›na!’
dedirten o muhteflem sar› maytap-
lara benzetti¤im kifliler. Goethe’nin
Almanya’s›nda böyle gençlere ne
derlerdi acaba?” 

HHiillmmii TTeezzggöörr

Jacques Brel
Chanson tarihi onu flark›lar›n›n ve
filmlerinin yan› s›ra, gidiflleri ve
ayr›l›klar›yla da hat›rl›yor. Jacques
Brel 8 Nisan 1929 tarihinde,
Brüksel’de, Flaman kökenli,
Frans›zca konuflan bir burjuva
ailesinin çocu¤u kimli¤iyle dünyaya
geldi¤inde, 49 y›ll›k bir hayata
birçok hayat› s›¤d›raca¤›n› elbette
kimse bilmiyordu. Bu kimlik,
ilerleyen y›llarda onu birçok flark›ya
ve görüntüye götürdü; geleneklerin
k›s›tlad›¤› hayatlara tutsak insan-
lar›n, yaln›zlar›n, sevgiyi bula-
mayanlar›n, ihanete u¤rayanlar›n,
hiç bitmeyen özlemlerin do¤urdu¤u
yan›lsamalarla yaflayanlar›n,
arayanlar›n ve aramaktan bir türlü
vazgeçemeyenlerin hikâyelerine... 

Çocukluk ve gençlik y›llar›nda,
geleneksel bir ailenin beklentilerini
yerine getirmekle meflguldü;
okullar, izci kamplar›, dernekler...
Evlilik, iki çocuk, babas›n›n oluklu
karton fabrikas›nda çal›flma y›llar›
ve kendine bir hayat kurma
çabas›... Jacques Brel’in ilk
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Jacques Brel

Jack Kerouac, 
1922-1969.



Di¤er yandan,r Un homme et une
femme (Bir Kad›n,r  Bir Erkek)r
filmiyle Frans›z sinemas›na
damgas›n› vuran Claude Lelouch
y›llar sonrar  “O asl›nda iyi filmler
çekmeye haz›rlanan bir sinemar
yönetmeniydi” diyecekti.

Brel 1968 y›l›nda ‘L’Homme de la
Mancha’ müzikalinde Don Quijote
rolünü üstlendi¤i küçük birk  istisnar
d›fl›nda sahneye ‘flark›c›’ olarak
dönmeme sözünden asla caymad›.
Bu müzikalin hem kendisi, hem de
‘Don Kiflot’ rolü Brel’e son derece
uygun düflüyordu. ‘L’Homme de la
Mancha’n›naa  Brüksel’deki ilk göste-k
rimlerinde Sancho Panza rolünü de
Dario Moreno üstenmiflti.

Tekne, Ada, Uçak
Jacques Brel’in gidiflleri müzik
piyasas›ndan ayr›l›fl›yla da son
bulmad›. Sinema serüveninin
ard›ndan k›sa bir sürer  pilotluk
yapt›ktan sonra, profesyonel bir
kaptan olarak, Askoy adl› tekne-
siyle okyanuslar›n uçsuz
bucaks›zl›¤›na aç›ld›. Bu gidifl onun
uygar dünyadan,r  daha do¤rusu
kendisini uygar olarakr  kabulk
ettirmek isteyen dünyadan kaç›fl›n›
anlat›r gibiydi.r  Ondan y›llar öncer  bir
baflka kaç›fl u¤runa bu yola ç›kan
Gauguin’in s›¤›nd›¤› gönüllü sürgün
adas› Hiva Oa, Brel’in son s›¤›na¤›
oldu. Brel son aflk›n› da bu adada,
Madly Bamy ad›ndaki bir melezr
kad›nla yaflad›.

Birkaç y›l sonra geriye dönüflü
kederli bir hikâyeninr  son sat›rlar›
gibiydi. Kansere yakalanm›fl,
hastal›¤› bir haylir  ilerlemiflti. 49

lemeler), ‘L’Enfance’ ve zaman›n
ak›fl›nda, Johnny Halliday, Neil
Diamond, Shirley Bassey, Cindy
Lauper gibi,r  sesleriyle birçok insan›k
etkilemifl flark›c›lar›n –ya bu ad
alt›nda, ya da ‘If Youf  Go Away’
olarak– söyledi¤i ‘Ne me quitte
pas’ (Beni Terketme)...

‹kinci Ayr›l›fl, ‘fiark› Tacirli¤i’ne
Veda ve Sinema
Yaklafl›k onk  befl y›l böyle geçti.
1967 y›l›nda ikinci büyük gidiflek  ve
ayr›l›¤a s›ra gelmiflti. Jacques
Brel’in tam da flöhretin
doru¤undayken, bir dahar  dön-
memek üzerek  sahneyi terketmeye

karar verdi¤ir  y›l oldu bu.
Çevresindekilerin göremedi¤i bir
yeri, belki de bir ç›kmaz›r  görmüfltü.
Bir flark›r  taciri olmay› art›k kabulle-k
nemeyece¤ini söylüyordu.

Alt› y›l sürecek sinema serüveni iflte
böyle bafllad›. Hem oyuncu, hem
de yönetmen olarak birçokk  filmek
imza att›. Fakat Brel’in, Les
Risques du métier (Mesle¤in
Cilveleri), Franz, Far Westr ve
L’Emmerdeur (Bir Baflbelas›)r  gibi
filmlerin bafl› çekti¤i bu serüvende
flark›c›l›¤›ndaki kadar baflar›l›r
olmad›¤›n› söyleyenler ço¤unluk-
tayd›. Günün birinde bir kopuflur
daha göze al›fl› belki de bundand›.

flark›lar›n›n bu s›ralarda yavafl
yavafl oluflmaya bafllad›¤›
düflünülebilir.

‹lk Kopuflk
Sonra ilk gidifl,k  ilk kopuflk  ve ilk
ayr›l›k... Brüksel’den bir tren,r  onu
Paris’e, chanson’un anavatan›na
götürdü. Bu elbette yürek isteyenk
bir ad›md›.r  Sorunsuz gibi görünen
bir hayat›,r  sonu belli olmayan bir
savafl ad›na terk etmiflti.k  ‹lerleyen
y›llarda, bu karar›yla hayatta
baflarmaktan çok, hayat›n›
baflarmay› göze ald›¤›n› söyleye-
cekti...

‹lk y›llar›k  hiç de kolay geçmedi.
Juliette Gréco’nun ‘L’Enfance’
(Çocukluk) adl› flark›s›n› okumas›
birkaç y›l boyunca beklenen o
flöhretin kap›s›n› açt›. Bu, geriye
dönüflsüz bir yolunr  da bafllang›c›
oldu. Birçok insan›nk  hayat›nda
derin izler b›rakacakr  unutulmaz
flark›lar ard›r  ard›na geldi:
‘Amsterdam’, ‘Quand on n’a que
l’amour, (Bir Tekr  Aflkk  Kal›nca),k  ‘Les
Flamandes’ (fiu Flaman Han›mlar›),
‘La Valse â mille temps’ (Bin
Zamanl› Vals), ‘Les bourgeois’
(Burjuvalar), ‘Madeleine’, ‘Le Plat
pays’ (Yass› Ülke), ‘La Chanson de
vieux amants’ (Eski Âfl›klar›n
fiark›s›), ‘Les Bonbons’ (fieker-
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Jacques Brel

Jacques Brel,
1929-1978.

Brel’in geride
b›rakt›¤› dünyada,

yitirilmifl, çok uzak-
larda kalm›fl bir
‘ülke’yi arayan

insanlar da vard›.

yafl›nda oldu¤una nerdeyse hiç
kimseyi inand›ramayacak kadar çok
çökmüfltü. Tüm yaflad›klar›na
ra¤men, yan›nda Hiva Oa
adas›ndan getirdi¤i flark›lar› vard›.

1978 y›l›nda, 8 Ekim’i 9 Ekim’e
ba¤layan gece, ölmeden k›sa bir
süre önce, yan›na yaklaflan bir
arkadafl›n›n kula¤›na ‘Sizi terket-
meyece¤im’ demiflti. Bunlar
hayat›n› flark›lar› gibi yaflam›fl bir
insan›n son sözleriydi.

Brel’in geride b›rakt›¤› dünyada,
yitirilmifl, çok uzaklarda kalm›fl bir
‘ülke’yi arayan insanlar da vard›. En
büyük hatalar›, bu ‘ülke’yi gündelik
hayatlar›n›n içinde ve bir türlü
kopamad›klar› dünyalar›nda ara-
malar›yd›. Bugün ondan geriye
kalan flark›lar, canl›l›klar›n› ve
yak›c›l›klar›n› bu sayede koruyorlar
belki de... 

O uzak adadan getirdi¤i son
flark›lar›n› toplad›¤› pla¤›n arka
kapa¤›nda, Jacques Brel’i
yafllanm›fl yüzüyle, iflaret parma¤›n›
dudaklar›na götürmüfl gülümserken
gösteren bir foto¤raf vard›r. Bunun
anlam› ‘art›k susuyorum’ ya da
‘susunuz, duymak istedi¤im yeni
birfley yok’ olabilir. Her iki olas›l›k
da bizi bir yerlere götürebilir. As›l
yan›t, olsa olsa flark›lar›n, daha
do¤rusu flark›lar›m›z›n içindedir.
((BBkkzz;; CChhaannssoonn))

MMaarriioo LLeevvii

Jean Dominique
Merhaba, ben Jean Dominique.
Ölüyüm. Haiti’de do¤mufl, Paris’te
okumufltum; do¤du¤um yerde
öldürüldüm. Varl›¤›m, yok edilme
sebebimi oluflturdu. 

Bir dakika, bir dakika!.. Daha ileri
gitmeden flafl›rd›¤›n›z› varsay›p izni-
nizle bir aç›klama yapmak gere¤ini
duyuyorum. Evet, ölüyüm, ama eli-
nizdeki kitapta ve flimdi flu anda siz
bu sat›rlar› okurken yeniden can-
land›m. Anormal bir durum yok
yani, bir korku filmi izlemiyorsunuz
ve Edgar Allan Poe da bildi¤im

kadar›yla en az›ndan yak›n sayfala-
r›mda bile yer alm›yor, rahat olun.

Efendim, ben 1930’da Haiti’de
do¤dum. Üniversite y›llar›mda ülke
d›fl›na ç›karak Paris’te tar›m e¤itimi
ald›m ve geri döndüm.
Döndü¤ümde kendimi köylere ve
k›rlara ve yollara vurdum. Köylülere
ö¤rendiklerimi aktararak tar›msal
verimliliklerini art›rmalar›n›
sa¤lad›m. Köylüye borç veren tefe-
ciler beni bu nedenden sevmediler.
Toprak a¤alar› da.

60’lar›n bafl›nda radyo yay›nc›l›¤›na
(Hey! Size tan›d›k geliyor mu bu
ifl?) bafllad›m. Bir delilik edip
ülkemde seçkinlerin dili olan

Frans›zca yerine, halk›n dili olan
Creole ile yay›n yapt›m. Dedim, ben
biraz deliyimdir, ülkemde akla
gelmeyen fleyleri insan›ma do¤al
hak görürüm; sinema ile ilgilenip
kulüpler kurmam gibi. Hem de
Haiti’de! Bu ne cüret! Neyse, rad-
yonun yay›n›, halk›n anadilinde
yap›lan ilk yay›n oldu. Sokaktaki ve
tarladaki insan, art›k kendi alan›
d›fl›ndaki hayat›n da içine girebili-
yor, bilgisini ve bilincini art›rabiliyor-
du. Bilgi ve bilincin artmas›, soru-
lar›n ço¤almas›na, sorular›n
ço¤almas› da cevap aray›fllar›n›n
artmas›na yol açt› tabii. Seçkinler
beni bu nedenden hiç sevmediler.

Yay›nlar›mda ülkedeki sosyal
adaletsizliklere ve dikta rejimine

dikkat çekerken, ABD’nin Haiti poli-
tikalar›n› da elefltiriyordum. Bu yüz-
den çok bask› gördüm. A¤abeyim
öldürüldü, ben dövüldüm. ‹ki kez
yurt d›fl›na kaçmak zorunda kald›m.
Her geri dönüflüm, bir öncekinden
daha kalabal›k karfl›land›.
Sevmeyenler de¤il sevenler geldi
çünkü karfl›lamaya. Dikta beni bu
sebeplerden dolay› hiç sevmedi.
Eh, ABD’nin sevmesini zaten hiç
beklememifltim.

Radyoda eski polis flefi
Toussaint’›n suç ve yolsuzluklar›n›n
üzerine üzerine gitti¤im bir
dönemde, 2000 y›l›n›n Nisan ay›nda
bu temel hak ve özgürlükler u¤runa
bitmez tükenmez baflkald›r›lar›m-
dan illallah demifl olacaklar ki, 
beni öldürdüler. Yani üzerime dört
kurflun s›kt›lar, ben de öldüm.
Varl›¤›m› sevmeyenler, yoklu¤umla
sevinmek istemifllerdi zahir. Olmad›
ama; sevinemediler. 

Haiti beni sevmeyenlerin ülkesi gibi
de¤il art›k ve bunca zaman sonra
hâlâ her yerde beni sevenler,
inançlar›m›, ideallerimi benimseyen-
ler var. Bak›n iflte, hâlâ ülkemden
binlerce mil uzakta bas›lan bu hofl
kitapta bir madde olabiliyorum ben. 

Eh, müsaade ederseniz sohbeti
burada kesip gitmeliyim art›k.
Ölüyüm çünkü aslen, demifltim.
Sizleri sayg›yla selaml›yor, di¤er
maddeleri de sevgiyle
kucakl›yorum. Hoflça kal›n. 

VVeeddaatt OOzzaann eellii iillee JJeeaann DDoommiinniiqquuee

Jediizm
George Lucas California’l›, k›rtasiye
dükkân› sahibi bir ailenin üç çocu-
¤undan biriydi. Araba yar›fllar›na
çok merakl›yd› ama lise sonda
geçirdi¤i bir araba kazas› sonucun-
da bu sevdadan vazgeçti. Onun
yerine sinema okudu. 1973 y›l›nda
seri olarak düflündü¤ü bir bilim-
kurgu filminin senaryosunu yaz-
maya bafllad›. 1975 y›l›nda bu
filmde kullan›lacak özel efektleri
gelifltirmek üzere Industrial Light
and Magic (Endüstriyel Ifl›k ve Sihir)
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Jean Dominique, 1930-2000.



temel amac› ise ayd›nlanmak ve
içsel geliflim. Jedi’lar flöyle diyorlar:
“Jedi flövalyelerine göre binalar
sadece binalard›r. ‹çinde Jedi
inanc›n›n ›fl›¤›n› tafl›yanlar›n gerçek
tap›naklar› yürekleridir.” Jediizmin
temel kurallar› ise kahramanl›k,
adalet, sadakat, savunma, cesaret,
inanç, alçakgönüllülük, korkusuz-
luk, asalet, kendini olanaklarla
s›n›rlamamak, saf motivasyon, di-
siplin, odaklanma, ketumluk, medi-
tasyon, çal›flma, bütünlük, ahlak,
çat›flmaya dahil olmak, kat›l›mc›
sorumluluk ve uyum.

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 07 Ocak 2005.

KKaayynnaakkllaarr::
www.bbc.co.uk
www.cnn.com
www.guardian.co.uk
www.thejediismway.org
www.templeofthejediorder.org

Jediizm ‹lkeleri
• Kendini fethedersen düflman›n› da fethedersin.
• D›fl etkenlerden uzaktaki zihin fiziksel hareketler

gerçeklefltirebilir.
• Gerçek bir Jedi olman›n göstergesi beceri de¤il

sükûnettir.
• Düflman› de¤il, kötülü¤ü alt etmek bir Jedi flöval-

yesinin gerçek baflar›s›d›r.
• ‹fllenmemifl kristal parlamaz, disiplinsiz bir Jedi'›n
parlamayaca¤› gibi. Jedi da zihnini gelifltirmelidir.

Jedi fiövalyelerinin Günlük Ifl›k Meditasyonu
• Kalbinize yo¤unlafl›n.
• Zihinsel ve bedensel tüm eylemlerinizi durdurun.
• Ö¤len saatinde gökyüzünde en yüksek noktas›nda

parlayan günefli düflünün.
• Bu parlak beyaz ›fl›¤›n tüm varl›¤›n›za nüfuz etti¤ini

hissedin.
• D›fl benli¤iniz ve içinizdeki Jedi flövalyesi aras›ndaki

güçlü ba¤› hissedin.
• Kalbinizin alt›n renkli bir günefl oldu¤unu gözünüzün

önüne getirin.
• Ifl›¤›n parlakl›¤› zihniniz ve bedeninizdeki her atomun

içinde binlerce defa büyüyor...
• fiu sözleri söyleyin: Ifl›kla ayd›nlan›yor, ›fl›kla korunu-

yor, ›fl›¤› içimde tafl›yorum.
Güç sizinle olsun...

Endüstrisi’nin maket ve kostüm-ii
lerinin yerini tutmad›. 

Dini: Jedi fiövalyesi
Bu arada 2001 y›l›nda Yeni
Zelanda’da bafllayan bir e-mail zin-
ciri k›sa sürede dünyaya yay›ld›.
Bu e-mail’e göre yaklaflan seçim-
lerde 8000 kifli ‘dininiz’ bölümünü
Jedi fiövalyesi olarak doldurursa
Jedi dini resmî olarak kabul göre-
cek ve nüfus kay›tlar›na geçecekti.
Yeni Zelandal› ve ‹ngiliz yetkililer
kesin cümlelerle bunun mümkün
olmad›¤›n› belirttiler. Bu flekilde
bildirim yapan kifliler dinî aç›dan
‘öteki’ kategorisinde yer alacakt›.

Fakat kaz›n aya¤› öyle olmad›.
Kampanya ‹ngiltere’de baflar›ya
ulaflt› ve ‹ngiltere’de 2001 nüfus
say›m›nda toplam 400.000 kifli dini-
ni Jediizm olarak belirtti. Böylece
Jedi dini ‹ngiliz Kilisesi, Roma
Katolikleri, Müslüman ve Hindu din-
leriyle beraber nüfus kay›tlar›nda
yerini ald›. Asl›nda kay›tlardaki
tuhaf dinlerin say›s› pek de az
de¤il. Bugün bakt›¤›n›zda Jedi
flövalyelerinin yan› s›ra bu listede
Özgür Aflk Kilisesi, Wicca, Tanr›sal
Ifl›k Elçileri, Druidizm, Satanizm,
Keltik Pagan ve Özgür Düflünce
Sahibi gibi kategorilerin de yer
ald›¤›n› görüyoruz. 

Star Wars efsanesinden pay›n› alan
sadece sinema ve oyuncak
endüstrileri ve nüfus müdürlü¤ü
olmad›. Star Wars mitolojisinde 
kullan›lan kimi sözcükler Oxford
Büyük ‹ngilizce sözlü¤üne de girdi.
Örne¤in ‘güç’ ve ‘karanl›k taraf’
gibi. Bilimkurgu dünyas›n›n bir
baflka kültü ‘Star Trek’ dizisi ile de
‘Klingon’, ‘warp faktörü’, ‘dilityum’
gibi sözcükler sözlüklere girmiflti. 

Jediizm’in Temelleri
Jediizm; Hinduizm,
Konfüçyüsçülük, Budizm,
Gnostisizm, Stoac›l›k, Katolik
mezhebi, Taoizm, fiintoizm ve
modern mistisizmin yan› s›ra fiaolin
rahipleri, flövalyelik kanunlar› ve
Samuray savaflç›lar›n›n
kurallar›ndan etkiler tafl›yor. Yani ne
ararsan›z var. Bu dinî hareketin

adl› flirketi kurdu. Birçok flirket
taraf›ndan reddedilen film, sonunda
çekildi ve tüm gifle rekorlar›n› k›rd›,
üstüne yedi tane de Oscar ödülü
ald›. Ama almasa da Star Wars bir
efsane olacakt›. Böylece bir kült
do¤du ve y›ld›z savafllar›n›n tarihi
yaz›lmaya bafllad›.

Star Wars, birçok efsane gibi, iyi ve
kötünün savafl›n› anlat›yor. Gücün
›fl›¤›nda ilerleyen Jedi flövalyeleri,
gücün karanl›k yan›yla mücadele
ediyorlar. Film serisinin ilk üçü
asl›nda efsanenin ortas›ndan
bafll›yor.

1977, Bölüm 4 - Star Wars (Y›ld›z
Savafllar›)
1980, Bölüm 5 - The Empire
Strikes Back (‹mparator)
1983, Bölüm 6 - Return of The
Jedy (Jedi’nin Dönüflü)
1999, Bölüm 1 - The Phantom
Menace (Gizli Tehlike)
2002, Bölüm 2 - Attack of The
Clones (Klonlar›n Sald›r›s›)
2005, Bölüm 3 - Revenge of The
Sith (Sith’in ‹ntikam›)

Film serisinde 83’ten 99’a kadar
uzun bir ara verilmifl olsa da Star
Wars efsanesi hiçbir zaman dinme-
miflti. 1999 sonras› filmlerle bir je-
nerasyon daha çocuklu¤unu Star
Wars izleyerek geçirdi. Ama 80
çocuklar› için dijital efektler hiçbir
zaman Endüstriyel Ifl›k ve Sihir
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“Karanl›k tarafa giden yol korkudan
geçer. Korku öfkeyi getirir. Öfke nefreti.
Nefret ise ac›y›”, Efendi Yoda. 

Jimi Hendrix 
18 A¤ustos 1969 Pazartesi günü
sabaha karfl› Hendrix sahneden
indi¤i zaman, neredeyse ikiyüz bin
kiflilik izleyici kitlesinin yorgunluktan
büyük bir tezahürat gösterecek hali
kalmam›flt›. 

Oysa ayn› kalabal›k daha 12 saat
önce çok daha büyüktü. Yar›m
milyon rengârenk genç 3 gündür
New York yak›nlar›ndaki Max
Yasgur’un çiftlik alan›nda ünlü
Woodstock Festivalini izlemekteydi.
Jimi Hendrix, flenli¤in son akflam›
sahneye ç›kacak ‘assolist’ olarak
düflünülmüfltü. Ancak zaman
zaman ortaya ç›kan kötü hava flart-
lar› zamanlaman›n sarkmas›na
neden olmufl, Hendrix festivalin
resmen bitti¤i saatlerden çok daha
sonra sahneye ç›kabilmiflti ancak.
Son kalan ‘çiçek çocuklar›’ yavafl
yavafl eflyalar›n› toplarken,
Hendrix’in gitar›ndan ç›kan blues
tonlamal› do¤açlamas›, Amerikan
Ulusal Marfl› ‘The Star Spangled
Banner’› ölümsüzlefltiriyordu.

Bundan üç y›l öncesine kadar
Hendrix New York’ta bir tak›m
lokallerde ifl bulabiliyorsa çalabili-
yor, ço¤unlukla da yapt›¤› müzik
karmafl›k ve gürültülü oldu¤u
gerekçesiyle geri çevriliyordu.
Birkaç önemsiz plak yapm›fl, birkaç
da önemsiz grup kurmufltu.
1966’da New York’ta yavafl yavafl
sesini duyurmaya bafllam›flt›.

Okyanusun Di¤er Yan›
Ancak Londra’da durum biraz daha
farkl›yd›. Avrupa’da rock müzik h›zl›
yaflayan gençler için yenili¤in loko-
motifiydi. ‘Beatlemania’ alm›fl
yürüyor, Rolling Stones konser-
lerinde saç›n› bafl›n› yolan genç
k›zlar görülüyordu. Bir yandan da 
o zamana kadar siyah Amerika’n›n
müzi¤i olarak bilinen blues, Londra
kulüplerinde gitgide sesini duyur-
maya bafll›yordu. John Mayall, Jeff
Beck gibi sanatç›lar Britanya’n›n
beyaz blues sesini oluflturuyor,
duvarlarda ‘Clapton Tanr›d›r’
yaz›lar› görülüyordu.

Eylül 1966, flans›n› Londra’da 
denemek isteyen Hendrix için bir
dönüm noktas› oldu. Animals
grubunun eski basç›s› olan ve y›ld›z
ajanl›¤›na soyunan Chas
Chandler’la birlikte Londra’ya iner
inmez, flehrin müzik dünyas›na
dald›. 

1 Ekim 1966 tarihinde Londra’n›n
taze blues dünyas› ilk flokunu
yaflad›. Eric Clapton, Ginger Baker
ve Jack Bruce’dan oluflan Cream
grubu Londra Polytechnic’de
gencecik bir kitleye daha ilk kon-
serini verecekken Chandler’in
ricas›yla Hendrix’i sahneye
ç›kard›lar. Eric Clapton y›llar sonra
bu konseri anlat›rken Hendrix için
“tamamen flovumuzu çald›” diye-
cekti. “Gitar› diflleriyle çald›,
kafas›n›n arkas›nda çald›... Herfleyi
yapt›... inan›lmazd›!”. Clapton ve
Hendrix y›llar boyu çok iyi dost
olarak kald›lar.

Gitar Kazas›ndan Sahne Ritüeline
Üç ay kadar k›sa bir süre içinde,
davulcu Mitch Michell ve eski
gitarc›, yeni basc› Noel Redding’in
bir araya gelmesiyle The Jimi
Hendrix Experience olufltu. Londra
lokallerinde hemen ad› duyuldu
grubun. Ard›ndan Avrupa turnesine
ç›kt›lar ve bu defa da
‘Hendrixmania’ ald› yürüdü. ‹lk
albümleri Are You Experienced
May›s 1967’de ç›kt›¤› zaman ‘Hey
Joe’ zaten herkesin dilindeydi.
Avrupa konserlerinden birinde
Hendrix’in kazayla gitar›n› k›rmas›

seyirciler taraf›ndan yanl›fl anla-
fl›l›nca da, ‘gitar k›rma ritüeli’ kon-
serlerinin ayr›lmaz bir parças› oldu
ve önce Avrupa, sonra Amerika’da
Hendrix’in ününe ün katt›.

Hendrix iki y›l içinde Experience ile
iki albüm daha ç›kard›. Axis: Bold
As Love ve Electric Ladyland.
Electric Ladyland yay›nland›¤›
zaman ekipte kimsenin neredeyse
birbirini görmeye tahammülü
kalmam›flt›. Son derece kaprisli ve
mükemmeliyetçi bir sanatç› olan
Hendrix’e ne müzisyen
dayan›yordu, ne de organizatör...
Ömrünün kalan iki y›l›nda bir iki
grup kurma denemesinde daha
bulunsa da, Hendrix hep yaln›z
dolaflan bir kediydi ve hep öyle
kald›. Jimi Hendrix 18 Eylül
1970’de 28 yafl›ndayken, ald›¤› içki
ve uyuflturucunun etkisiyle geçirdi¤i
krizde kendi kusmu¤unda
bo¤ularak öldü. 

Hendrix’in erken ölümüyle müzi¤in
bir baflka kilometre tafl›, Miles
Davis’le birlikte gerçeklefltirecekleri
albüm projesi de yar›m kald›.
Fusion-jazz’›n yarat›c›s› Miles Davis
ve rock dünyas›n›n ikonu Hendrix’in
bir arada yapacaklar› bu çal›flma,
yüksek ihtimalle progresif müzi¤in
yata¤›n› de¤ifltirme gücüne sahip
bir albümle sonuçlanabilirdi.

Hendrix  60’l› y›llar›n ve hippie
hareketinin önemli sembollerinden
biriydi. fiüphesiz ki do¤ru zaman-
da, do¤ru yerde yaflam›fl ve ölmüfl
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Jimi Hendrix, Buddy
Miles ile beraber,
Mercury stüdyolar› -
New York,
15 Mart 1969.
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Yedinci Adam
“Bir yazar olarak bana en fazla
tatmin sa¤layan anlardan birini
‹stanbul’da yaflad›m. Bunun
ödüllerle falan ilgisi yok. Bir ar-
kadafl›m, ‹stanbul’un varofllar›n-
dan birinde oturan bir ahbab›n›
ziyaret edecekti, ben de kendi-
sine efllik ettim. Çay içtik, soh-
bet ettik ve raflardan birine
gözüm tak›ld›; yirmi kadar kitap
vard›. Birisi de Yedinci Adam’d›.
O an, yazar oldu¤um için kendi-
mi çok flansl› hissettim. Kitap-
taki deneyim, yaflam›n dene-
yimine eriflmiflti; kabul edilmifl
ve dile getirilmiflti.”

JJoohhnn BBeerrggeerr

Y›llard›r Frans›z Alpleri’nde sade 
bir yaflam süren John Berger’dan
bir hayli uzak kalan sanatseverler
2005 y›l›nda Londra’da yazar›n
onuruna ‘Here is Where We 
Meet’ (Bulufltu¤umuz Yer) bafll›¤›
alt›nda bir dizi etkinlik düzenlediler.
Ad›n› yazar›n ayn› y›l yay›nlanan
kitab›ndan alan etkinlik bir aydan
fazla sürdü. Pek çok söylefli, per-
formans, film gösterimleri vb.nin
yer ald›¤› etkinli¤e Geoff Dyer, 
Michael Ondaatje, Anne Michaels,
Simon McBurney, Latife Tekin,
Emine Sevgi Özdamar gibi 
yazarlar da kat›ld›. Kat›l›mc›lar
yaz›n›n amac›n›, nelere muktedir
oldu¤unu ya da olamad›¤›n›
tart›flt›lar.

IIflfl››ll fifiiimmflfleekk

www.acikradyo.com.tr
18 Nisan 2005.

KKaayynnaakkllaarr::
Kenneth Baker; “Q & A - John Berger - The
Moment Of Truth Is Now” San Francisco
Chronicle, 6 Ocak 2002.
www.sfgate.com

Lewis Jones; “Portrait Of The Artist As A
Wild Old Man” Telegraph, 23 Temmuz 2001.
www.telegraph.co.uk 

www.johnberger.org

70’lerin bafl›nda Frans›z 
Alpleri’nde bir köyde yaflamaya
karar vermesiyle bafllad›.
Pek çok kifli bu durumu 
yad›rgasa da, arkadafllar›ndan 
biri “nap›yorsun, sen daha 
yafllanmad›n!” dese de karar›n›
vermiflti: “Birden fark ettim ki,
hikâyelerini yazd›¤›m insanlar
hakk›nda pek az fley biliyorum.
Benim yabanc›s› oldu¤um yaflam
flartlar›, pek çok insan›n yaflamak
zorunda kald›¤› türdendi. Üstelik
koflullar giderek kötüleflti. 
Sadece okuyarak bu insanlar›n
hayat flartlar›n› anlayamazs›n›z.
‹nsan›n bizzat yaflamas›, tecrübe
etmesi gerekir. (...) Burada, 
samimi oldu¤um kifliler, 
çocukluklar›n› da burada 
geçirmifl olan yafll› çiftçiler. 
Gençler, çoktan köyü b›rak›p
gitmifllerdi. Yafll› çiftçiler benim
ö¤retmenlerim oldular. 
Onlardan do¤a, toprak 
ve mevsimler hakk›nda çok 
fley ö¤rendim. Hayvanc›l›¤a ve 
tar›ma dair pek çok pratik ifli 
ve yaflam›n de¤erini onlardan
ö¤rendim.” ((BBkkzz;; BBaakkmmaa BBiiççiimmlleerrii))

Bir Zamanlar Avrupa’da adl›
üçlemesini bu ortamda kaleme 
alan Berger, yok olmaya yüz 
tutan köylülü¤ü, köyden kente 
göç eden köylülerin flehirde 
var olma çabalar›n› dile getirdi. 
1972 y›l›nda G. adl› roman› ile
Booker ödülünü kazand›. Bu
ödülünün yar›s›n› Kara 
Panterler’le paylaflt›. 

olmas› da efsaneleflmesine 
katk›da bulunmufltu. Bir 
Afro-Amerikal› olarak farkl› fizi¤i, 
kendine özgü stili ve k›yafetleriyle,
zaman›n›n progresif beyaz 
blues-rock’çular›n›n yan›nda 
farkl› bir yerde durdu. Hepsinden 
önemlisi, yetene¤i ve yarat›c›l›¤› 
ile elektrikli gitara s›n›f atlatan
kifli olarak müzik tarihinde yerini
ald›. Bugün Hendrix’in klasikleflmifl
parçalar› hâlâ referans olarak 
kabul ediliyor ve neredeyse 
her dalda en önemli müzisyenler
taraf›ndan yorumlan›yor.

Jimi Hendrix do¤du¤u flehir 
olan Seattle’da, Greenwood
Memorial Park’da yat›yor. 
Mezar tafl›nda bir Stratocaster 
gitar resmi var. Son not:  
Jimi Hendrix, solakt›... 

FFaarruukk EEcczzaacc››bbaaflfl››

John Berger

Günümüzün en etkili sanat 
elefltirmenlerinden biri say›lan
marksist düflünür, flair, senarist,
romanc› ve belgesel yazar›.

1926 Londra do¤umlu olan 
Berger, 16 yafl›nda Central 
School of Art’a girse de 
2. Dünya Savafl› yüzünden 
e¤itimini yar›da b›rakmak ve ifl
hayat›na at›lmak zorunda kald›.
Çal›flt›¤› flirkette, faflizmden kaçan
Avrupal› entelektüellerle –yazarlar,
felsefeciler, ressamlar, tarihçiler–
tan›flt› ve onlardan pek çok 
fley ö¤rendi. Y›llar sonra 
“Üniversiteye gidemedim ama 
16 yafl›ndayken yaflad›¤›m o
dönem benim için çok güzel 
bir e¤itimdi” diyecekti. Kendi
deyifliyle “ikinci e¤itim  dönemi”

Bulufltu¤umuz Yer Buras›, 2006
y›l›nda Türkçe olarak yay›nland›.

Hendrix
yetene¤i ve
yarat›c›l›¤›
ile elektro
gitara s›n›f
atlatan kifli
olarak
müzik 
tarihinde
yerini ald›.
Parçalar›
hâlâ refe-
rans olarak
kabul
ediliyor.
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John Berger’›n Türkçe’ye Çevrilmifl Eserlerinden
baz›lar›
Görme Biçimleri, Çev;Yurdanur Salman. Metis,1995.

O Ana Adanm›fl, (Seçki) Haz. Yurdanur Salman,
Müge Gürsoy Sökmen. Metis, 1998.

Picasso’nun Baflar›s› ve Baflar›s›zl›¤›, Çev; Yurdanur
Salman, Müge Gürsoy Sökmen. Metis, 1989.

Bir Zamanlar Avrupa’da, Çev; Taciser Belge, Murat
Belge. ‹letiflim, 1996.

Domuz Toprak, Çev; Taciser Belge. ‹letiflim, 1998.

Leylak ve Bayrak, Çev; Taciser Belge, Murat Belge.
‹letiflim, 1996.

G., Çev; Tomris Uyar, ‹letiflim,1996.

Kral, Çev; Müge Gürsoy Sökmen. Metis, 2001

Bulufltu¤umuz Yer Buras›, Çev; Müge Gürsoy
Sökmen, Gönül Çapan, Çevat Çapan. Metis, 2006.

John Lennon
Liverpool do¤umlu flark›c›, 
flark› yazar›, savafl karfl›t› 
eylemci. Popüler müzik tarihinin 
en tan›nm›fl grubunun; yaflam›yla,
sözleriyle, sanat›yla ve ölümüyle 
en çok tart›fl›lan üyesidir. 
16 yafl›ndayken tan›flt›¤› Paul
McCartney ile birlikte grubun 
yüz elliden fazla flark›s›na imza 
att›. Ayn› dönemde karikatür-
lerinden ve hikâyelerinden 
oluflan iki kitab› yay›nland›. Grup
arkadafllar›yla beraber A Hard
Day’s Night ve Help!, 1966’da da
Richard Lester’›n savafl karfl›t›
komedisi How I Won the War’da rr
rol ald›. 

Beatles ile ününün zirvesindeyken
alt s›n›ftan gelmifl olman›n
çeliflkilerini ve fark›na vard›¤› iki
yüzlülü¤ü ironik üslubuyla dile
getirdiyse de, aktif muhalefete
grubun son dönemlerinde bafllad›.
1968’de beraber olmaya bafllad›¤›
Yoko Ono’nun da etkisiyle müzi¤in
yan› s›ra film, heykel, litografi gibi

sanat dallar›nda avangard 
üretimler yapt›. 1969 y›l›nda
dünyan›n büyük baflkentlerinde
bast›rtt›¤› dev pankartlarla dünya
bar›fl›n›n sözcülü¤üne soyundu.
Ono’yla beraber Amsterdam’da 
ve Montreal’de bar›fl için birer 
haftal›k ‘bed-in’ eylemi yapt›.
Montreal’de otel odas›ndaki 
konuklarla beraber kaydedilen
‘Give Peace a Chance’ savafl
karfl›tlar›n›n marfl› hâline geldi. 
Çift, bu dönemde üç adet de 
avangard albüm kaydetti. 

Lennon, Beatles’›n ((BBkkzz;; BBeeaattlleess))
1970’te resmen da¤›lmas›ndan
sonra ç›kard›¤› ilk albümde 
kiflisel hislere, bir sonrakinde ise
ço¤unlukla politik flark›lara 
yer verdi. ‹kinci albümüne ismini
veren ‘Imagine’da, zihinlerde,
s›n›rlarla bölünmedi¤imiz, maddî
aidiyetlerin ve organize dinin
olmad›¤› alternatif bir dünyay› 
canland›rmaya çal›flt›. 1971
y›l›ndan sonra yaflamaya 
bafllad›¤› ABD’de ‘Yeni Sol’ 
gruplarla eylemlere, konserlere,
televizyon programlar›na kat›ld›, 
bir politik dergiye yaz›lar yazd›.
Politik etkisi o kadar fazlayd› ki,
sahte suçlamalarla iki y›ld›r 
hapiste mahkemeye ç›kar›lmadan
tutulan ‘Beyaz Panterler’ üyesi 
flair John Sinclair için yazd›¤› bir

flark›y› konserde seslendirme-
sinden iki gün sonra Sinclair
serbest b›rak›ld›¤› gibi, hakk›ndaki
bütün suçlamalar da düflürüldü.
‹ngiltere’nin Kuzey ‹rlanda poli-
tikas›n› elefltiren ‘Luck of the 
Irish’, ‘Sunday Bloody Sunday’ 
ve feminizm hareketinin yay›lma-
s›ndan çok önce, siyahlar›n baz›
ülkelerde, kad›nlar›nsa her yerde
ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›n› dile getirdi¤i
‘Woman Is the Nigger of the
World’ü bu dönemde yazd›. 

1973-74’de Yoko Ono’dan ayr›
kald›¤› ve ço¤unlukla Los 
Angeles barlar›nda içerek 
geçirdi¤i dönemde ç›kard›¤› iki
albüm, kendini ve iliflkisini 
sorgulad›¤› flark›lardan oluflur. 
Alt› solo albümün ard›ndan 
1975 y›l›ndan sonra gözlerden 
uzak bir yaflam› tercih etti. Bu
dönemde evinde yapt›¤› kay›tlar 
ve yeni malzemelerle 1980 
y›l›nda Yoko Ono’yla ortak bir
albüm ç›kard›. 8 Aral›k 1980 
gecesi New York’taki evinin
önünde vurularak öldürüldü. 
Politik faaliyetleri yüzünden
hakk›nda on y›l boyunca tutulan
FBI raporlar›n›n aç›klanmas›yla,
ölümü üzerine komplo teorileri
ortaya at›ld›ysa da, iddialar 
söylentiden öteye gidemedi. 

John Lennon, 
1940-1980.



‘adalet ve özgürlük getirmek’
iddias›n›n bar›nd›rd›¤› tehlikeler 
ve gizledi¤i bask›lar belki de
Rawls’un temkinli yaklafl›m›n› 
hakl› ç›karabilecektir. 

Akademik çevrelerde bu kadar
büyük ün kazanm›fl bir düflünürün
gündelik siyasal tart›flmalara hiç
kat›lmamas›, fikirlerinin neredeyse
hiçbir politikac› ya da siyasal
hareket taraf›ndan dile getirilme-

mesi, düflünce dünyas› aç›s›ndan
iflaret edilmesi gereken ilginç bir
noktad›r. Bunda, Rawls’un
tart›flmalar›n›n soyut ve kuramsal
bir boyutta yer almas› kadar, onun
mütevaz›, hatta afl›r› çekingen
yap›s› da rol oynam›flt›r. On y›ld›r
çok yak›n çal›flt›¤› sekreterinin,
Rawls’un vejetaryen oldu¤unu
sadece bir tesadüf sonucu 
ö¤renmesi, onun kiflisel yönünü 
ne kadar sakl› tuttu¤unun bir
göstergesi olsa gerek. 

MMuurraatt BBoorroovvaall››

eflitlikçi liberal düflüncede büyük
bir ç›¤›r açmas›na ra¤men
akademik çevreler d›fl›nda genifl
yank› yaratmam›flt›r. 

Rawls 1993 y›l›nda yay›mlanan
Siyasal Liberalizm eserinde, Bir
Adalet Kuram›’ndaki ilkeleri,
ça¤dafl toplumlar›n derin ahlaki,
felsefi ve kültürel çeflitlili¤i ›fl›¤›nda,
bu ilkelerin özüne sad›k kalsa da,
yeniden gerekçelendirmeye çal›fl›r.
Fakat, toplumsal çeflitlili¤e daha
duyarl› bir kuram sunma çabas›,
Rawls’un ilkelerinin evrensellik
iddias›n› epey zay›flatm›fl ve art›k
siyasal liberalizm sadece ça¤dafl
liberal demokratik toplumlar için
geçerli bir öneri hâlini alm›flt›r. 
Kat› bir elefltirmene göre, Rawls’un
adalet kuram›n› böyle savunmay›
tercih etmesi ileri de¤il, geri bir
ad›md›r ve düflünürün “Boston’un
merkezinde bulundu¤u yüz kilo-
metre çap›ndaki bir alan d›fl›nda 
bir topluma söyleyecek neredeyse
hiçbir fleyi kalmam›flt›r”. Ancak 
bu tür olumsuz yarg›lara ra¤men
Siyasal Liberalizm yüzlerce 
makale ve kitaba konu olmufl, 
kimileri Rawls’un yeni yaklafl›m›n›
savunurken, onu reddeden yazarlar
bile görüfllerini çürütebilmek için
detayl› analizler yapm›fllard›r.
Günümüz Anglo-Amerikan 
siyaset felsefesi alan›nda yazan
neredeyse hiç kimse onun
yaklafl›m›n› gözard› edebilmifl
de¤ildir. 

Uluslararas› Adalet ‹lkeleri
Uluslararas› iliflkilerin adil bir
flekilde nas›l düzenlenebilece¤ini
ele alan The Law of Peoples
(Halklar›n Yasas›) bafll›kl› eseri de
benzer bir tart›flma yaratm›fl,
Rawls’un savundu¤u uluslararas›
adalet ilkeleri kimi kozmopolit
düflünürlerce adil küresel iliflkileri
sa¤lamaktan uzak görülmüfltür.
Rawls’un yeryüzündeki toplumlar›n
aralar›ndaki kültürel ve felsefi
farkl›l›klara karfl› afl›r› bir hassasiyet
besledi¤i, evrenselli¤i ikinci plana
att›¤› itiraz› dile getirilmifltir. 
Ancak, düflünürün ölümünden 
sonraki uluslararas› geliflmelerin de
gösterdi¤i gibi, di¤er toplumlara

Ölümünün 20. y›l›nda Havana’da
heykeli dikilirken törende Fidel
Castro taraf›ndan ‘devrimci’ 
olarak an›lan John Lennon, 
politik söylemi en ciddi popüler
figürlerden biriydi. Onun bar›fl
yanl›s› sözleri bugün her
zamankinden daha geçerli. 
Bunun yan›nda Lennon, günlük
hayat›n keskin bir gözlemcisiydi.
Kiflisel duygular› muhtemelen
kimse onun gibi ayn› anda hem 
saf ve aç›k, hem de hayat alg›s›n›
tersyüz edecek biçimde dile
getirmemifltir. 

DDoorruukk YYuurrddeessiinn

John Rawls
(1921-2002). Hayat›n›n büyük 
bir bölümünü Harvard Üniversite-
si’nde ö¤retim üyesi olarak geçir-
mifl, ço¤ular›na göre 20. yüzy›l›n 
en önemli siyaset felsefecisi.
Rawls’un 1951 y›l›nda kaleme 
ald›¤› makalesiyle bafllatt›¤›
düflünsel çizginin ilk önemli dura¤›
1971 senesinde yay›mlanan Bir
Adalet Kuram› (A Theory of Justice)
adl› eseridir. Bu kitab›n ilk
sayfas›ndaki bir cümle Rawls’un
yirmi y›ll›k entelektüel u¤rafl›n›n
temel kabul noktas›n› simgeler:
‘Adalet, toplumsal kurumlar›n en
önemli erdemidir”. Adil bir toplum-
da egemen olmas› gereken ilkelerin
savunuldu¤u bu eser, ayn› zaman-
da 19. ve 20. yüzy›l düflüncesine
damgas›n› vurmufl faydac›l›k
ak›m›na ((BBkkzz;; MMaauussss)) karfl› son
derece kapsaml› bir alternatif
sunma iddias›ndad›r. Rawls,
Immanuel Kant’›n düflüncesini
gelifltirerek, kiflilerin özgürlü¤üne 
ve eflitli¤ine dayal› bir adalet 
kuram› oluflturmufltur. ‹ngilizce’de
yüz bin adedin üzerinde satm›fl ve
yaklafl›k otuz dile çevrilmifl bu
kitap, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›
siyaset felsefesinin temel kaynak-
lar›ndan birisi olmufltur. Ancak bu
eser, belki de Rawls’un kendisinin
de itiraf etti¤i gibi ‘gere¤inden
uzun’ olmas› nedeniyle, ya da bir
elefltirmene göre ‘sanki bir Orta
Avrupa dilinden ‹ngilizce’ye çevril-
mifl’ izlenimini veren dili yüzünden,

388

John Lennon

John Rawls, 
1921-2002.
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Kaç›k Radyo
Julio Cesar bir radyocu.
Programlar›nda aflktan,
arkadafll›ktan, birliktelikten 
ve direniflten bahsediyor. 
Buenos Aires’te bir ak›l 
hastahanesinde yafl›yor. 10 y›l 
önce sekiz yafl›ndaki k›z›n› 
kaybetmifl. Ve girdi¤i a¤›r 
depresyon sonucunda kendi
iste¤iyle ak›l hastahanesine 
yatm›fl.

“Yaflamak, yemek yemek ya da
evden ç›kmak istemiyordum. 
Ailem beni anlam›yordu. Evde
kalmak beni daha da hasta
ediyordu. Ben de burada 
yaflamay› tercih ettim. Çünkü 
burada kendimi ifade etme 
özgürlü¤üne sahibim” diyen 
Julio Cesar, Jose Borda 
psikiyatri hastahanesinde 
yaflarken ayn› zamanda 
radyoculuk yap›yor. Çünkü 
onlar›n ‘Radio Colifata’ (Kaç›k
Radyo) adl› kendilerine ait bir 
radyo programlar› var.

“Radyonun Anteni Bu Duvarlar›
Y›k›yor”
‘Kaç›k Radyo’ fikri terapiler
s›ras›nda ortaya ç›km›fl. 
Hastalar bir kay›t aletini s›rayla 
birbirlerine aktararak istedikleri
konuda konufluyorlarm›fl. Bu 
yöntemin terapilerde s›k s›k
kullan›ld›¤›n›, ifade hakk› ve bu
hakk› birbirlerine devretmenin
hastalara iyi geldi¤ini söyleyen
Doktor Alfredo ayn› 
fikirden yola ç›karak ‘Kaç›k
Radyo’yu kurmaya karar vermifl.
Doktor Oliviera bu yöntemin
ilaçlardan çok daha etkili 
oldu¤una inan›yor ve flöyle diyor:

“‹laçlar hastay› safd›fl› eder. Oysa
radyo insanlar› özgürlefltiriyor.
Hastahanenin duvarlar› yokoluyor.
Radyonun anteni bu duvarlar›
y›k›yor.”

Radyo programc›l›¤›na 
bafllayan hastalar›n üçte ikisi 
taburcu edilmifl. D›flar›dan 
tedavilerine devam eden 
hastalar›n hiçbiri tekrar 
hastahaneye yat›r›lmam›fl.  
Üstelik Kaç›k Radyo bir terapi 
yöntemi olarak ortaya ç›kmakla
beraber k›sa sürede müthifl ilgi
görmüfl ve 12 milyon dinleyiciye
ulaflm›fl. Kaç›k Radyo dinleyici-
lerinden biri olan taksi floförü
Hector Eduardo Costa flöyle 
diyor: “Bence bu insanlar 
san›ld›¤› kadar da kaç›k 
de¤iller. Kesinlikle do¤ru 
fleyler söylüyorlar. Bazen 
yazd›klar› fliirleri okuyorlar, 
flark› söylüyorlar ve kesinlikle 
son derece ilginç.” 

Kaç›k Radyo’da program 
yapan ak›l hastalar›ndan biri 
olan Hugo Norberto Lopez bu
yay›nlar›n halk›n e¤itimi aç›s›ndan
da önemli oldu¤una de¤iniyor.
Lopez’e göre Kaç›k Radyo ak›l
hastal›¤›n›n ne demek oldu¤una
dair hurafeleri de alafla¤› ediyor:
“Yaflad›¤›m mahallede benim 
için ‘flu kaç›¤a bak›n!’ derler. 
Ama art›k tam tersi. Sokaklarda
bana sar›l›p tebrik ediyorlar. 

Bu da insanlar›n anlamaya
bafllad›¤›n› gösteriyor.”1

Pr; Aç›k Dergi. Yt; 01 fiubat 2005. 

1 www.lacolifata.org
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Çok enteresan bir içecek... 
Çok mistik... Hatta tarih 
kitaplar›na bakt›¤›n›zda ‘siyah 
içecek’ diye geçti¤ini görüyor-
sunuz. Son derece gizem dolu,
zaman zaman politik, sosyal ve 
dini yönü de çok kuvvetli olan, 
Türk kültüründe de son derece
önemli yeri olan bir içecek. 
Türkiye’de kahvenin geliflimi
esas›nda 1985 y›l›ndan sonra
Turgut Özal’›n kambiyo rejimini
kald›rmas›ndan itibaren serbest-
li¤e kavufltu. Daha önce ülkeye
kahveyi Tekel getiriyordu. Tekel
ihaleler aç›yordu ve o flekilde
ulafl›labiliyordu kahveye, tek itha-
latç›s› Tekel idi. Oradan al›n›p
piyasaya veriliyordu. Daha sonra
serbest kal›nca herkes kendi
iliflkisini kurmaya bafllad›. Türkiye
enteresan bir piyasa, Brezilya
kahvesi ‘Arabica’ türü ama 
bak›ld›¤› zaman en kaliteli, en 
güzel diyebilece¤imiz bir kahve
türü de¤il. Fakat Türk damak tad›
buna senelerdir al›flm›fl oldu¤u 
için Tekel’in prezantasyonunu
y›kmak mümkün de¤il. Spec. ad›
verilen kahve analizlerine göre

Radio Colifata’n›n
tan›t›m afifllerinden
biri.

“Radyo insanlar›
özgürlefltiriyor.”
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tabiat› inan›lmaz verimli olan 
bir ülke. Esas›nda gitti¤imde
oldukça uzun, üç hafta kadar
kald›m. Baflka bir toplant› 
sebebiyle gidecektim, fakat 
iliflkilerimi tazelemek; oradan
al›c›lar›m›, bana mal satan 
firmalar› ziyaret etmek amac›yla da
bir hafta erken gittim. Bu süre
boyunca, mal ald›¤›m bütün
flirketlerle görüfltüm. Hatta 
beni kahvenin bütün evreleri 
ile tan›flt›rmak için plantasyonlarda
mal› son hale getirene kadar
yap›lan çal›flmalar› e¤itici bir
flekilde gösterdiler. Mal al›m›nda 

ve pazarlanmas›nda bilgi; 
buradaki kavurucular›n 
sahip olduklar› üretimde 
arad›klar› tad› verebilmek için 
tam istedikleri kahve tipini 
getirmek çok önemli. Beni 
plantasyonlara götürdüklerinde 
çok etkilendim... Arabada 
giderkenki o görüntüyü hiç 
unutmuyorum, flarap ba¤lar› gibi
s›ra s›ra kahve a¤açlar› inan›lmaz
büyüklükte tepeleri kapl›yordu. 

Robusta ve Arabica
Kahve afl›r› bak›m gerektiren 
bir bitki de¤il. Zaten Brezilya’da
finansman aç›s›ndan bankalar 
üreticilere destek ç›k›yor, çünkü
önemli bir ihracat girdisi sa¤l›yor
ekonomiye. ‘Robusta’ ve ‘Arabica’

yanad›r, birisinden ç›kars›n›z
öbürünün kahvesini içmeye 
gidersiniz. 

Tahtakale’de birçok kahveci 
var, kimisi direkt müflteriye 
hitap ediyor, kimisi kahvehanelere 
hitap ediyor. Kavurup, ö¤ütüp
satan yerler bunlar. Kahve soka¤›
da zaten kavuruculardan geliyor,
herhalde eskiden beri bu iflin
yap›ld›¤› yer. Biz ise kahveyi 
ham getiriyoruz ve kavuruculara
sat›yoruz. Mesela bir fiyattan 
mal› satard› babam, derken 
oradan ç›k›p yan müflteriye 

giderdi. Eh, yandaki müflteri 
daha pazarl›kç›, mal› daha 
ucuza almay› baflar›yor. Tabii 
ayn› anda iki ayr› fiyat olmaz; 
böyle durumlarda babam satt›¤›
mal›n fiyat›n› düflürmek için 
oradan ç›k›p önceki müflteriye
giderdi, hiçbir zaman, ben mal›
nas›lsa satt›m, diye düflünmedi. 

Babam Brezilya’ya yapt›¤› 
yolculuklardan birinde ‹zmir’den
oraya yerleflmifl bir beyle
karfl›laflm›flt›. Döndü¤ünde oraya
hep rak› göndermek nasip oldu 
o günden sonra, bunu da 
severek yapt›. Rak›, beyin çok
sevdi¤i bir içki imifl ve orada
bulam›yormufl. Daha sonra ben
gittim Brezilya’ya, çok etkileyici,

taneler ay›r›m yap›l›rken 
istenilen kaliteye göre 1-2-3 diye
deflifre ediliyor. Getirebilece¤iniz 
en iyi kahveyi de o flekilde tanzim
edip getirebiliyorsunuz. Bunu 
tespit ederken ticari yönünü de
düflünmeniz laz›m, borsa mal›
oldu¤u için; hem iyi ifl yapmak 
hem de bu arada flirket mevcu-
diyetini devam ettirebilmek için
ticari yönden de bakmak gerekiyor.
‹stenilenden fazlas›n› bir dereceye
kadar sunabiliyorsunuz, çünkü
al›c›s› kadar sat›c›s› da olmas›
gerekiyor. Yani talep ile arz›n 
dengelenmesi gerekiyor. 

Kahve Soka¤›
Türkiye’de bir Tahtakale ekolü 
söz konusu. Burada ifl hayat› 
s›rf bilgiye dayanm›yor; insan
iliflkileri, hat›r, gönül çok önemli; 
bu iflte al›fl›lm›fl bir ticari ahlak
anlay›fl› var. Babam bize en baflta
flunu ö¤retti: “Mal satarken, kötü
mal sahibinin kesesine...”. 
Getirdi¤i mal› hep bu flekilde
satard›. Babamla birlikte afla¤›
yukar› 7-8 y›l çal›flma hayat›m›z
oldu ve bu s›rada çok fleyler
kazand›m. Tahtakale apayr› bir
kültür, hatta bir küçük an›m var; 
bir yere gitmifltik, babam orada 
mal satacakt›. Al takke ver külâh
pazarl›k yapt› bir müflteri ve 
babama mal satt›. Bizim müflteriler
de çok enteresan, hepsi yan

fiair
Yahya
Kemal'in
dedi¤i gibi,
"Türkiye'de
bir kahve
medeniyeti
var."
... Ama,
Türk içecek
kültüründe
çay ege-
men.

Dal›nda kahve
kirazlar›.
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adl› iki türü var. Arabica’dan 
bizim bildi¤imiz, içti¤imiz 
Türk kahvesi üretiliyor. Robusta 
ise tats›z, volümü olmayan 
bir kahve. Filtre kahve ve 
espresso üretimlerinde kar›fl›k
‘blend’lerde kullan›ld›¤› zaman
köpü¤ü veren bir özelli¤i var 
robustan›n. Arabica’y› Türk
kahvesinde kulland›¤›m›z 
zaman ise böyle bir fleye
ihtiyac›m›z olmuyor. Arabica’n›n
bunun yan›nda farkl› özellikleri de
var; mesela dilin alabildi¤i 
asidite, iyodik, hafif meyvemsi, 
tentürdiyotumsu bir tat 
olabilir. Bu tip özellikleri var, 
bunlar her kavurucunun ayr› 
üretti¤i tatta olan kahveler 
oluyor. Bizim bir müflterimiz 
var, Anadolu’dan ‹stanbul’a 
mal almak için geldi¤inde bizi
ziyaret eder, biz de ona hep
“Kahve içer misiniz?” deriz. 
Hemen çantas›n› açar, yan›nda
getirdi¤i kendi kahvesini ç›kar›r.
“‹çerim ama bundan yapacaks›n”
der. Bizim Türk kahveciler 
burada belirli bir tat istiyorlar 
ama farkl›l›klar kavurma ile elde
ediliyor. Mesela kimisi koyu 
kavuruyor ve zannediliyor ki 
ac› bir tat verecek... veya 
kahve yanm›fl zannediliyor. 
Ama asl›nda yanm›yor, sadece
kavurma derecesi de¤ifliyor. 
Yani biz üreticilerin kahvelerine, 
bu kötü kahve, bu iyi kahve, 
diyemeyiz, çünkü tamamen 
damak tad›m›zla alakal›d›r. 
Ben flu kahveyi daha 
çok severim de epsilon bana 
ters düfler, neden? Belki onun
asiditesi fazlad›r, öbürünün 
meyve tad› öne ç›km›flt›r. Bir
bak›ma flarap gibi... Herkesin 
tercihi farkl› olabilir, damak
al›flkanl›¤› de¤iflir ama dünyada 
iyi kahve olarak tercih edilen 
kahve türü Arabica’d›r. Arabica
içinde de y›kanm›fl ve y›kanmam›fl
ayr›mlar› var. Türkiye’ye gelen
Brezilya kahvesi y›kanmam›fl 
olan›, bu da toplanmas›ndaki
ifllemle alakal›. Kostarika,
Kolombiya, Kenya tipi y›kanm›fl
kahveler hakikaten suda 
bekletilmifl, temizlenmifl olanlar 

ve buna göre de daha yumuflak 
bir tada sahipler. Çünkü y›kama
s›ras›nda kahve, asiditesini 
kaybediyor ve daha yumuflak 
bir tat al›yor.

Kahvesini ‹çmeyen Medeniyet
fiöyle bir enteresanl›k var; en
pahal›, en iyi diye getirdi¤inizi 
Türk kahvesinde kullanam›yor-
sunuz. Dolay›s› ile bunu Türkiye’de
satman›z mümkün de¤il. Bizim
damak tad›m›z genellikle neye
uyumlu ise biz onu getirmek
mecburiyetindeyiz. Yahya 
Kemal’in dedi¤i gibi “Türkiye’de 
bir kahve medeniyeti var.”
Hakikaten Türkler kahvesi ile 
tüm dünyay› fethetmifl; ama 
tonajlara bakt›¤›m›z zaman
Brezilya’da senede 100 bin 
tonun üzerinde tüketilirken
Türkiye’de sadece 10 bin 
ton tüketiliyor. Tabii bu yaln›z 
Türk kahvesi için geçerli. 
Ama di¤er kahveler Türkiye’de 
çok yeni bir ürün oldu¤u için 
zaten tüketimi de az. Türkiye 
global bakt›¤›n›z zaman 
15 bin tonu geçmeyecek bir 
kapasiteye sahip.Türk içecek
kültüründe çay›n egemenli¤i 
söz konusu. Öncelikle kahveden
daha ucuz, bir de ithalat 
döneminde biliyorsunuz bir 
süre kahve yoktu... Tüketim 
elbette fiyatlarla çok alakal›; 
kahve fiyatlar› d›flar›da çok 
artt›kça Türkiye’de tüketimi
azal›yor, çünkü insanlar hemen 
çay içmeye bafll›yorlar. 
Türkiye’de çay üretimimiz de 
var, dolay›s› ile tüm bunlar 
çok etkileyici faktörler. 

Kahve Kirazlar›
‹nan›lmaz güzellikte, k›rm›z›, 
oval, zeytinin biraz küçü¤ü, 
bizim flamf›st›¤›na çok 
benzeyen meyveleri var, 
kahve kirazlar› diyebiliriz bunlara.
A¤açtan bir dal› sürterek 
topluyorlar; tek tek toplanm›yor.
Kolombiya kahvesi tek tek
toplan›yor ve bu daha pahal› 
bir yöntem, ama önemli, çünkü
çürük taneler kavrulma evresinde
kahvenin genelde tad›n› çok 

etkiliyor. Çürük kahveler 
sepetler içine konuyor, daha 
sonra toprak üstüne büyük 
alanlara yay›l›yor ve güneflte 
kurumaya b›rak›l›yor. Kuruduktan
sonra da kabuklardan ay›rma 
ifllemi var; bunlar› dönen 
tamburlara koyuyorlar, böylece
çekirdekler döne döne
kabuklar›ndan ayr›larak tane 
hâline geliyorlar. Bu aflamada
bildi¤imiz yeflil kahveyi görüyoruz.
Fakat bu bitmifl bir evre de¤il;
bunun içinde çürük, kullan›lmaya-
cak, defekt dedi¤imiz taneler 
var, bunlar›n ay›klanmas› 
gerekiyor. Çiftçi bir numune 
alarak ihracatç›ya sunuyor, o 
ihracatç› da e¤er kendi sataca¤›
türe uygun ise o mal› al›yor ve 
kendi iflledi¤i depolara gönderiyor.
Daha sonra, al›nm›fl olan kahvenin
tamam› silolarda stoklan›yor ve 
borularla yukar›daki makinelerle 
iletiliyor. Bu makinelerde 
eliyorlar kahveleri, 17-18 no.
dedi¤imiz eleklerden geçiriyorlar.
Esas›nda tanelerin iri olmas› iyi 
bir özellik; primli sat›lmas›n›
sa¤l›yor. Tabii e¤er ö¤ütüyorsan›z,
görüntü satm›yorsan›z fark› 
ödemeye gerek yok. Fakat 
17-18, 2-3 ald›¤›n›z zaman elek
makinelerinden elektronik
makinelere geçiyor ve defekt 
olan, kullan›lamayan çürük taneler
ay›klan›yor. Bu çürük taneleri
ay›klad›ktan sonra borularla 
tekrar çuvallara doldurma ifllemi 
gerçeklefliyor. Sonra 60 kiloluk
çuvallarda orijinal dikifl makinesi 
ile dikiliyor ve hamallar taraf›ndan
konteyn›ra yükleniyor. Kahvenin
analizi çuval›n üzerine yaz›l›yor 
ve bu flekilde ihraç ediliyor.

Ulafl›mda da Yaflayan Ürün
Kahve ulafl›m esnas›nda da 
yaflayan bir ürün. Dolay›s›yla 
kurutma safhas›nda bile e¤er 
o anda aç›k alanlarda ya¤mur
ya¤arsa bu durum kahvenin 
tad›n› etkiliyor. Konteyn›r›n etraf›
tamamen kâ¤›tla kaplan›yor. 
E¤er bir taraf› unutulursa bütün 
bir ay boyunca konteyn›r›n içinde
terleme yap›yor, o terleme nemi
fazlalaflt›r›yor, nem ise kahvenin



ihracatç›lar bile bunu söylemeye
yetkili de¤il. Dolay›s› ile kar›fl›m
(blend) dedi¤imiz fley her firma 
için son derece gizli bir reçete.
Brezilya’da mesela instant (suda
eriyen) kahve ‘konilon’ tipi
dedi¤imiz kahveden üretiliyor.
O da deniz seviyesindeki 
a¤açlardan elde ediliyor ve 
çok kaliteli bir kahve türü de¤il.
Dolay›s› ile bir iflleme tabi 
tutularak granül veya toz 
haline getiriliyor ve bu flekilde
nescafé, (soluble) kahve üretimi
yap›l›yor. Tabii bunun fiyat› daha
ucuz ve Türkiye’de flu anda bu 
tip kahvelerin tüketimi gün 
geçtikçe art›yor. Türkiye’de 
instant dedi¤imiz kahvenin 
üretimi yap›lm›yor; paketlenmifl 
ve ithal olarak geliyor ve bu 
flekilde sat›l›yor. Fakat filtre 
kahve, nescafé’den daha kaliteli 
bir kahve, o da henüz yavafl 
yavafl yay›l›yor. Bu arada 
biliyorsunuz espresso kahveleri
baz› kafelerde çok popüler oldu, 
bu biraz da moda ile ilgili. 
Kahve kültürü de zaman içinde
gelifliyor. Fakat üzücü olan flu ki
Türkiye’de Türk kahvesi, piflirme
olay› zahmetli oldu¤u için genellikle
büyük otellerimizde, turistik
beldelerimizde çok zor bulunur 
hâle geldi. fiimdi Yunanl›larla bir
rekabet hâlindeyiz, Yunanl›lar,
gördü¤ünüz her köfle bafl›nda
‘Yunan Kahvesi’ diye flarküteride,
bile Türk kahvesini sunuyor. Biz
Türkiye’de baz› yerlerde bunu 
bulamayacak duruma geldik, 
bu da son derece üzücü. ((BBkkzkkzz;;
KKaarraa AAlltt››nn))

BBiinnnnuurr HHaattaayyll›› iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Tad Muhabbetleri 
Yt; 30 Kas›m 2002. 

tad›n› etkiliyor. ‘Cup Taste’
yani kahve tatma ifllemi 
ihracatç›n›n ofisinde yap›l›yor.
Özel cup taste odalar›nda 
kahve iri flekilde çekiliyor ve 
s›cak su konuluyor. Birçok 
de¤iflik kahve türü konuluyor ve
çok büyük bir ifltahla hüp diye 
bir anda içiliyor. Ama yutulmuyor,
tükürülüyor... Tabii bu ifllemin
görüntüsü hofl de¤il ama flarap
gibi, dönen bir masada, etrafta 
8-10 de¤iflik kahve bu flekilde
haz›rlanm›fl oluyor, içilip tükürüyor.
Ayn› anda yap›l›yor ki bütün 
de¤iflik kahvelerin tad› unutul-
madan yaz›labilsin. 

Güzel Kahvenin S›rr›
Biz Brezilya’da ›srar etsek de
Yemen kahvesinin de dünyaca 
bir ünü var. Mocca liman›ndan
ihraç edildi¤inden ötürü bu adla
an›l›yor. Çok da pahal› bir kahve.
Türkiye’deki ihracatç›lar da 
Brezilya kahvesinde ›srarc› ama
herkes flunu soruyor “Kahve 
niye Yemen’den gelmiyor?”.
Esas›nda kahve ilk Etiyopya’da
ç›km›fl, daha sonra Yemen’e 
gitmifl ve Yemen’deki bu 
destans› öykülerle tüm dünyaya
yay›lm›fl. Dünya üzerinde 
kahve üretimi için ideal olan 
yükseklikler ve yerler var ve 
›s› da bu anlamda önemli bir 
faktör. Deniz seviyesinden 
1200 metreye kadar kahve 
üretiliyor ve de¤iflik ülkelerde
de¤iflik tatlarda kahve yetifliyor. 
Bir kar›fl›m yap›ld›¤› zaman, bir 
filtre kahvede veya bir espresso’da
her üretici farkl› bir kar›fl›m
kullan›yor ve bu kar›fl›mlar çok 
gizli tutuluyor. Sat›c›lardan belli
miktarda Yemen kahvesi, belli 
miktarda Kostarika al›yor ama 

Kamuoyu

‘Kah›r Yüzünden Lütuf’: 
Türkiye’nin üzerinden bir ‘tsunami’
gibi geçen ve ülkede sonsuza
kadar kal›c› izler b›rakan 
17 A¤ustos 1999 Marmara
depreminin tek bir ‘faydas›’ 
olduysa e¤er, o da ‘KAMUOYUNA’
bafll›kl› bildiri olsa gerektir. Büyük
depremin üzerinden iki hafta 
bile geçmeden, neredeyse artç›
sallant›lar dahi sona ermemiflken, 
1 Eylül 1999’da, 101 sivil toplum
kuruluflunun ortak imzas› ile belli
bafll› gazetelerin hemen hepsinde
tam sayfa olarak yay›nlanan bir 
belgeydi bu. (Yay›nlanmas›n› 
takip eden birkaç gün içinde 
imzac› kurulufllar›n say›s› 130’u
aflt›.)

Esas olarak devlet görevlilerine
do¤rudan hitap eden bildiride, 
17 A¤ustos’un ülke tarihinde bir
‘milat’ teflkil etti¤i ve bireylerin
devlet için de¤il, devletin bireylere
hizmet için var oldu¤u, alabildi¤ine
yüksek bir sesle dile getiriliyordu.
Ülkede sivil toplumun ilk kez 
topluca konuflmaya bafllad›¤›n›
gösteren bu bildirinin kendisi de 
bu bak›mdan ayr›ca bir ‘milat’
niteli¤inde say›labilirdi. Dahas›, 
kimi yazarlar ve gazeteciler, 
bildiriyi ülkede bir ‘demokratik
devrim’in belgesi olarak da
nitelediler.

Bildiride öngörülen ‘yeni yol’un
tutulup tutulmad›¤›, bu 
‘demokratik devrim’in daha
bafllarken kendi kendine sönüp
sönmedi¤i, ya da ‘böyle gelmifl
böyle gider’ senaryolar›n›n 
ülke üzerindeki egemen 
konumunu sürdürüp sürdürmedi¤i,
günümüzde de hararetli bir
tart›flman›n konusu olarak 
sürüp gitmektedir. ((BBkkzz;; DDeepprreemm))

AAçç››kk RRaaddyyoo
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MMaaaalleesseeff,, TTüürrkk kkaahhvveessii,, ppiiflfliirrmmee
oollaayy›› zzaahhmmeettllii oolldduu¤¤uunnddaann
ggeenneelllliikkllee bbüüyyüükk ootteelllleerriimmiizzddee,,
ttuurriissttiikk bbeellddeelleerriimmiizzddee ççookk zzoorr
bbuulluunnuurr hhaallee ggeellddii..
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1 Eylül 1999’da, 101 sivil
toplum kuruluflunun
ortak imzas› ile belli
bafll› gazetelerin hemen
hepsinde tam sayfa
olarak yay›nlanan bildiri.



anneleri onlara av eti verir. 18
ayl›kken kendi avlar›n› yemeye
bafllarlar. Yavrular 1,5-3 yafllar›nda
anneden ayr›l›r. Difliler anneden
ayr›ld›ktan sonra anneye yak›n bir
sahaya yerleflir. Erkekler daha
uza¤a giderler.

Hobbes
Bill Watterson’un Calvin ve Hobbes
çizgi roman›ndaki yavru kaplan
Hobbes, alt› yafl›ndaki Calvin’in
oyuncak kaplan› ve hayal
arkadafl›d›r. Beraber oyunlar oynar,
uzay canavarlar›yla çarp›fl›r, ‘G›c›k
K›zlardan Kurtulma’ kulübünü
kurarlar. Calvin ve Hobbes macera-
lar yaflarken Calvin’in annesinin
arabas›n› çarpt›klar›nda ya da evi
darmaduman ettiklerinde bu
ço¤unlukla Hobbes’un iflidir. ‹kisi
rahatça gezip dolafl›rlar; fakat anne,

baba ya da baflka herhangi biri
yanlar›na geldi¤inde Hobbes oyun-
cak bir kaplana dönüflür. Oyun
oynarlarken Hobbes muhteflem
kaplan gücünü sergilemekten
hofllan›r. Ama Calvin’i hiçbir zaman
incitmez. Yine de flöyle der:
“Kaplan› ormandan ç›karabilirsiniz
belki, ama orman› kaplan›n içinden
ç›karmak: iflte bu imkâns›z.”

Richard Parker
Yann Martel’in Pi’nin Yaflam› adl›
kitab›ndaki kaplan›n ad› ise Richard
Parker. Hintli küçük bir çocuk olan
Pi’nin babas› bir hayvanat bahçesi
iflletir. Pi 16 yafl›na geldi¤inde hay-
vanlar›n bir k›sm›n› yanlar›na al›p
Kanada’ya göç etmeye karar verir-
ler. Gemi f›rt›nada bat›nca Pi bir fi-
likaya s›¤›nmay› baflar›r ancak fi-
likada yaln›z de¤ildir... Okyanusun

boynuna dolar ve flöyle der:
“N’aber kaplan?”

Yabani domuz ve antilop türleri
kaplanlar›n genelde avlad›klar› hay-
vanlard›r. Kaplan, av›na sürünerek
yaklafl›r ve en yak›n mesafeden
hamle yapar. Kaplanlar bir seferde
18 kilodan fazla et yiyebilir; sonra
birkaç gün birfley yemezler. Bazen
avlar›n› güvenli bir yere tafl›y›p
orada günlerce yerler.

fiere Kan
Rudyard Kipling’in Orman Çocu¤u
kitab›ndaki meflhur kaplan fiere
Kan, ya da takma ad›yla Lungri,
sald›rgan ve kendini be¤enmifltir.
Do¤ufltan topal olan fiere Kan,
William Blake’in fliirinde bahsetti¤i
dehfletli simetriden yoksundur. Yine
de kendini orman›n efendisi olarak
görür. fiere Kan orman çocu¤u
Mogli’nin de en büyük düflman›d›r.
Küçük Mogli’ye sahip ç›kan kurt
ailesi onu fiere Kan’dan korumaya
kararl›d›r.

“Gözleri öfkeden flimflek çakan
baba kurt, kaplana kibarca ne iste-
di¤ini sordu.
Kaplan: Av›m› istiyorum. Bir insan
yavrusu buraya gelmifl. Anas›
babas› kaç›p gitti. D›flar› ç›ks›n. O
benim! dedi.
-Biz kurtlar özgür ve apayr› bir
toplulu¤uz, dedi baba kurt.
So¤ukkanl› görünüyordu. Emirleri
yaln›z ve yaln›z sürümüzün
önderinden al›r›z. ‹nsan yavrusu
bizimdir. Öldürmemiz ya da sa¤
b›rakmam›z tamamen bizim
bilece¤imiz ifltir.
-Bunlar da ne demek oluyor!
Saçma sapan sözlerle bana zaman
kaybettirme. Ben burada, sizin
ininizin önünde hakk›m olan birfleyi
istiyorum. Bunu yan›na b›rakmam.
Dikkat et, karfl›nda kaplan
konufluyor!”

Difliler 3 yafl›nda ergenli¤e ulafl›r ve
çiftleflmeye haz›r olduklar›nda koku
ve seslerle bunu bildirir. Gebelik
103 gün sürer. Bir defada 2-3 yavru
yaparlar. Do¤umda genellikle bir
yavru ölür. Kaplanlar kör do¤arlar.
6-8 hafta anne sütü emerler. Sonra

Kaplan
Tiger, tiger, burning bright  
In the forests of the night, 
What immortal hand or eye  
Could frame thy fearful symmetry?

Kaplan, kaplan,
Gecenin ormanlar›nda
Aleviyle parlayan
Hangi ölümsüz el ya da göz, 
Yaratabildi o dehfletli simetrini?

WWiilllliiaamm BBllaakkee

Kaplan, yani latince ad› ile Pantera
Tigris Tigris, kedigiller familyas›na
ait y›rt›c› etoburlardan biridir.
Yetiflkin kaplanlar yaln›z yaflamay›
tercih ederler. Ne zaman bir avla
karfl›laflaca¤›n› bilmeyen kaplanlar
yaflad›klar› ortamda avlara kalabal›k
flekilde yaklaflmaktan ve onlar›
kaç›rmaktan daha çok, avlara
bask›n yaparlar. Belki bu 
özelliklerinden dolay› Örümcek
adam›n k›z arkadafl› Mary Jane
ço¤u zaman ona ‘Kaplan’ diye
hitap eder. Örümcek adam
düflmanlar›n› altedip yan›na
geldi¤ine MJ kollar›n› onun
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William Blake’in kendi fliirlerini
resimledi¤i Songs of Experience
adl› kitab›ndan, 
1794.

“Kaplan› ormandan
ç›karabilirsiniz belki,

ama orman› kaplan›n
içinden ç›karmak:
iflte bu imkâns›z.”

ortas›nda yan›nda bir s›rtlan,r  baca¤›
k›r›k birk  zebra,r  difli bir orangutanr  ve
300 kiloluk Bengal kaplan› Richard
Parker vard›r.r

Kaplan›n postundaki çizgiler av›nar
karfl› bir kamuflajr  görevi görür.
Kuyru¤u, h›zla kofltu¤unda bir
denge unsurudur ver  bir iletiflimr
arac›d›r. Yetiflkin kaplanlar,
çal›l›klara ve a¤açlara idrar ver
kokulu ak›nt›yla; bazen de t›rm›kla-
yarak iflaretk  koyarlar. Kaplanlar,
suyu severler ver  çok iyik
yüzücüdürler.

“S›rtlan titredi. Gözleri donuklaflt›.
Bitmiflti. Richard Parker onur  b›rakt›
ve h›rlad›. Ama sessiz, özel ve
gönülsüz bir h›rlamar  gibiydi bu.
Soluk solu¤ak  kalm›flt›, dili a¤z›ndan
d›flar› sark›yordu. Dudaklar›n›
yalad›. Bafl›n› sallad›. Ölü s›rtlan›
koklad›. Bafl›n› kald›r›p havay› kok-
lad›. Ön ayaklar›n› k›ç taraftaki
banklara yaslay›p dikildi. Ayaklar›
ayr›kt›. Her ner  kadar yavaflr
sallan›yor olsar  da sandal›n
k›p›rt›lar›ndan hofllanmad›¤› belliydi.
Küpefltenin ilerisinden aç›k deniz-k
lere bakt›. Yavaflça, huysuzca
h›rlad›. Yeniden havay› koklad›.
Yavaflça bafl›n› çevirdi. Döndü,
döndü –dört döndü– ta–  ki do¤rudan
bana bak›ncaya dek. Keflke size
bundan sonra olan›, gördü¤üm
de¤il de hissetti¤im flekliyle anlata-
bilseydim. Richard Parker’›, onu en

gösteriflli biçimde gösteren aç›dan
gözlemledim: Arkadan, yar› dikil-
mifl, bafl› dönük halde.k  Duruflunda
yapmac›k say›labilecek birk  tavr›r
vard›, kas›tl› olmasa da sahte bir
güç gösterisi gibi duruyordu. Ne
güç, ne gösteri üstelik! Varl›¤› ezi-
ciydi, ama ayn› zamanda da k›vrak
bir zarafeter  sahipti...”

Kaplan Sutra
Adam›n biri, tarlalar aras›ndan yürüyüp
geçerken bir kaplanla karfl›laflt›. Hemen
kaçmaya bafllad›, kaplan da kovalamaya.
Bir uçurumunr  k›y›s›na gelen adam yabani
bir sarmafl›¤›nr  ucunu yakalad›¤› gibi uçu-
rumdan afla¤› do¤ru salland›. Hemen
yukar›s›nda duran kaplan gözlerini ona
dikmifl, havay› kokluyordu. Korkuyla
titreyen adam afla¤› bakt›¤›nda, uçurumun
dibinde kendisini yemek içink  bekleyen bir
baflka kaplan daha oldu¤unu farketti. Onu
koruyan tek fleyk  tutundu¤u sarmafl›kt›.

Derken biri siyah ve biri beyaz iki fare
sarmafl›k dal›n› kemirmeye bafllad›. O
s›rada adam hemen yan›bafl›nda duran
lezzetli çilekleri farketti. Sarmafl›¤a bir eliyler
tutunup, di¤er eliyler  uzand›¤› çile¤i kopard›.
Ne tatl›yd› lezzeti!

Son Kaplanlar
Kaplan, tükenen ve tükenme
tehlikesi içinde bulunan türler
aras›nda yeral›yor. Hindiçini
Kaplan›, Sumatra Kaplan›, Sibirya
Kaplan› ve Çin Kaplan› hayatta
kalmaya çal›fl›yor. Son Java
Kaplan› 1980 y›l›nda, son Bali
Kaplan› ise 1937’de yok oldu.
Eskiden Ni¤de, Alada¤lar böl-r
gesinde de yaflayan ‹ran Kaplan›
ise 1968 y›l›nda tükendi. Evliya
Çelebi de Seyahatname’sindeee
Alada¤lar’daki kaplanlar›n hey-
betinden bahsediyor. Evliya Çelebi
bu da¤larda bolca kaplan bulun-
du¤unu yazm›fl. Yine
Seyahatname’de,ee Manavgat’›n
flimdiki Gündo¤du Köyü
yak›nlar›nda Sar›su civar›nda
kaplan avland›¤›n› da anlat›yor.

Kaçak avc›lark  kaplanlar›r  postlar›
için avlarken, di¤er yandanr kaplan
kemi¤i tozunun ya da kurutulmufl
kaplan penisinin cinsel gücü
art›rd›¤›na da inan›l›yor. Asya’da bu
kemiklerin tozlar›ndan yap›lan
ilaçlar büyükr  ilgik  görüyor. Kaplan
penisinden yap›lan çorba 300
dolar. Kurutulmufl kaplan penisinin
fiyat› ise 2.500 dolar› buluyor.
Sibirya kaplanlar› tükenme tehlike-
siyle burun buruna. Hindistan’›n
Racastan bölgesindeki kaplanlar›n
da tükendi¤inden endifle ediliyor.
Kaplanlar›n koruma alt›na al›nd›¤›
Sariska bölgesinde 300 orman
iflçisi iki hafta boyunca kaplanlar›n
pati izlerini arad›lar. Ne yaz›k kik  bir
tanesine bile rastlamad›lar. Dünya
kaplan nüfusunun yar›s›n›n yaflad›¤›
Hindistan’›n Racastan kaplanlar› da
art›k sonsuzak  kadar yokr  oldu.k

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn
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Kaplan

19. yüzy›lda
yaflam›fl Japon
sanatç› Hokusai
Katsushika’n›n
kaplan›.
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Kara Alt›n

Rakamlarla Kara Alt›n: 
Kahve üreten ülke say›s›: 50
Her gün tüketilen kahve : 
2 milyar fincan
Bir espresso için gerekli kahve :
42 çekirdek
Fincan bafl›na kafein miktar›: 
80 – 40 miligram
Y›ll›k sat›fllardan gelen gelir: 
80 milyar dolar
3 dolarl›k bir fincan kahveden
ortalama üreticinin eline geçen
para: 3 cent (% 1)

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

KKaayynnaakkllaarr::

“Black Gold” Independent Lens, PBS.
www.pbs.org

David Smith, “British Film-makers Ask: What
is the Hidden Cost of Your £2 Latte?”
Observer Online, 27 May›s 2007.
www.observer-online.com

standarda göre belirleniyor?
Kahveyi bize ulaflt›ran flirketler,
kendi çal›flanlar›na böyle muamele
edemezler. ... Kahve dükkân›na
gidiyoruz, duvarlarda mutlu mutlu
gülümseyen kahve üretcilerinin 
resimleri as›l›, ama de¤er zincirinin
en alt halkas›na gidip, 3 dolarl›k
cappucino ya da latte’nin ne
kadar›n›n çiftçiye gitti¤ini
sormal›y›z...

Piyasa esas olarak Kraft, Nestlé,
Proctor & Gamble ve Sara Lee
flirketlerinin egemenli¤i alt›nda;  
fiyatlar› bu dört flirket belirliyor.
Ondan sonra fiyatlar afla¤› do¤ru
yontuluyor ve zincirin en alt›ndaki
insanlar cezaland›r›l›yor. Evet, bu
sistemin bir sorunu ama, büyük
flirketlerin de bunun çözümünde
hiçbir katk›s› olmuyor – onlar›n
muazzam sorumlulu¤u var... Bu
flirketlerin geliri, birçok Afrika
ülkesinin gelirinden fazla. 
Kahveden milyarlarca dolar 
gelir sa¤larlarken, onlar›n 
milyarlarca dolarl›k imparatorluk-
lar›n› ayakta tutan insanlar ise
hayatta kalmakta zorlan›yor.

Kara Alt›n
Yeryüzünde her gün 2 milyar 
fincan kahve içiliyor. ((BBkkzz;; KKaahhvvee))))
Böylece, dünya kahve ‘endüstrisi’
ya da küresel kahve ticareti, y›lda
80 milyar dolarl›k cirosu ile ham
petrolün ard›ndan gelen en de¤erli
ikinci ifl kolu. Bu yüzden, t›pk›
petrol gibi, ona da ‘kara alt›n’ ad›
veriliyor. Metropollerde 4-5 YTL’ye
içilen bir fincan kahvenin gizli
maliyeti araflt›r›ld›¤›nda, ortaya
vahim bir gerçek ç›k›yor: Günde 
60 Yeni Kurufl ücretle bütün gün
kahve tarlalar›nda çekirdek
toplayan ‘ücretli köle’ kad›n ve
çocuklar ordusu. Kara Alt›n adl›
belgesel filmlerinde bu gerçe¤i
araflt›ran ve sergileyen Nick ve
Mark Francis kardefller, içilen her
fincan kahvenin, son tahlilde tam
bir sömürüye dayand›¤›n›, kahve
sektörünün dünyan›n en az 
fleffafl›k gösteren ticaret alan-
lar›ndan biri oldu¤unu 
söylüyorlar:

Kahve endüstrisi tam kölelik de¤il,”
diyor Francis biraderler. “Ama
insanlar› günde yar›m dolara
çal›flt›r›rsan›z, kölelikten çok da
uzak say›lmaz hani. fiirketler bunun
hiç yoktan iyi oldu¤unu söylüyorlar,
ama as›l sorun tam da burada.
Hakkaniyetli bir ücret hangi 

2006 yap›m›
Kara Alt›n adl›
belgesel 
filmden bir
görüntü; 
kahve iflçileri.
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Kara Panterler
‘Black Panthers Party’ Amerika
Birleflik Devletleri’nde siyahlara
yönelik ›rk ayr›mc›l›¤› ve fliddet poli-
tikas›na karfl› Oakland’da Huey P.
Newton ve Bobby Seale taraf›ndan
kurulan ‘siyah mücadele’nin en
özgün hareketlerinden biri. ‹lk ad›
‘Öz-savunma için Kara Panterler
Partisi’ idi. Kendinden önceki
hareketleri ve Martin Luther King’in
önderli¤ini yapt›¤› ‘Sivil Haklar
Hareketi’ni pasifist bulan Kara
Panterler, “toplumun ancak
afla¤›dan yukar›ya, devrimci bir
mücadele ile de¤ifltirilece¤ine”
inand›lar. Marksizmden, sosyalizm-
den ve Mao’nun Küçük K›rm›z›
Kitap’›ndan etkilendiler. Malcolm
X’in ve Martin Luther King’in pefl
pefle öldürüldü¤ü bir dönemde,
ABD çap›nda siyah eylemcilere
karfl› tak›n›lan ac›mazs›ca tavra
karfl› oluflturduklar› ‘Öz-savunma
Birlikleri’ dönemin siyah gençlerini
oldu¤u kadar ayd›nlar› da etkiledi.
Öz-savunma için silahlanma, kitle-
sel örgütlenme ve propaganda,
takti¤inin yegâne yöntemi de¤ildi.
Siyah toplum içinde kök
salmalar›n›n as›l nedeni, ülkenin
birçok yerinde örgütledikleri ‘ço-
cuklar için bedava kahvalt› prog-
ram›’, ‘polis hareketlerinin kitlesel
kontrolü’, ‘bedava giyecek prog-
ram›’, ‘ücretsiz sa¤l›k klinikleri’,
‘ücretsiz konut kooperatifi’ ve
‘cezaevlerine bedava otobüs’ gibi
elliyi aflk›n sosyal program oldu.

Siyah toplum ve hareket içinde o
ana kadar etkin olmayan kad›n
eylemciler de, örgütlü olduklar›
mahallelerde cinayet, uyuflturucu
ve h›rs›zl›k çetelerine karfl› son
derece sert bir tav›r sergileyen Kara
Panterler aras›nda önemli görevler
üstlendiler. Tüm bunlar, Kara
Panterler’in ABD’de yaflayan
siyahlar aras›ndaki popülaritesini
güçlendirdi. K›sa ama görkemli tari-
hinde resmî ve sivil düzeydeki
›rkç›l›¤a yönelik sert tav›rlar› ve
siyah harekete yönelik elefltirel
bak›fllar› ile cisimleflen Kara
Panterler, bizzat FBI’›n 48 y›ll›k
baflkan› J. Edgar Hoover taraf›ndan

yürütülen COINTELPRO (Counter
Intelligence Program) ile karalama,
ajanlaflt›rma, öldürme, bombalama
gibi karfl›-eylemlerle efli görülmemifl
bir sald›r›ya maruz kald›. 1970’te 45
bölgede örgütlü, binlerce üyesi ve
on binlerce sempatizan› bulunan
örgüt, d›fl sald›r›lar ve içteki
anlaflmazl›klar sonucu 1972’de
h›zla da¤›lma sürecine girdi.

10 Maddelik ‘Kara Panterler
Partisi Program›’
1. Özgürlük istiyoruz. Siyah 

Toplulu¤umuzun kaderini tayin 
edecek güce sahip olmak 
istiyoruz.

2. Halk›m›z için tam istihdam 
istiyoruz.

3. Kapitalistlerin Siyah 
Toplulu¤umuzu soymalar›na 
son verilmesini istiyoruz.

4. ‹nsanlar›n yaflamas› için uygun, 
düzgün evler istiyoruz.

5. Halk›m›z için, bu çürümüfl 
Amerikan toplumunun gerçek 
yüzünü gösterecek bir e¤itim
istiyoruz. Bize gerçek tarihimizi 
ve günümüz toplumundaki 
rolümüzü ö¤retecek bir e¤itim 
istiyoruz.

6. Bütün siyah erkeklerin
askerlikten muaf tutulmas›n› 
istiyoruz.

7. Siyah insanlar›n kurban edildi¤i 
‘polis vahfletinin’ ve 
‘cinayetlerin’ derhal sona 
erdirilmesini istiyoruz.

8. Federal, eyalet, ilçe ve kent 
cezaevlerinde tutulan bütün 

siyah insanlar için özgürlük 
istiyoruz.

9. Mahkemeye ç›kar›lan bütün 
siyahlar›n, ABD Anayasas›’nda 
belirtildi¤i üzere, ait olduklar› 
siyah topluluktan oluflacak bir 
jüri taraf›ndan yarg›lanmalar›n› 
istiyoruz.

10.Toprak, ekmek, mesken, e¤itim,
giyecek, adalet ve bar›fl 
istiyoruz. Ve bafll›ca siyasal 
hedef olarak Birleflmifl Milletler 
nezaretinde bir plebisit 
yap›lmas›n› istemekteyiz. Bu 
plebisit, siyah halk›n millî kader- 
lerini tayin etmelerini tespit 
etmek için Siyah Toplulu¤u 
içinde ve sadece siyahlar›n 
kat›l›m›yla gerçekleflmelidir.

TTaann MMoorrggüüll

Kar›ncaezmez fievki
‹stanbullu taksi floförü, ‘ismiyle
müsemma’ gerçek bir beyefendi ve
Galatasaray’›n ‘bir numaral›
taraftar›’yd›. Biraz dikkatli biri idiy-
seniz, onun kocaman caml›
gözlü¤ünün ard›ndaki gözlerinde
bizimkinden birazc›k farkl› baflka bir
dünyaya ait hülyal› bulutlar›n
dolaflt›¤›n› fark ederdiniz. Çünkü
gözlerindeki hülyal› bulutlardan çok
daha çarp›c› fleyler vard› ortada:
De¤iflik saç kesim ve renklerinin,
farkl› giyim tarzlar›n›n, irkiltici beden
süslemelerinin hemen hemen hiç
bilinmedi¤i bir ça¤da, giyim
kuflam›yla gerçek bir ‘freak’

Kara Panterler’in
bas›n toplant›s›,
San Francisco,

1971.
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yak›flt›r›ld›¤› görülüyor. Oysa o bir
amigo de¤ildi... Kulüplerle maddi
ç›kar al›flverifli içinde olan, tribünler
yeterince coflkulu de¤ilse onlar›
vahfli bak›fllarla azarlayarak teza-
hürat yapmaya ‘zorlayan’, kulüp
bas›p futbolcu döven, kendine
daima en büyük, tak›m›na da duru-
ma göre ‘ruhsuz’ diyerek söven bu

amigoluk ya da ‘taraftarl›k’
kavram›ndan daha uzak bir kimse
düflünülemez. O, b›rak›n küfret-
meyi, bayra¤›n› sallamaktan öte tek
kelime bile ba¤›rmay› gereksiz
gören bir yarad›l›fltayd›. Ama, iflte
Galatasaray bir gol atmaya görsün,
“o bayraklar öyle bir sallan›rd› ki
elinde,” diye hat›rl›yor kaptan
Turgay, “en etkili rüzgâr bile böyle

Kar›ncaezmez. O zamanlar
Galatasaray, baflar›lar karfl›s›nda
taraf de¤ifltirmeler sonucu bugünkü
‘dev’ taraftar kitlesine sahip de¤ildi.
Aksine, mutlak bir az›nl›k olman›n o
tuhaf ve biraz da mazoflistçe keyfi-
ni yaflayan taraftarlar›, o zamanki
ad›yla Dolmabahçe Stad›’n›n kapal›
tribünün deniz taraf›ndaki köflesine

s›k›flm›fl bir avuç insand›. Ve gene
Turgay fieren’in anlatt›¤› gibi,
Kar›ncaezmez fievki iflte orada “iki
direk aras›nda heykel gibi” dikilirdi,
“iki eli havada, sar› k›rm›z›l› bayrak
elinde yükselir ve tek kelime söyle-
mez, sadece bayrak sallard›”.1

Kar›ncaezmez fievki’ye flu s›ralarda
‘efsanevi amigo’ gibi s›fatlar

görüntüsü verirdi o. Tümüyle sar›
ve k›rm›z› renklerden oluflan giysi-
leriyle, ete-kemi¤e bürünmüfl bir
kulüp flamas›ndan farks›zd›. Sar› ve
k›rm›z› renklerin hâkim oldu¤u, o
her zaman fl›k ve temiz ceketinin
mendil cebinde, yani kalbinin tam
üstüne gelen nahiyede, bir vazo
dururdu! Küçük, ince-uzun, gerçek
bir vazo. Vazonun içinde gerçek su
vard›. Suyun içinde de iki gerçek
karanfil: Biri sar›, öteki k›rm›z›.
Ceketin alt›na genellikle giydi¤i
tertemiz, ütülü golf pantolonun çok
say›daki kemik dü¤meleri daima bir
sar›, bir k›rm›z› fleklinde s›ralan›rd›.
Ayakkab›lar›n›n ba¤c›klar› da farkl›
renklerdeydi; sar› ve k›rm›z›.

Bütün toplumlarda giderek yok
oldu¤una biraz da hüzünle tan›k
oldu¤umuz baz› erdemleri bizatihi
ad›nda tafl›yan bir adam:
Kar›ncaezmez. Yani ince, duyarl› ve
merhametli. Bu babas›n›n ailesi 
için ald›¤› soyad› m›yd›, yoksa
kiflili¤e uygun isim yak›flt›rmakta
üstüne olmayan halk›m›z›n takt›¤›
ve kendisinin de benimseyip
yakas›ndaki karanfiller gibi büyük
zarafetle ömür boyu tafl›d›¤› bir
s›fat m›, bilinmez. Ama, her
halükârda, her duydu¤umuzda
içimizde hofl ve insani ça¤r›fl›mlar
yaratan bir Kar›ncaezmez fievki
iflte.

Aerodinamik kurallar› pek bilin-
mezken yap›lm›fl, o biraz biçimsiz,
1948 modeli Opel Kapitan tak-
sisinin d›fl› koyu bej, ama içi sar›-
k›rm›z› bir renk cümbüflüydü.
Arabaya bindi¤inizde, gene o vazo-
lar, vazolar›n içindeki sularda,
dostu ve kahraman› Kaptan
Turgay’›n Kar›ncaezmez’in ard›ndan
yazd›¤› ‘güle güle’ yaz›s›nda belirt-
ti¤i gibi “tam tazeli¤iyle her gün
de¤iflen sar› k›rm›z›l› güller, karan-
filler”, sizi birden o kendi-
nizinkinden biraz farkl› dünyaya
tafl›y›verirdi.

‹ki Direk Aras›nda Heykel Gibi
Galatasaray’›n uluslararas› âlemde
‘destanlar’, ‘tarihler’ falan yazd›¤›,
‘ilklere imza att›¤›’ dönemlerden
farkl› bir zaman diliminin adam›yd›

Kar›ncaezmez fievki, B.J.K. amigosu ile beraber.

bir tesirr  gösteremezdi.”r
Galatasaray’›n bir dönemr  art arda
kötü sonuçlar almas›r  üzerine,
kapal›daki taraftarlar fievki’ninr
‘u¤ursuz’ geldi¤ine hükmetmifller,
ve bu ilkel h›nçlar›n› ona da
söyleme vahfletini göstermifllerdi.
‹flte ilk kezk  o zaman, büyük kentink
belki biraz yoz, ama çokça da derin
ve nezih kültürünün hoyrat bir
‘taflra kültürü’ taraf›ndan tasalluta
u¤ramaya bafllad›¤›n›n ipuçlar›n›
sezinler gibir  olmufltu baz›lar›m›z.

Kar›ncaezmez ise bu ak›l almaz
kabal›k karfl›s›ndak  sadece o tribünü
terk etmeklek  yetindi. Onu kovanlara
küsüp küsmedi¤ini bilmiyoruz.
Ama, tam bir karfl›l›ks›zr  sevgi
örne¤i olarak onunk  sar›-k›rm›z›
renkleri ölümüne dek birk  anr  bile
terk etmedi¤inik  bütün gazeteler
yaz›yor. Kar›ncaezmez fievki 23
Mart 2000 tarihinde, 82 yafl›nda
öldü. Galatasaray bir numaral›r
taraftar›n› kaybetti. Galatasaray’›n
bir numaral›r  taraftarl›k koltu¤unun
bir dahar  doldurulaca¤›na ihtimal
vermek güç.k  Zaten, kar›nca bile
ezmemenin modas› da geçti.2

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

26 Mart 2000.

1 Hürriyet Gazetesi, 25 Mart 2000.

2 Bu yaz› 26 Mart 2000 tarihli Yeni Biny›l
gazetesinde yay›nlanm›flt›r.

Karl Kraus
Viyanal› yay›nc›, hiciv üstad›, yazar,
flair. 28 Nisan 1874’de Avusturya-
Macaristan’›n Yukar› Bohemya
eyaletinin Gitschin (bugün Çek
Cumhuriyeti’nde Jicin) kentinde,
Yahudi bir aileninr  dokuzuncu
çocu¤u olarak do¤du.k  Babas›
Jakob baflar›l› bir tüccard›;r  son-
radan bir kesekâ¤›d›r  fabrikas›
kurdu. Annesi bir doktorunr  k›z› olan
Ernestine Kantor’du. Aile
varl›kl›lafl›nca 1877’de Viyana’ya
göçtü. Karl burada en iyi okullarda
okudu; tiyatroyla ve edebiyatla
ilgilendi. On yedi yafl›ndayken
(1891) annesi öldü; bu onu çok
sarst›. Babas›n›n zorlamas›yla
Viyana Üniversitesi Hukuk

Fakültesine yaz›ld›, ama derslere
hiç girmedi, bunun yerine
Viyana’n›n yaz›n hayat›na kat›ld›,
‘Literat-Café’lerin müdavimi oldu,
çeflitli gazete ve dergilere yaz›lar
yazd›. Bir arar  felsefe fakültesine
geçerek felsefek  ve Germanistik
derslerine devam etti, ama bu
e¤itimi de yar›m b›rakt›. Yaz›lar›yla
Viyana’n›n yaz›n dünyas›n› elefltir-
meye bafllad›. 1893’te Arthur
Schnitzler’e yazd›¤› bir mektuptar
flöyle diyordu:

“Nefret ettim ve ediyorum bu
sahte, yalanc›, boyuna kendi kendi-
sine cilve yapan (coquettiert)
‘Decadence’dan; savafl›yorum ve
savaflaca¤›m bununla: poz yapan,
hastal›kl›, otuzbir çekenr (onanierte)
fliirle!

1898’de e¤itimini tümüyle
b›rakarak,
‘Kaffeehausdekadenzmodernen’
ad›n› takt›¤› yayg›n, moda yaz›n
ak›mlar›na savafl açt›. Ancak, k›sa
zamanda, yerleflik yay›nk
organlar›nda istedi¤ini yapamaya-
ca¤›n› anlayarak kendik  dergisini
ç›karmaya karar verdi.r  1899’un,
tabii ki 1 Nisan’›nda (!), Fackel’inll  ilk
say›s›, al›fl›lmam›fl bir yöntemle,r
‘tütün büfe’lerine da¤›t›larak
piyasaya ç›kt›. Ufak boyk  derginin
k›pk›rm›z› kapa¤›nda, ad›n› ‘illustre’
eden çizim, Viyana siluetinin

önünde alev alev yanan kocaman
bir ‘meflale’r  gösteriyordu: Ayd›nlat-
mak içink  mi, yang›n ç›karmak içink
mi, ikisi birden mi?.. ‹ngilizlerin
“üzerinde günefl batmayan”
nitelemesinden yola ç›karak ‘üzeri-k
ne günefl do¤mayan imparatorluk’
ad›n› takt›¤› Avusturya-Macaris-
tan’›n, giderek Almank  Reich’›n›n ‘at
sine¤i’ ve ‘ç›ban bafl›’ oldu, Fackel.

Berlin’de Çim Bitmez,
Viyana’daysa, Çürür...

Bafl›ndan bafllayarak, ayn› zaman-
da ekonomik olarakk  dak  baflar›l› olan
dergi, ilk say›s›n›nk  birkaç bask›da
ulaflt›¤› 30.000’lik tiraj›ndan sonra,
8.500-20.000 gibi, zaman› için epey
yüksek ortalamalarak  oturdu.
Almanca konuflulan ülkelerin birçok
muhalif vef  yenilikçi yazar›n› kendine
çekti. Bunlar aras›nda Peter
Altenberg, Adolf Loos,f  Houston
Stewart Chamberlain, Richard
Dehmel, Egon Friedell, Else Lester-
Schüler, Wilhelm Liebknecht,
Detlev von Liliencron, Heinrich
Mann, Arnold Schönberg, August
Strindberg, Franz Wedekind, Franz
Werfel gibi isimler vard›.r  Ancak
Kraus, dergiyi yavafl yavafl moda
hâline getiren bu geliflmeden

rahats›z oldu. Önce dergiye yaz›
gönderilmemesini, gönderilen
yaz›lar›n hiç okunmadan çöp
kutusuna at›laca¤›n› ilan etti.
1911’den bafllayarak da,k
baflkalar›ndan hiç yaz› almadan,
dergiyi sonuna dek, bafltan sona
tek bafl›nak  yazd›. Bu yüzden baz›
yorumcular, hakl› olarak, Fackel’inll
asl›nda bir ‘dergi’r  de¤il, Karl
Kraus’un ‘toplu yap›tlar’›, ya da
‘baflyap›t’› oldu¤unu söylerler –hakl›r
olarak; çünkü, Kraus sonradan
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Kraus, birçok muhalif yazar› kendisine çekince, dergiyi moda
haline getiren bu geliflmeden rahats›z oldu. Önce yaz› gön-
derilmemesini, gönderilenlerin okunmadan çöpe at›laca¤›n›
ilan etti, sonra da dergiyi bafltan sona tek bafl›na yazd›.

Karl Kraus,
1908.



Editörlü¤ü’ gibi bir bölümr  kurar…

Ancak, Kraus, zamanla, ‘K›yamet
Deneme ‹stasyonu’ ad›n› verdi¤i
Avusturya’y› böylesi tek tekk  olay-k
lar›n üzerine giderek düzeltemeye-k
ce¤ini anlad›: “Ben ceza olarak,
böyle bir ça¤›nr  içine at›ld›m: Öyle-
sine gülünç bir ça¤r  ki, kendi
gülünçlü¤ünün hiç fark›nda de¤il ve
gülüflleri de hiç duymuyor.”

Bundan sonra, giderek dahak
‘genel’, genifl konular eler  almaya
bafllad›. Bu arada ‘Dizeli Sözler’
(Worte in Versen) ad›n› verdi¤i,
vezinli kafiyeli fliirler der  yazmaya
bafllad›. Çok özelk  gönderileri olan
bu metinleri, ‘genel’ konulardaki
yaz›lar›ndan ay›rd›. Örne¤in, özel
hayat›ndan da gelen etkilerle (bir
y›ll›k gençk  sevgilisi, tiyatro oyun-
cusu ve ‘flaibeli’ bir geçmiflir  olan
Annie Kalman 1900’de öldü),
kad›nlara uygulanan haks›zl›klara,
‘zina suçu’ ve ‘ahlak mahkemeleri’k
konular›na girdi (Ahlakl›l›k((  vek
Suçluluk, 1908):

“Bu kad›ndan, ›sl›klanma, yuhalan-
ma ve ciddi suçlanma aras› hiçbir
afla¤›lama esirgenmeyecektir ki,r
zina ifllemifl bu kad›n, yüz kollu bir
kamuoyu iflkence aletine as›ls›n;
öyle iflkencelerle ki, yaln›zca par-
mak mengenesinik  bilen, ama bas›n›
hiç bilmeyen bir Ortaça¤,r  bunlar›
sa¤lamakta eksik kal›rd›.”k

Fackel, Viyana’n›n vicdan› haline
geldi.

“‹dam, belki, cayd›r›c› olabilir; ama
yarg›çlar içinr  cayd›r›c› oldu¤u hiç
görülmemifltir.”

Bu arada, 1899’da Musevi
cemaatinden resmen ayr›ld›;
1911’de Katolik kilisesine kat›ld›;
1923’de bundan da ayr›larak
hayat›n›n sonuna kadar ‘itikats›z’r
kald›.

“Bir kiliser  kulesinin tepesindeki
paratoner, Sevgili Tanr›’ya karfl›
düflünülebilir enr  güçlü güvensizlik
oyudur.”

lu¤u, haks›zl›¤›, ikiyüzlülü¤ü serim-
lemekti. ‹flte bir örnek:r

“‹flsiz, k›rk yafllar›ndak  bir kad›nr
iflflizlik deste¤ik  baflvurusunda
bulunur. Baflvurular› iflleme koy-
makla görevli bir jandarma,r
kad›ndan cinsel teslimiyet ister ver
bu durumda, iflsizlik deste¤ini
çabucak eldek  edece¤i sözünü verir.
Bunun üzerine kad›n kendini jan-
darmaya koflulsuzca açar, ama
gene de iflsizlik deste¤ini alamaz.
Kad›n›n yan›nda ikinci bir jandarmar
belirir, kad›n da ona birincisiyle
geçirdiklerini anlat›r. Bunun üzerine
birinci jandarma kad›n› iftiradan
dava eder. Mahkeme (Salzburg
Eyaleti) kad›n›n ifadesini inan›l›r bul-r
maz ve onu, flu gerekçeyle
mahkûm eder:
1. Kad›n inan›l›r de¤ildir, çünkü yir-
mi befl yafl›nda olan jandarman›n,
k›rk yafl›ndak  bir kad›ndanr  böyle bir-
fley talep etmesi için anormal olma-
s› gerekir.
2. Anormal olsayd›, bu olgu daire-
since bilinir olmal›yd›.r
3. Oysa dairenin bununla ilgili hiçbir
bilgisi yoktur, dolay›s›yla adam
anormal de¤ildir ver  dolay›s›yla k›rk
yafl›nda bir kad›nar  böylesi bir arzur
izhar etmiflr  olamaz.”

Ya da, örne¤in, Viyana’da meydana
gelen bir depreminr  ard›ndan, ‘Viya-
na Üniversitesi Sismografi Bölümü’
antetli ka¤›d›yla ve “Prof. Dr. Bil-
mem Kim” imzas›yla, zaman›n hem
en prestijli hem de en çok satank
gazetesi Neue Freie Presse’yeee  (bu-
gün bizdeki Hürriyet ile Cumhuri-
yet’intt  bir ‘amalgam’›r  gibi bir gaze-r
te…) bir makaler  gönderir: Yaz› son
derece ‘yüksek’ bir ‘bilimsel’r  dille
bafllayarak depremik  ‘aç›klar’ken,
giderek “yeralt›k  köpekleri uluma¤a
bafllad›”, “yerin yar›klar›ndan
gözyafllar› ak›yordu” gibi saçma-
sapan ifadeler içerenr  bir biçimer
girer. Fakat gazetenin editörleri
bunun fark›na varmadan -ya da
yaz›y› okumadan- yay›mlay›nca, bir
sonraki Fackel’dell  ipliklerini pazara
ç›kar›r. Neue Freie Presse, böyle
birkaç zoka yuttuktan sonra, ‘Karl
Kraus’dan Gelmifl Olabilecek
Korsan Yaz›lar› Tespit Etme

kitaplaflt›rd›¤› metinlerini de
(baz›lar›n›n tümünü olmasa bile)
önce Fackel’dell  yay›mlad›.

Fackel, Kraus’un 1936’daki
ölümüne dek 922k  ‘say›’ ç›kt›;
32.000 dolay›nda bas›l› sayfa
oluflturdu. Dergi, ne haftal›k, ne on
befl günlük, ne ayl›k olmakk  için;k
vergi yasas›nda öngörülen ‘dilim-
lere girmeyecek birk  biçimder  “Her
ay›n bafl›nda, ortas›nda ve sonunda
ç›kar” ilan›yla bafllad›. Sonradan
“Zorunlu olmayan zamanlarda
ç›kar” oldu. Her ‘say›’r  32 sayfal›k
bir ‘forma’r  idi; ama bir sürer  hiç
ç›kmad›ktan sonra, tek seferde,k
diyelim ‘210.-242. say›’lar olarakr
32x32=1024 sayfa olabilirdi (bu
oylumda bir ‘say›’r  yok; ama 200 ve
300 sayfay› aflk›n baz› ‘say›’lar var).r

Kraus iflin ekonomik yan›n›k  da
flöyle halletti: Babas›ndan kalan
miras›n kendi pay›na düflen geliri
geçimine yetiyordu; Fackel’inll
sat›fl›ndan gelen gelirlerin kâr
hanesindekileri de hay›r
kurumlar›na ba¤›fll›yordu. Karl
Kraus bafllang›çta devletteki, yöne-
timdeki, yarg›daki, özellikle de
bas›ndaki yozluklar›n, nepotizmin,
yolsuzluklar›n üstüne gitti.
Tutturdu¤u üslup, tek tekk  olaylar›,k
ço¤unlukla bas›nda ç›km›fl haber-
leriyle oldu¤u gibi alarak, hicivle
çözümleyip dipte gizli duran bozuk-
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Fackel’inll  ilk say›s›,
1 Nisan 1899.

Bitiremedi¤i metnin tamam›
1952’de ‘postum’ olarak yay›m-
land›. Ayn› flekilde, 1920’lerden
bafllayarak ‘dil’ üzerine uzun y›llar›n
çal›flmas› olan metni Die Sprache
de, ölümünden sonra yay›mland›.

“Dil, düflüncenin annesidir,
hizmetçisi de¤il.”

Fackel’in son say›s› (917.-922.)ll
fiubat 1936’da ç›kt›; Karl Kraus,
1933’de teflhisi konan kalp 
yetmezli¤inden, 12 Haziran
1936’da öldü.

Bertolt Brecht, Kraus’u “moder-
nitenin ilk yazar›” sayar. Gerçekten
de, Nietzsche’nin açt›¤› yolda,
‘yayg›n kan›lara karfl› tek bafl›na
kendi do¤rular›n› söyleyen toplum
elefltiricisi’ olma anlam›nda
‘yazarl›k’, Karl Kraus’un ilk 
örne¤ini verdi¤i bir kimliktir.
Modern ‘elefltirel yay›nc›l›k’ da 
onu ‘baba’s› sayar. 

OOrruuçç AArruuoobbaa

Karl Polanyi
Karl Polanyi’nin 20. yüzy›l›n en
önemli eserleri aras›nda say›lan The
Great Transformation1 (Büyük
Dönüflüm) adl› kitab›, 19. yüzy›l›n
‹kinci Dünya Savafl›’yla sonuçlanan
tarihsel geliflmelerini konu al›yor.
1944 y›l›nda yay›nlanan bu kitab›n
ilk cümlesi flu: “19. yüzy›l uygarl›¤›
çöktü”. Ama Polanyi’nin çöküflünü
ilan etti¤i bu uygarl›k, k›sa bir
aradan sonra bugün gene en temel
özellikleriyle karfl›m›zda. Dolay›s›yla
21. yüzy›l›n Polanyi’den ö¤renece¤i
çok fley var. 

Polanyi’nin çöküflünü haber verdi¤i
uygarl›¤›n merkezinde piyasa
toplumu vard› ve piyasa toplumu,
üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine
at›fla tan›mlanan kapitalizmden
farkl› bir fleydi. Piyasa toplumunun
temelinde, meta olmayan, yani
sat›lmak üzere üretilmifl olmayan
baz› üretim unsurlar›n›n, meta
olarak tan›mlanmalar› bulunuyordu.
Bu üretim unsurlar›n›n, yani
eme¤in, topra¤›n ve paran›n meta
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1910’dan bafllayarak, ölümüne dek,
baflkalar›n›nkilerden, özellikle de
kendi çevirileriyle Shakespeare’den
ve kendi metinlerinden oluflturdu-
¤u, 700 ‘okuma seans›’ (Vorlesung)
düzenledi. Bunlar›n gelirlerini de
hay›r kurumlar›na ba¤›fllad›.

“Sanatç›, bir çözümden bir gizem
ç›karabilendir.”

I. Dünya Savafl› boyunca, hem
savafl›n kendisine, hem de milliyet-
çi bir histeri krizine giren yaz›n ve
bas›n dünyas›na, tek bafl›na 
karfl› ç›kt›.

“Hiçbir fley kalm›yor insanlar›n
kafalar›nda: Bir kulaklar›ndan girip
bir kulaklar›ndan ç›k›yor kurflunlar.”

Savafl sonunda kurulan cumhuri-
yetin Parlamentosunun ald›¤› ilk
kararlar aras›nda, Fackel’in sansürell
u¤rayan, toplat›lan yaz›lar›na ve
say›lar›na yay›mlanma izni verilmesi
yer al›yordu. Kraus bunlar› yay›mla-
d›, ama parlamenterler de kendi
paylar›na düfleni ald›lar: 

“Bütün bunlar olup-biterken, siz
neredeydiniz?”…

I. Dünya Savafl›’n›n ‘bilanço’sunu
‹nsanl›¤›n Son Günleri (1919) adl›;
befl bölümde iki yüz dokuz sah-
neden oluflan devasa tiyatro oyu-
nunda ç›kard›. Tümüyle gerçek yaz›
ve konuflmalar›n kiflilefltirilerek
‘kolaj’ yoluyla kafiyelefltirilip
flark›laflt›r›lmas›yla oluflturdu¤u
oyun, bir ‘kara mizah’ baflyap›t›d›r.
Oyunun korosunun nakarat› flöyle:

“Jeder Russ ein Schuss
Jeder Franzos ein Stoss
Jeder Britt ein Tritt”

‘Ses’i pahas›na, flöyle çevrilirse,

herhalde:
“Her Rus’a bir kurflun
Her Frans›z’a bir tokat
Her ‹ngiliz’e bir tekme”

1933’de Hitler iktidara gelince,
‘Üçüncü Reich’, ve Alman mitolo-
jisinde cad›lar›n bir da¤da fleytanla
buluflup e¤lendikleri gece olan
30 Nisan gecesinin ve bunun
Goethe’nin Faust’unda çeflitli ga-tt
ripliklerin bir araya geldi¤i iki gece
olarak ifllenmesinin imgelerini kulla-
narak, Üçüncü Walpurgis Gecesi
ad›n› verdi¤i bir uzun satirik pole-
mik yazmaya giriflti ve bunun baz›
bölümlerini “Fackel niye ç›km›yor?”
(!) bafll›¤› alt›nda (316 sayfal›k bir
‘say›’da) yay›mlad›. Metin flu tüm-
ceyle bafll›yor:

“Mir faellt zu Hitler nichts ein.”

Birçok tümcesi gibi çevirmesi
neredeyse olanaks›z olan tümceyi
flöyle anlayabiliriz:
“Akl›ma Hitler’le ilgili [hiç]birfley
gel[m]iyor.
Hitler’le ilgili ne diyeyim, hiç

bilemiyorum.
Ne diyeyim Hitler için–hiç…”

Nasyonal Sosyalizmi zihinsel özel-
likleri aç›s›ndan çözümleyen metin,
Alman toplumunun “bulafl›c› beyin
sars›nt›s›” (epidemische
Gehirnerschütterung) geçirdi¤ini
söylüyor, sonuçlar› sonradan ortaya
ç›kacak temel özelliklerini çözüm-
lüyordu –koydu¤u ‘tan›’, fluydu:–

“Gleichzeitigkeit von Elektrotechnik
und Mythos, Atomzertrümmerung
und Scheiterhaufen.”

“Elektroni¤in ve mitolojinin, atom
parçalama ve cad› yakman›n birlik-
teli¤i.”

KKaarrll PPoollaannyyii''nniinn ççöökküüflflüünnüü hhaabbeerr vveerrddii--
¤¤ii uuyyggaarrll››¤¤››nn mmeerrkkeezziinnddee ''ppiiyyaassaa ttoopplluu--
mmuu'' vvaarrdd›› vvee ppiiyyaassaa ttoopplluummuu,, üürreettiimm
aarraaççllaarr››nn››nn öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinnee aatt››ffllaa ttaann››mm--
llaannaann kkaappiittaalliizzmmddeenn ffaarrkkll›› bbiirrflfleeyyddii......



kadar önem kazand›¤›n›, terörün
nas›l bu kadar çok nefer
bulabildi¤ini aç›klamakta
kullan›labilir. Türkiye özelinde, 
göz ard› edilemeyecek bir 
biçimde güçlenen dinî muhafaza-
kârl›¤› ve milliyetçili¤in yükseliflini
aç›klamakta kullan›labilir. Bunlar
sevimli fleyler de¤il. Ama
Polanyi’nin Alman faflizmi ana-
lizinde görüldü¤ü gibi, piyasa
ekonomisine ve onun y›k›c› etkile-
rine karfl› ortaya ç›kan toplumsal
tepkilerin sevimli tepkiler olmas›
gerekmiyor.

Karmafl›k Bir Toplumda Özgürlük
Polanyi, ekonominin mutlaka 
insani ve toplumsal amaçlar
do¤rultusunda düzenlenmesi
gerekti¤ini, ama bu düzenlemenin
ne ölçüde istenilir bir düzenleme
olaca¤›n›n, insani ve toplumsal
amaçlar›n nas›l tan›mland›¤› ve
nas›l ulafl›labilir k›l›nd›¤›na ba¤l›
olaca¤›n› yaz›yordu. Büyük
Dönüflüm’ün son bölümü olan
‘Karmafl›k Bir Toplumda Özgür-
lük’te de, geçmifle, 19. yüzy›l
piyasa ekonomisinin gerisindeki
geleneksel toplumlara geri 
dönüflü önermiyordu. Aksine
piyasa toplumunun, bütün 
y›k›c› etkilerine ra¤men, kiflisel
özgürlük alan›n›n ciddi bir 
biçimde genifllemesine yol 
açt›¤›n› yaz›yordu: “... korunmalar›
büyük önem tafl›yan özgürlükler
vard›r. Bar›fl gibi bunlar da 
19. yüzy›l ekonomisinin yaratt›¤›
fleyler, ama biz art›k bunlar› kendi
içinde de¤erli bulmaya bafllad›k...
Çöken piyasa ekonomisinden 
miras kalan bu yüksek de¤erleri
korumak için elimizden gelenleri
yapmam›z gerek. Bunun büyük 
bir ifl oldu¤u meydanda. Piyasa
ekonomisi içinde ne özgürlük, 
ne de bar›fl kurumsallaflabilirdi.
Çünkü onun amac› kâr ve refah
yaratmakt›, bar›fl ve özgürlük 
de¤il. Bunlara sahip olmak 
istiyorsak, gelecekte bunun için 
bilinçli çaba göstermek gerekecek;
bunlar önümüzdeki toplumlar›n
seçilmifl amaçlar› olmak 
zorundalar.”

farklar de¤ildi. Bütün dünyada
1970’lerden sonra yaflanan 
de¤iflim ve bu de¤iflimin 
milyonlarca insan›n günlük 
hayat› üzerindeki etkisi, bugün 
bu farklar›n önemini takdir 
etmemizi gerektiriyor. 

Piyasa Toplumu
Polanyi’ye göre, piyasa 
toplumu denen acayipli¤in 
ortaya ç›k›fl› kendi kendine olan 
birfley de¤ildi. Bununla ilgili olarak,
“ifller oluruna b›rak›lsayd› serbest
piyasalar hiçbir zaman ortaya
ç›kamazlard›” diye yazm›fl ve 
bu önermeyi 19. yüzy›lda
bafldöndürücü bir biçimde 
artan yasama faaliyetlerine 
at›fla aç›klam›flt›. Asl›na bak›l›rsa
bugünün Türkiye’sinden
bak›ld›¤›nda bu fikir bize hiç de
yabanc› gelmemeli. Herhâlde
TBMM, bütün tarihi boyunca 
son y›llarda oldu¤u kadar çok
ekonomik nitelikli yasa geçir-
memiflti. Bunlara bir de ekono-
minin iflleyiflini düzenleyen 
yüzlerce yönetmeli¤i eklersek,
serbest bir piyasa ekonomisi 
kurman›n ne kadar çok devlet
müdahalesi gerektirdi¤ini 
görmemiz çok zor olmaz.

Polanyi’ye göre, ‘do¤all›k’ ve
‘normallik’le hiçbir ilgisi olmayan
piyasa ekonomisini kurmak için
giriflilen bilinçli çabalar, insan
toplumunun kendini korumak 
için giriflti¤i çabalarda karfl›l›¤›n›
bulmufltu. Polanyi, piyasa
ekonomisinin insan toplumu
üzerinde y›k›c› bir etkisi oldu¤unu,
insan toplumunun kaç›n›lmaz
olarak kendini bu y›k›c› etkiden
korumaya çal›flaca¤›n›, ama bu
çaba içinde ortaya ç›kan tepkilerin
her zaman ahlaki ve siyasi aç›dan
kabul edilebilir biçimler almayabile-
ceklerini düflünüyordu. Nitekim,
“Alman faflizmini anlamak için
Ricardo ‹ngiltere’sine bakmak
gerekir” diye yazm›flt›.

Bu nokta da günümüz aç›s›ndan
çok önemli. Günümüzün
Polanyivari bir aç›klamas›, etnik 
ve dinî aidiyetin bugün neden bu

olarak ele al›nmas› bütünüyle 
hayalî bir tan›mlamayd›. Ancak 
19. yüzy›lda emek, toprak ve
para piyasalar› bu hayal yard›m›yla
örgütlenmifllerdi. Bu örgütlenme,
insanlar›n emek piyasas›n›n
iflleyifline ba¤l› olarak iflsiz ve 
aç kalabildikleri, para miktar›n›n
üretim faaliyetinin gereklerine 
göre kontrol edilemedi¤i, topra¤›n
ve do¤an›n kör bir büyüme
amac›na feda edildi¤i bir ortam›
tan›ml›yordu. Ortaya ç›kan,
toplum kontrolünden ç›km›fl bir
ekonomiydi ve bu toplum kont-
rolünden ç›km›fl ekonominin,
toplumun bütününü kendi kont-
rolüne almas› ve toplumsal 
yaflam›n tamam›n›n ekonominin 
bir ‘aksesuar›’ hâline gelmesi
kaç›n›lmazd›.

Polanyi’ye göre, 19. yüzy›l 
uygarl›¤› böyle bir anormal 
durumu, toplumun ekonominin
aksesuar› hâline geldi¤i, tarihte 
efli görülmemifl bir acayipli¤i
yans›t›yordu. Bu acayiplik, insan
toplumuyla ba¤daflamaz 
niteli¤inin yaratt›¤› gerilimlerin 
yol açt›¤› bir dizi ekonomik ve
siyasi krizden sonra çökmüfltü.
Çöken düzen ve ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda onu izleyen
düzeni birbirinden ay›ran 
ekonomik önlemler ve ideolojik
ortam farklar›, “eninde sonunda
ikisi de kapitalizm” deyip geçilecek
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Karl Polanyi, 
1886-1964.

Yani Polanyi, piyasa toplumunun
ortaya ç›k›fl› ve iflleyiflinin insan
iradesinden ba¤›ms›z olmad›¤›n›
anlat›rken, piyasa toplumunun
ötesinde ne bulaca¤›m›z›n da insan
iradesinden ba¤›ms›z olmad›¤›na
dikkat çekiyordu. Bu özelli¤iyle
Polanyi’nin düflüncesinin, insan
iradesinin ifllerlik kazanabilece¤i bir
hareket alan› açt›¤› söylenebilir.
Böyle bir hareket alan›na bugün her
zamankinden daha çok ihtiyac›m›z
oldu¤u herhalde aç›k. 

AAyAyAyAyAA flflee BBuu¤¤rraa

1 Polanyi, Karl; Büyük Dönüflüm: Ça¤›m›z›n
Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. Çev; Ayfle
Bu¤ra. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2007.

Kartpostal
Çimenler üzerinde yan yana 
poz vermifl bir çiftin, binalar›, 
bilinmesi gereken özellikleriyle 
bir yerin, en fiyakal›, en iç 
g›c›klay›c› durufllar›yla artistlerin,
aktrislerin resmedildi¤i 
kartpostallar. Bayramlarda 
ucuz k›yafetlerin, bayram 
flekerlerinin ve bilumum hediyelik
eflyalar›n yer ald›¤› pazar 
yerlerinde s›ra s›ra dizilen ve
resmetti¤i fleyle uzak bir 
hayattan haber veriyormufl gibi
duran kartpostallar. Arkas›na 
‘mahsus selam ederim’ cümlesiyle
bafllayan bir yaz›n›n ilifltirildi¤i, 
as›l olarak da ‘uzaktaki’ insan›n
nerede oldu¤unu haber veren,
al›c›s›n›n bir havadisi almaktan 
çok ‘fiimdi Ankara’day›z’ cümlesi
eflli¤inde ‘hayal’ kurdu¤u 
kartpostallar. 

Kartpostal hayalî bir üründür. 
‹ster k›sac›k da olsa kendinizden
havadis vermek için mektup
niyetine kullan›n, ister çeflitlerine,
renklerine, resmettiklerine göre
koleksiyon yap›n, sonuç de¤iflmez.
Kartpostallar al›c›s› için uzak bir
mekân›, hiç ulafl›lamayacak 
hayatlar› yak›n k›lan, çoktan 
k›r›lm›fl kalpleri tamir etmeye
yarayan araçlard›r. Bu 
nedenledir ki kartpostallara fliirler,
maniler efllik eder. Kartpostal,
foto¤raf›n üvey kardeflidir; bütün

üvey kardefller gibi kendini 
ispatlamak için cicili bicili 
giyinmeyi, farkl› dillerden
konuflmay›, akla hayale 
gelmeyecek hikâyelerle insanlar›
cezbetmeye çal›fl›r. Foto¤raf o 
‘ân›’ dondururken, kartpostal 
o ‘ân›’ daha hareketli k›lar. 
Foto¤raf özeldir, çekilen ‘an’,
foto¤raftaki kadro, o insanlar›n
bak›fllar›n›n tetikledi¤i hayallerdir
foto¤raf›n s›n›r›. 

Kartpostal kamusald›r; o resmi
alan›n meflrebine, inançlar›na 
göre anlam› de¤iflir. Tetikledi¤i
hayal ise, yaln›zca resimle s›n›rl›
de¤ildir. fiapkas›n› hafiften öne
kayd›rm›fl bir Y›lmaz Güney, 
k›rlarda koflan sar›fl›n bir kad›n,
a¤layan bir çocuk... Onlar 
yaln›zca resmedilmifl foto¤raflar
de¤ildir, bizim az çok nas›l
yaflad›¤›m›z›n, neleri özleyip, 
nelerden nefret etti¤imizin 
iflaretleridir. Ezilmifllikten kendine
has bir masumiyet ç›kar›lmas›,
adalete olan inanc›n her dem 
taze tutulmas› ve de bize yabanc›
olan›n biraz ‘fluh’ olarak 
görülmesidir bahsi geçen
foto¤raflar. O resimlere 
bakt›¤›n›zda ya da o resimleri 
gönderdi¤inizde nas›l bir 
durumda oldu¤unuzu da 
eklemifl olursunuz...

Üzerlerinde artistlerin, yald›z
serpifltirilmifl kardan adamlar›n,
Noel Baba’lar›n, kalp içinde
resmedilmifl askerlerin, arkas›nda
neresi oldu¤u yaz›l› olan flehirlerin
bulundu¤u kartpostallar art›k
hayat›m›zdan ç›kt›. Çoktan
tedavülden kald›r›lm›fl bir 
hayat›n parças›ym›fl gibi duran
kartpostallar, bizim nas›l
yaflad›¤›m›z›n göstergeleri 
olarak haf›zalarda kalacak. 

NNuuhh KKöökkllüü

www.acikradyo.com.tr
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Kartpostallar al›c›s› için uzak bir mekân›, hiç 
ulafl›lamayacak hayatlar› yak›n k›lan, çoktan k›r›lm›fl ulafl›lamayacak hayatlar› yak›n k›lan çoktan k›r›lm›fl

kalpleri tamir etmeye yarayan araçlard›r.
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Kaspar Hauser

Prensi olabilece¤i üzerine birtak›m
spekülasyonlar ayd›nlat›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Peter Handker  Alman romantiklerini
de çok etkilemiflk  olan bu ‘yabani
çocuk’ hikâyesinden yola ç›karak
yazd›¤› oyununda perdeyi, klasik
tiyatro eseri okuyucusunun/seyir-
cisinin al›fl›k olmad›¤›k  bir biçimde,r
izleyiciye do¤rudan yöneltilen on
alt› soru ile açt›r›r. Bu sorular
tanr›n›n yedi günde dünyay› yarat-
mas› gibi, bir ölü-karakterinr
mezardan kald›r›lmas› aflamalar›na
göndermeler yapar.r  Yazar›n
sordu¤u sorular iler  yarat›lan kafa
kar›fl›kl›¤› için çözüm yine yazar›n
reçetesinde gizlidir. ‘Kaspar’
özelinde asl›nda evrensel anlamda
insana yöneltilmifl emir cümlelerir  ile
Peter Handke,r  Germen kültüründe
iyi bilinen o mitik/yitik karakterk
Kaspar Hauser’ir  tarihin gizli
köflelerinde sakland›¤› yerden
ça¤›rarak, yeniden sahneye
ç›kmas›n› sa¤lamak suretiylek  bir
nevi ölü diriltme töreni
gerçeklefltirmektedir. Konuflmay›
on alt› yafl›ndan sonra ö¤renen ve
pek dek  genç bir yafltar  düello kur-
ban› olup öldü¤ü gibi birtak›m
efsanelerle örülen bir geçmifler
sahip olan söz konusu anti/kahra-
man, Handke’nin kaleminde hiç
kimseye benzemek istemeyen, ama
kendisi gibi olmas›na da izin veril-
meyen, dilin s›n›rlar› ile kuflat›lan,
‘yaban çocuk Kaspar’›nk  hikâyesine
dönüfltürülmüfltür. Handke’nin ken-
disinin de y›llarca babas› sand›¤› bir
adama ‘baba’ dedi¤i, annesinin ise
intihar ederekr  yaflam›na son
verdi¤i, son derece mutsuz bir
ailenin çocu¤u oldu¤u da göz
önüne al›n›rsa oyunun ayn› zaman-
da otobiyografik izlerk  tafl›d›¤›n›r
görmek dahak  kolay olacakt›r.

Handke, oyun boyunca sahnede
oyun kiflisi olarak yerk  alanr  suflörler-
le, Kaspar’›n her birir  farkl› bir oyun-r
cu taraf›ndan canland›r›lan sekiz
de¤iflik oyuncusunak  sufle veren kifli
olarak, kuruldu¤u tahttan sahnenin
hâkimiyetini her anr  elinde tutar.
Handke’nin sözcükleri Tanr› gibi
söz konusu merkezden afla¤›ya

“Tanr›ya olan ihtiyac›m, turuncu bir
bal›¤›n mavi bir bisikleter  duydu¤u
ihtiyaç ile ayn›d›r” diyen Handke,
Kaspar adl› oyununda bizzat Tanr›
gibi konumlanm›flt›r; gücü her fleyer
yetendir, yaratand›r ver  bir nevir
Kaspar’›n ‹ncil’ini yazand›r.

Yabani Çocuk Kaspark  Hauser
Kaspar Hauser’inr  dikkat çekici
öyküsüne de¤inmek gerekirse,
1812-1833 y›llar›nda Almanya’da
yaflayan, nereden geldi¤i ve kim
oldu¤u bir türlür  saptanamam›fl bir
insand›r Kaspar.r  16 yafllar›nda,
Nürnberg sokaklar›nda do¤ru
düzgün yürüyemez ve konuflamaz,
ancak “Babam›nk  oldu¤u gibi bir
süvari olmak istiyorum” cümlesini
tekrar ederekr  dolafl›rken bulunun-
ca, halk taraf›ndank  deli zannedi-
lerek birk  kuleyer  kapat›lm›fl, bir t›pr

doktoru taraf›ndan ak›l hastas› ya
da düflük zekâl›k  olmad›¤› teflhis
edilince, yine bir profesörünr  dene-
timine verilerek sosyallefltirme
çabalar›na giriflilmifltir. Önemli
denebilecek birk  entelektüelr  geliflme
kaydeden Kaspar, 1833 y›l›nda
b›çaklanarak öldürülmesindenk
sonra, s›rr› bugün bile gizemini
koruyan bir dizir  söylenti ve olaya
da kaynakl›k etmifltir. Öyle ki,
bugün bile dünyan›n de¤iflik t›pk
laboratuarlar›nda, Kaspar’a ait olan
birtak›m k›yafetler ver  iç çamafl›rlar
incelenmek suretiyle, aristokrat ve
asil bir ailedenr  geldi¤i ve Baden

Kaspar Hauser
Postdramatik tiyatro, tiyatro insan-
lar›n› ve elefltirmenlerini söz konusu
sanat biçemine ait olarak bildikleri
bütün güvenli kal›plar›ndan eden ve
bu yüzden de üzerinde çokça dü-
flünülen, tart›fl›lan ve parametreleri
belirlenmesi zor, tekinsiz bir sahayar
karfl›l›k gelir.k  Avrupa’n›n ‹kinci Dün-
ya Savafl›’ndan sonra mustarip ol-
du¤u post-travmatik deneyimlerin
elveriflli her topraktar  artezyen kuyu-
su gibi yeryüzüne f›flk›rmas›n›n sah-
nede ald›¤› bu biçimsiz biçimli
‘göstergesi’, yeni bir estetikr  alg›n›n
da habercisi olmufltur ayn›r  zaman-
da. ‹zleyiciyi sahnede, ‘tiyatronun’
s›f›r noktas›ndanr  yeniden yarat›lma
sürecinin bafllat›ld›¤›; bu dirilifl es-
nas›nda da bir yar  da bin dünya do-
lusu imkândan bahseden büyük yak
da küçük anlat›lark  beklemektedir.r

Avusturyal› yazar Peterr  Handke,r
postdramatik tiyatro anlay›fl›n›n
manifesto/lar/›n›, oyunlar› ile yazm›fl
bir dramatikr  kurguk  sihirbaz›d›r
dense yeridir. Genifl hayal gücü
sahibi bir yazarr  olarakr  edebik  ifade
yetene¤i ve kelimelerle oynama
becerisi, onu edebiyat dilinin
s›n›rlar›na yaklaflt›r›rken, ayn›
zamanda postdramatik kurgunun
mimarlar›ndan biri de yapar. Ancak,
genellikle kendisi ile ilgili yap›lan
de¤erlendirmelerde Handke, met-
nin harikalar diyar›ndan sürgün-
dedir de.r  “Yazar, sürgünde kals›n”,
hatta “en iyi yazar, ölü yazard›r”
diyen Foucault’yla fikir birli¤ir  yapan
elefltirmenler, Handke’yi kendi met-
ninden sürmüfl ve bilerek yak  da
bilmeyerek yokk  saym›flt›r;k  ancak
ters bir perspektiftenr  de¤erlendiri-
lince ya da yamuk bak›ncak
(Florenski, i ek) Handke’nin eser-
lerinde yazarl›k erkinik  s›nayan bir
‘auteur’ün varl›¤› dikkat çekicidir.
Zira, oyun yazar› her birr  sat›r›r  hiçbir
tesadüfe yer b›rakmadanr  büyük birk
ustal›kla hesaplam›flt›r; oyunlar›n-
daki atmosferin tafl›d›¤› mu¤lakl›¤a
karfl›n metin hiçbir flekilder  bafl›-
bozuk birk  isyanr  havas› tafl›maz;
tersine yazar›n varl›¤› kendisiyle
ilgili düflündüren ve merak ettirenk
bir mutlakl›kr  içindedir. Öyle ki,
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Kaspar Hauser,
1812-1833.

do¤ru süzülmekte, da¤›lmakta,
k›r›lmakta ve durmadan de¤iflik
biçimlerde sahnede birikmektedir.
Buna bir der  yazar›n sahne direktif-
lerini en ince ayr›nt›s›na kadar tarifr
etti¤i eklenirse, durumu kavramak
mümkün olur.

Tiyatronun S›f›rlanmas› ve
Yeniden Do¤uflu
“Tiyatronun tiyatrosallaflmas›” slo-
gan›ndan yola ç›k›ld›¤›nda, klasik
tiyatro prensipleri yüzünden
ba¤›ms›z bir sanatr  olmaktan
uzaklaflm›fl tiyatronun s›f›rlanmas›
ve yeniden do¤uflunu kutlamak
için yeni bir dilinr  yarat›m› da
elzemdi. T›pk› Kaspar oyunr
kiflisinin dirilifli gibi tiyatrodan da
baflka türlü bir dirilifl,r  mucize ile
kar›fl›k büyülük  bir gerçeklikr  beklen-k
mekteydi. Peter Handke’ninr  bu

yaklafl›m› fliar edinerek,r  Kaspar
oyununda gerek biçemk  gerekse
ses olarak yenik  bir dilinr  pefline
düfltü¤ü aç›kt›r. Bu noktada yazar,
dilin s›n›rlar›n› bir handikapr  olarak
görmekte ve tiyatronun dilini kendi
içinden do¤urmaya çal›flmaktad›r.
Edebiyattan ald›klar›n› edebiyata
teslim etme gayretindeki bu ‘post-
modern/postdramatik’ yazarlar içinr
dilin s›n›rlar›n› zorlamak vek  bu
zorlamalarda afl›r›l›k e¤ilimleri
göze çarpar. Ancak “edebiyattan
kaçay›m” derken onun a¤›na
yakalananlardan biri olan Handke,
gerek formk  gerekse içerik bak›-k
m›ndan tiyatro için yeni bir dilr
gelifltirme sevdas›n›, usta bir dilr
cambaz› gibi gerçeklefltirir.
Kaspar’darr  baz› noktalarda dil,
fliirin kap›lar›n› zorlar. Bir baflkar
noktada ise mekanik, hissiz ve
oyunsudur. Oyundaki öykünün
–e¤er varsa,r ki iyi düflünülmüfl
öykülere tahammülleri olmayan
postdramatikler için–r  anlat›m›
de¤il, aktarma biçimi önem
kazanm›flt›r. Montaj, kolaj,

metinleraras›l›k, parodi, pastifl,
al›nt›, çok anlaml›l›kk  gibik  metadra-
man›n özelliklerinden faydalan›lmas›
da kaç›n›lmazd›r elbette.r  Dil, post-
dramatikler içinr  temel problematik-
lerden biri ve onunla olan sorun-
lar›n›, tezat ama yine onun imkân-
lar› dahilinde aflmaya çal›flt›klar› bir
ayg›tt›r. Ancak, dilin en temel ifllevi
olan ‘bir fleyir  anlatmak, iletmek’
prensibi ondan kopar›lm›flt›r. Bunun
yerine tiyatro dili de denilebilecek
özel bir dil,r  sahne için sahnede
‘olan/oluflan’ bir dilr  anlay›fl› ‘monte’
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu anlay›fl
çerçevesinde yaz›lm›fl olan Kaspar
oyununda da dil bin yola girer, bin
delikten ç›kar. Çoksesli bir koroyur
an›msat›rcas›na her kafadanr  bir sesr
ç›kar, kekemedir, yanl›fl telaffuzu
bar›nd›r›r, betimleyicidir. Klasik birk
oyunda ana metin, canland›rma

ilkesi ile kurulurken, bunu
sa¤lamadaki temel silah olan
diyalog da sahneden silinmifltir;
yerine monolog ve koro
konulmufltur. Anlat›c› belirsizleflmifl,
kendisine dikte ettirilen bir fleylerr
söyleme peltekli¤ine tutulmufltur kir
Handke’nin eserinde dil, bafltan
sona kadar ortas›nar  bir bombar
yerlefltirilmiflçesine paramparça,
suflörlerin suflesidir. Dil, öznesin-
den ayr›kt›r; ‘Kaspar’dan kop-
mufltur. Kendi için ve öznenin
denetimi olmadan varl›¤›n› ispat
etme çabas›ndad›r. K›sacas› dil,
eflzamanl›l›¤›n, gerçe¤in kurmaca
karakterinin, gerçek ilek  suretin
birbirine geçtikleri kaotik evrenink
hizmetindedir art›k.r  ‘Kaspar’,
kendinin birçok suretik  ile karfl›la-
fl›rken, dil de yeniden üretilen bir
eflde¤er oluverirr  oyunda...r  Bir hi-r
kâyenin öyküsü de¤ildir art›kr
sahnede anlat›lan; bir ressam›nr
manzara betimlemesine benzeyen
bir durumunr  sahnede aktar›lmas›
söz konusudur. Üstelik buk  ressam
al›fl›ld›k kodlarlak  resim yapan bir

sanatç› de¤ildir de,r  belki de bir
happening ustas›d›r.

Son olarak, tiyatronun köklerinin
yatt›¤› o ritüelistik topra¤ak  yeniden
uzan›ld›¤›nda, ‘izleyicinin’ aktif ‘rol’f
üstlendi¤i bir kurbanr  etme, adak
adama töreni ile karfl›lafl›l›r ki,r
seyirci sorunu yirminci yüzy›l
tiyatrosu yazar ver  kuramc›lar›n›n
üzerine hassasiyetle e¤ildikleri bir
konu olmufltur. ‘Özdeflleflme’
devrinin kapand›¤›, ‘yüzleflme’
olgusunun ön plana ç›kar›ld›¤› bu
tiyatro anlay›fl›nda, seyirci rahat
koltu¤unda oturup, sahnede olan
bitene tan›kl›k eden,k  buna ra¤men
suça bulaflmadan, ‘ar›nan’ o
kimli¤inden kurtar›lm›flt›r. Bunu
yapman›n de¤iflik yollar›k  olmas›na
ra¤men, en etkilisi izleyiciyi de suça
davet etmek, onu bafltan ç›karmak-
t›r. Bakt›¤›na ve duydu¤una inan-
mak yerine,k  gözlerinin önüne
ser(p)ilmifl olan rüya atmosferinin
eksik kalank  parçalar›n› düfl gücü ile
tamamlamak dak  yine yeni ve özle-
nen seyircinin ödevidir. Kaspar,
bafltan sona imgelerle dolu ve
okuyucusunu düfl gücünü çal›fl-
t›rmaya çal›flan bir mekanizmar  ile
kurulmufltur ver  bu mekanizma
oyunda yazar›n da üstün yarat›c›l›k
ve kurgu yetene¤i sayesinde t›k›r
t›k›r ifllemektedir.r Kaspar rejisi
yapanlara ve izleyenlere de böyle
bir iflinr  alt›ndan gerçekten
kalkt›klar›n› hissederlerse
Dionysos’tan sab›r ver  övünç
dilemek gerekir.k
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Handke'nin eserinde dil bin yola girer, bin delikten ç›kar...
Diyalog da sahneden silinmifl, yerine monolog ve koro
konmufltur... Eserde dil, bafltan sona kadar ortas›na bir
bomba yerlefltirilmiflçesine paramparça, suflörlerin sufle-
sidir.



Hemen olay sonras› Marafl’a
giden bir bakanr flöyle diyordu:
“Kahramanmarafl katliam›, 1572
y›l›n›n 24 A¤ustos’unda binlerce
Protestan’›n bo¤azland›¤› Aziz
Bartolomeos katliam› ya da 20.
yüzy›l›n ortas›nda Endonezya’daki
solcular›n bir geceder  topluca
katledildikleri faflist ayaklanma
gibi bir katliamd›r,r  bunun ad›na
anarfli denmez, sa¤-sol çat›flmas›
denmez, bu Alevi-Sünni çat›flmas›
da de¤ildir; planl›, örgütlü bir
faflist sald›r›d›r.”

Kahramanmarafl davas›nda
yarg›lananlardan baz›lar› daha
sonralar›, 1990’l› y›llarda TBMM’de
milletvekili ve insan haklar›
komisyonu üyesi olarak görevk
ald›.1

Marafl’ta vahfleti birinci elden
yaflayan ev kad›n› Mavifl Toklu ise
flöyle anlat›yor:
“Evime hücum ettiler, kap›y› k›rarak
içeri girdiler. Odada oturan kocam
Kalender’i al›p bahçeye ç›kard›lar.
Kocam›, gözlerimin önünde
öldürdüler. Daha sonra yak›n›m›zda
oturan kardeflim Hüseyin Toklu’yu
iflkence ederek öldürdüler.
Ard›ndan karfl›m›zda oturan ve bir
gözü görmeyen yafll› bir kad›nr
olan Cennet Çimen’in evine gittiler.
Bu kad›n›, “Gel nene,” diyerek
elinden tutup d›flar›ya ç›kard›lar.
Cennet kad›n, gözleri görmedi¤i
ve yafll› oldu¤u için olanlardan
habersizdi. Tornavida ile Cennet

Katliamlar
Türkiye’de 1975 ile 1983 aras›nda
meydana gelen olaylarda resmi
rakamlara göre 5.634 kifli
öldürüldü. Bu rakam›n Sakarya ve
Dumlup›nar savafllar›n›n
toplam›ndan fazla oldu¤u
hesaplan›yor. Yine bu dönem
içinde 11.286 kifli de yaraland›;
ayr›ca 832.186 adet silah, 5.6
milyon adet de mermi ele geçirildi.
1978 ve 1980’de Kahramanmarafl
ve Çorum’da yaflananlar, 1993
Sivas Mad›mak Otelik  yang›n› ile
birlikte, ülke yak›n tarihinin en
çarp›c› üç ‘katliam’ olay›n›
meydana getirmektedir.

1978 Kahramanmarafl Olaylar›
1.200 kiflinin öldürüldü¤ü
1978 y›l›nda, 19 Aral›k -k  26 Aral›k
1978 tarihleri aras›nda
Kahramanmarafl’ta meydana
gelen olaylar, Cumhuriyet
tarihinin en önemli katliamlar›ndan
birini oluflturuyor. Bu, ayr›ca,
12 Eylül darbesine gerekçe
olarak kullan›lank  ya da haz›rlanan
en önemli olaylardan biri olarak dak
kabul ediliyor. 1978 y›l›nda
önce Malatya’da, sonra Sivas’ta,
daha sonra da  Kahramanmarafl’ta
çat›flmalar zirveyer  ulaflt›. Mart
ay›nda ‹stanbul Üniversitesi
katliam› olmufltu. Ekim’de ise
Ankara Bahçelievler katliam›r
yap›lm›flt›. Bu olaylar›n arkas›nda
hep ayn› kifliler gözer  çarp›yordu.
Kahramanmarafl olaylar›ndan
önce flehre gelen insanlar›n da
daha önceki olaylarda yer alanr
kifliler oldu¤ur  görüldü. Y›l
sonunda bafllayan ve esas
olarak Alevilerik  hedef alanf  fliddet
olaylar›, süratle bir katliamar  ve
ya¤maya dönüfltü. Alevi kad›nlara
tecavüz edildi, hamile kad›nlar
flifllenerek öldürüldü,k  bebekler
vahflice parçaland›. "Alevileri
öldüren cennete gider," slogan›yla
yola ç›kan sald›r› sonras›nda
resmi rakamlara göre ço¤unlu¤u
çocuk 111k  kifli öldü, 176 kifli
yaraland›, 110 ev ve 70 iflyeri
yak›l›p y›k›ld›. Olaylar›n ard›ndan
Alevi nüfusun yüzde 80’i Marafl’›
terk etti.k
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kad›n›n gözlerini oydular, sonra
onu silah s›karak öldürdüler.
Yak›n›nda bulunan helan›n
çukuruna bafl üzeri at›p, üzerine at
arabas›n› devirdiler. Daha sonra
hem bizim evi, hem di¤er evlerinr
tümünü yakt›lar. Evimin her taraf›r
alev, kül ve kand›.”3

1980 Çorum Olaylar›
1978 y›l› bilançosu 1.200 ölü ile
sonuçland›. Ertesi y›l›n bilançosu
daha a¤›rd›; toplam 1.500 kifli
öldürüldü. Bu y›l suikastlar dar
bafllad›, gazeteci  Abdi ‹pekçi,
ö¤retim üyeleri, ve birçok entelek-k
tüel öldürüldü. 1980’de ise kan
gövdeyi götürdü ve ölü say›s›
Türkiye çap›nda 2.000 kifliye ulaflt›.
fiiddet 1980 y›l›n›n Temmuz -
A¤ustos aylar›nda doruk noktas›nak

ç›kt›. 1980’in Temmuz ay›nda
yaflanan Çorum olaylar›nda Alevi ve
Sünni mahalleleri aras›na barikatlar
kuruldu. 4 Temmuz’da Cuma
namaz›n› k›lan cemaat, “Alaeddin
Camisi’ne bomba at›ld›”
k›flk›rtmas›yla sokaklara döküldü.
Halk sokaklarak  dökülünce, olay›n
haz›rlay›c›lar› eyleme geçerek
evlere, ifl yerlerine sald›rd›. Sünniler
ile Aleviler aras›ndar  sokak
çat›flmalar› bafllad›. Konutlar, ifl
yerleri kundakland›. Alt› gün süren
sald›r›larda 57 kifli öldürüldü, 200
kifli yaraland›, 300’e yak›n ev ve
iflyeri tahrip edildi, 100 kifliden
haber al›namad›.r  Olaylar›n ard›ndan
600 Alevi aile Çorum’u terk etti.k

Cesetlerin Üstünde Bir Kedi
Marafl Davas› avukatlar›ndan ‹brahim Sinemillio¤lu, katliam› yaklafl›k 30k  y›l sonra flöyle
anlat›yor:
“Bu tür sosyalr  tepkilerin alt›nda ekonomik sebeplerin yatt›¤›n› düflünüyorum. Temelinde flu
parti vard› demenin art›k birk  anlam›r  kalmad›. Katliamdan sonra Marafl’ta Alevilerin oturdu¤u
mahallelerin adlar› de¤ifltirildi, Yörükselim Mahallesi, nazire yapmak istercesinek  Yavuzselim
olarak de¤ifltirildi.k  Marafl’ta insanlar kap›r  komflular›n› öldürdüler. Evin bütün fertlerini öldürüp
üst üste koyduktan sonra evin kedisini de öldürüp cesedini bu y›¤›n›n üstüne koydular. 90
yafl›ndaki kad›n› öldürüp çukura bafl afla¤› koydular, bacaklar› havada kals›n diye araba
lasti¤i geçirdiler. Kad›nlar›n karn›n› yararak bebeklerinik  öldürdüler. ‹nsanlar›n kanlar›n› ak›t›p
taslara doldurdular, sonra gözbebeklerini oyup, o taslarda yüzdürdüler...”2

““HHeerr  ttaarraaff  aalleevv,,  kküüll  vvee  kkaanndd››......””

1993 Sivas Olaylar›
Sivas Katliam› diye bilinen olaylar,
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta
Pir Sultan Abdal fienlikleri s›ras›nda
Mad›mak Oteli’nin kuflat›l›p yak›l-
mas› dolay›s›yla flehirde bulunan 35
yazar, flair, saz flairi ve entelektü-
elin yak›larak katledilmesi ve oteli
atefle verenlerden de ikisinin haya-
t›n› kaybetmesiyle sonuçlanan olay-
lar zinciridir. fienlik kapsam›nda
etkinliklerin bir bölümünün de Pir
Sultan Abdal’›n saz›n›n çal›nd›¤›
Sivas flehir merkezinde yap›lmas›
öngörülmüfltü. Bu kapsamda pek
çok sanatç› dönemin Sivas valisinin
özel davetlisi olarak kente gelmiflti.
2 Temmuz 1993 günü ö¤le saat-
lerinde Pafla ve Meydan Camile-
rinden ç›kan gruplar organize
biçimde önce etkinliklerin yap›ld›¤›
Kültür Merkezi’ne ulaflarak, bir gün
önce dikilen an›t› k›smen tahrip etti.
Kültür Merkezi içindeki karfl›t grup-
la ç›kan tafll› sopal› çat›flma, polis
taraf›ndan fazla büyümeden, zor
kullan›larak önlendi. H›z›n› alama-
yan ve say›s› yaklafl›k 10.000’e ula-
flan sald›rgan grup, Kültür Merke-
zi’nden yeniden Hükümet Meyda-
n›’na geldi. Hükümet Kona¤›’n› tafl-
lamaya ve slogan atmaya bafllad›
ve ard›ndan Mad›mak Oteli civar›na
ulaflarak, slogan atmaya devam et-
ti. Say›s› akflam saatlerinde 20.000
kifliye yaklaflan grup önce Mad›-
mak Oteli önündeki araçlar› atefle

verip oteli tafllad›. Bunun sonucun-
da camlar› k›r›lan otele s›çrayan
yang›n sonunda otele s›¤›nm›fl olan
edebiyatç›, flair ve müzisyenlerden
35 kifli yanarak veya dumandan

bo¤ularak yaflam›n› yitirdi. 51 kifli
de olaylardan kendi olanaklar›yla,
a¤›r yaralarla kurtuldu. Bafl›ndan

yaralanan yazar Aziz Nesin’i linç
edilmekten araya giren polisler kur-
tard›. Yaral›lar, polis arabalar›yla T›p
Fakültesi Hastanesi`ne götürüldü.
Olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel
görevlisi ile 2 sald›rgan yaflam›n›
yitirdi.

Tarih Boyunca Ayd›nlanmayan
Facialar...
Katliam niteli¤indeki bu olaylar›n
öncesinde ve sonras›nda ayd›nlan-
mam›fl birçok ‘facia’ bulunuyor.
Birkaç örnek verilecek olursa, 20.
yüzy›l bafllar›nda 1914-15
Sar›kam›fl facias›n›n, 1915 Ermeni
tehcirinin, 1937-38 Dersim
katliam›n›n, 1955 6-7 Eylül
olaylar›n›n, 70’li y›llarda yaflanan
terörün, Kahramanmarafl, Çorum
olaylar›n›n, 1980 darbesinin, Sivas
olaylar›n›n, 21. yüzy›l bafl›ndaki
fiemdinli olaylar›n›n vb. arka plan-
lar› gibi pek çok konunun aç›kl›¤a
kavuflturulmam›fl ve izaha muhtaç
durumda oldu¤u göze çarp›yor.
((BBkkzz;; OOnniikkii EEyyllüüll,, AAlltt›› EEyyllüüll 11995555))

DDeerr:: AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakkllaarr::
www.acikradyo.com.tr

www.wikipedia.org

1 Ali Bilge, “Tarihimizde Pek Çok Ayd›nlan-
mam›fl Facia Bulunuyor” Aç›k Radyo Web
Sitesi, 04 Ocak 2005.
www.acikradyo.com.tr

2 Müjgân Halis, Figen Yan›k, Nuh Köklü; “6-7
Eylül’den Sivas’a...” Pazar Sabah, 04 Kas›m
2007. 

3 a.g.y.

4 a.g.y.
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“Sünni oldu¤umu söyledim, b›rakmad›lar...” 
Çorum’da vahfleti birinci elden yaflayan ve ad›n› vermek istemeyen
bir kad›n anlat›yor:
“‹ki çocu¤um ve komflu kad›nla birlikte bir bodruma saklanm›flt›k.
25-30 kiflilik bir grup bizi bodrumda buldular, döverek d›flar›
ç›kard›lar. Zincirlerle ve sopalarla edep yerlerimize memelerimize
vuruyorlard›. Yanan evimizin yan›na getirdiler. Benimle beraber olan
komflu kad›n külotuna saklam›fl oldu¤u 17 bin liray› belki bizi
b›rak›rlar diye adamlara verdi. Yine b›rakmad›lar. Silahlar›n dipçik-
leriyle vurarak bizi bir adam›n evine teslim ettiler. Gece yar›s›na kadar
orada kald›k. Sonras›nda bizi iki küçük çocu¤umla bir ba¤ evine
götürdüler. Orada ç›r›lç›plak soydular. ‘Sizi ç›r›lç›plak her yerde
gezdirece¤iz,’ dediklerinde korkudan alt›m›za ettik. Çocuklar› ba¤
evinde b›rak›p, bizi baflka bir yere götürdüler. Dört kifli nöbet tutar
gibi de¤iflerek geldiler. Ben bay›lm›fl›m. Onlara durmadan Sünni
oldu¤umu söyleyerek yalvar›yordum. B›rakmad›lar.”4

Sivas hat›ras›.

HHiiççbbiirr zzaammaann ttaamm aayydd››nnllaatt››llaammaayyaann
kkaattlliiaamm,, ffaacciiaa vvee yyaa¤¤mmaa oollaayyllaarr››nnaa
bbiirrkkaaçç öörrnneekk:: SSaarr››kkaamm››flfl ((11991144--1155));;
EErrmmeennii tteehhcciirrii ((11991155));; 66--77 EEyyllüüll oollaayyllaarr››
((11995555));; KKaahhrraammaannmmaarraaflfl ((11997788));; ÇÇoorruumm
((11998800));; SSiivvaass ((MMaadd››mmaakk,, 11999933)) oollaayay--
llaarr››......



E¤er bu insanlar karfl›m›zda çay
içeceklerine erken teflhis için bir-
tak›m çal›flmalar yapsalard› sonuç
daha farkl› olurdu. fiimdi bunlar
cinayet de¤il mi? Buna karfl› önlem
almamak, o çok korktuklar› terör-
den daha kötü de¤il mi?” 

Pr; Aç›k Dergi. Yt; 29 Haziran 2005.

1 Pr; Aç›k Dergi, Yt; 29 Haziran 2005.

Kemençe

Aç›k Radyo’nun Pozitif’le birlikte
düzenledi¤i iki müzik flenli¤i unutul-
mayacak birer sanat ve kültür
olay›yd›. ((BBkkzz;; fifieennlliikk)k)k)k)kk Resmî, yar›
resmî, resmî görünmeyip de asl›nda
resmî olan yahut resmî görüflten
kopamayan kurulufllar›n düzenleye-
meyece¤i flenliklerdi bunlar. Çok
belirgin bir özelli¤i vard› bu iki
flenli¤in de: Türkiye’nin musiki
mozai¤ini yans›tm›fl olmak... Bu
mozaik laf› tabir-i âmiyaneden oldu
art›k. “Ne mozai¤i lan...” diyen
kafaya karfl› ç›kan pek çok aç›k
fikirli kifli bulabilirsiniz yan›n›zda
yörenizde, ama o mozai¤i halka
sunmay› ifl edinip gerçekten de
sunacak birilerini ararsan›z çok az
kifli ve kurulufl bulursunuz
yan›n›zda. Bu ifl hâlâ bir cesaret
iflidir. Aç›k Radyo “kâinat›n tüm
seslerine, renklerine ve titreflimleri-
ne aç›k” bir radyo olarak iflte bunu
baflard›. Özetlersem, o iki flenlik bu
ülkede düzenlenen en gayriresmî
kültür flenlikleriydi. 

O iki flenlikte bu ülkeye has birçok
kültür de¤erini, her biri ayr› bir tat

Koyuncu, vefat›ndan iki ay önce,
tedavi görmekte oldu¤u Amerikan
Hastanesi’nde düzenlenen
‘Çernobil’in Etkileri ve Hasta
Haklar›’ konulu panelde kanserle
mücadelesini flöyle anlatm›flt›:
“Duyarl› bir sanatç› olarak dertleri
hissediyordum, kanser de oldum
art›k. Ben kanserden çok korkan bir
insand›m; kanserim ve korkmuyo-
rum. Sadece beni sevenleri ve
özgürlü¤ümü düflünüyorum. Ölüm
küçük bir fley ama hastal›k sizin
özgürlü¤ünüzü s›n›rl›yor”. 7 yak›n›n›
kanser sebebiyle kaybeden ve
babas› da kanser olan Koyuncu,
Karadeniz bölgesinde kanserin s›k
görülmesini Çernobil facias›na ba¤-
l›yordu. Bununla ilgili olarak verdi¤i
bir mülakatta: “Neredeyse her aile-
de bir kanser vakas› var ve bu te-
sadüf de¤il” demiflti. “Adamlar pifl-
kin piflkin ç›k›p çay içti karfl›m›zda.
Bunu yapan ya geri zekâl›d›r ya da
ç›kar gruplar›na hizmet ediyordur.

Kaz›m Koyuncu
Hopa’da 1972 y›l›nda do¤du. Müzi-
¤e ortaokul birinci s›n›fta mandolin
çalarak bafllam›flt›. ‹stanbul’a üni-
versite e¤itimi için geldikten sonra
müzikle yo¤un olarak u¤raflmay›
sürdürdü ve 1992’de profesyonel
müzik yaflam›na geçti. Türkiye’nin
ilk laz-rock grubu olan Zu¤afli
Berepe’yi (Denizin Çocuklar›) kuran
Koyuncu, bu grupla 1995’de Va
Miflkunan (Bilmiyoruz), 1998’de
‹gsaz (Gidiyor) isimli albümleri 
yapt›. 1998’in sonunda Zu¤afli
Berepe’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan
tek bafl›na müzi¤e devam etti ve
Salk›m Sö¤üt isimli projelerin ikin-
cisinde üç flark›yla yer ald›. 2001
y›l›nda ilk solo albümü Viya’y›aa
ç›kard›, ikinci solo albümü Hayde’yiee
Nisan 2004’te ç›karan Kaz›m
Koyuncu alt› ay süren nafile bir
tedavi sürecinin ard›ndan 
25 Haziran 2005’te öldü. 

Türkiye’de Rock’ta Yeni Bir Aray›fl
“Kaz›m Koyuncu Türkiye’de rockta yeni bir aray›fl› simgeledi. Zu¤afli
Berepe kendi etnik, yerel dilini kullanarak müzik yapan bir gruptu ve
önemli ifller yapt›. Bu müzi¤in yap›ld›¤› zaman dilimi, bu tür aray›fllar›n
devletten, yukar›dan devaml› bask› gördü¤ü bir dönemdi, yani düzeyli
etnik aray›fllar›n bir anlamda önü kesiliyordu. Bu anlamda bir
özgürleflme ancak 2000’lerden sonra yaflanmaya bafllad›. Koyuncu ve
grubu da bu özgürlükçü aray›fl› simgeliyordu.

Müzikal serüvenin noktalanmas› da müzi¤inin geliflimi aç›s›ndan da son
derece üzücü oldu. Çünkü 10-15 y›ld›r Türkiye’de öyle bir süreç
yaflan›yor ki, bütün müzikler kendi alanlar›nda gitgide poplafl›yor.
Hemen hemen bütün türler için geçerli bu. Buna alternatif aray›fllar
peflinde koflan çok az isim var. Kaz›m Koyuncu da bunlardan biriydi; her
zaman müzikal aray›fl içinde olan bir sanatç›yd› ve bu anlamda birçok
deneyim yaflad›.

Viya adl› ilk solo albümü bir ç›k›fl noktas› ve Koyuncu’nun bir solo
müzisyen olarak ortaya ç›k›fl›n›n iflaretiydi. Deneysel karakterli; Laz
müzi¤inin kaynaklar›ndan yararlan›p bunu zedelemeden, poplaflt›rma-
dan yapmay› beceren bir albümdü bu. Kaz›m Koyuncu bunu yaparken
etnik kaynaklar› baz alsa da, ça¤›n ve günümüzün duyarl›l›¤›ndan hep
esinlendi. Ama popun standart kal›plar›na hiçbir zaman uymad›, buna
eklemlenmedi. Hayde adl› albüm de ayn› serüvenin bir devam›yd›. 

Kaz›m Koyuncu al›fl›lm›fl çizginin d›fl›nda bir aray›fl› simgeledi¤i için
hakikaten çok umut verici bir isimdi; ço¤u insan›n da onunla ilgili büyük
beklentileri vard›. Genç yafltaki ölümü herkesi fazlas›yla üzdü.”1

OOrrhhaann KKaahhyyaaoo¤¤lluu
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Kaz›m Koyuncu

Kaz›m Koyuncu, 
1971-2005.

veren bir yurt güzelli¤ini tatma
zevkiyle tan›d›k. Ama bunlardan
biri, o flenliklerdeki konserleri
dinleyenler üzerinde, öyle
inan›yorum ki, silinmez bir iz
b›rakm›flt›r: Karadenizli Rumlar›n
kemençe ve horon ziyafeti .... 

1998’deki ikinci flenli¤i hat›rlayal›m.
fienlik bafllamadan önce,
Yunanistan’dan gelecek Karadeniz
Rumlar›n›n da bir konser verecek-
lerini flenli¤i düzenleyen görevliler-
den ö¤rendi¤imde hemen heyecan-
lanm›fl, bir beklentiye girmifltim.
Konserden önce ö¤rendiklerim
gerçekten de heyecan vericiydi...
Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki
nüfus mübadelesiyle 1924’te
Yunanistan’a gönderilen
Karadenizli Rumlar yerel kültürlerini
yaflatabilmek için orada kemençe-
horon okullar› kurmufllar, bu
gelene¤i günümüze kadar getirmeyi
baflarm›fllard›... Bir kültürün kendi
yerel mekân›ndan koptuktan sonra
da inatla yaflat›lmas› ne kadar
duyguland›r›c› bir fleydi... 

Karadenizli Rum ve Türk ‹crac›lar
Sahnede Yan Yana
6 Aral›k 1998 Pazar günü saat
19.30’da Harbiye Askerî Müzesi’nin
konser salonunday›z. Karadenizli
Rum ve Türk icrac›lar sahnede yan
yanalar. ‹lgi büyük, salon h›nca h›nç
dolu, oturacak yer kalmam›fl, çok
say›da dinleyici ayakta. Konser
bafll›yor. ‹lkin Kostas Siamidis,
Vasileiadis Ahilleas, Kourtidis
Yiannis adl› Rum icrac›lar çal›p
söylüyorlar. Baflka sazlar için de
söylenebilecek birfley kemençe için
belki daha çok geçerlidir: ‹yi de¤il,
çok iyi çal›nmas› gerekir Karadeniz
kemençesinin. Acemi bir çalg›c›n›n
elinde teneke sesine benzer sesler
ç›karan, çekilmez bir saz olup ç›kar.
Ama bu kemençe bir baflkayd›...
Daha ilk na¤melerde dikkat kesil-
miflti herkes. O ne güzel çal›flt›
öyle! Âdeta insan›n içine iflliyordu
bu Rumun çald›¤› kemençe!..
Sadece kemençenin yay› de¤il,
söyleyenin yan›k sesi de herkesi 
bir anda sarm›flt›. Ezgileri söyleyen
genç Rum icrac›n›n mükemmel 
bir sesi oldu¤unu söylemek yeterli

olmaz. Yürekten geliyordu sesi...
Öyle bir ses rengi vard› ki, gönül
telini titretiyordu insan›n. Güzel
musiki “güzel iflte...” denip geçile-
meyecek bir musikidir, insanda
aç›klanmas› zor duygular, acayip
heyecanlar uyand›r›r. Halk musiki-
lerinin ve geleneksel musiki tür-
lerinin güzel örnekleri de “güzel
iflte...” denemeyecek ezgilerdir.
Özellikle o geleneklerin içinde
yaflayanlar›n zihinlerinde zengin
ça¤r›fl›mlar uyand›r›r, yöreye has
tarihî hat›ralar› da canland›r›r. ‹flte 
o kemençe ile o insan sesi, o ak-
flam sadece güzel ezgiler sunma-
m›fl, sahnede yer alan Rumlarla
Türklerin bir arada yaflad›klar› bir
geçmifle bir anda çekmiflti
dinleyenleri. 

O konserde Rumlarla Türkler s›rayla
söylediler ezgilerini. Karadenizli
Türk icrac›lar da hofl görsünler ama
Rumlar Türklerden çok daha
ustayd›. Gurbette yaflaman›n
hüznüyle olsa gerek, Karadenizli
Rumlar Yunanistan’da kemençenin,
horonun konservatuvar›n›
kurmufllar, folklorlar›n› sanat
seviyesine ç›karm›fllard›. 

‹ki Ayr› Dil Ama Ayn› Ezgi 
Konserin doru¤u, son bölümde
Karadenizli Rumlarla, Karadenizli
Türklerin birlikte çal›p söyledikleri
bölümdü. Ayn› Karadeniz ezgileri iki
ayr› dilden çal›n›p söylendi bu
bölümde. Ama ne oldu? Salondaki
dinleyiciler ezgi sözlerinin iki ayr›
dilde oldu¤unu fark etmediler bile!
‹ki dildeki sözleri silip süpürdü ezgi,
söz havaya kar›flt›, uçup gitti;
salonda sadece ezginin kendisi
kald›. ‹ki ayr› dil ama ayn› ezgi...
Ezginin gücünü bundan iyi göstere-
bilecek bir örnek olabilir mi? 

Bu konser bir gerçe¤i daha
yak›ndan gösterdi bize. Folklor
ulus-devletlerin ulusal kültürlerini
kurma programlar›nda önemli bir
yer edinmifl, ülkelerin ‘ulusal’
kültürlerinin ayr›lmaz bir parças›
hâline getirilmifltir. Oysa folklor,
halk kültürü, ulusal olmaktan çok
‘yerel’dir, ülkenin belli bir yöresine
hast›r. Bizim gibi çeflitli halk kültür-

lerinin yaflad›¤› ülkelerde bu gerçek
daha bir göz önündedir. Peki flu
dinledi¤imiz ezgiler Türk ezgileri
midir, Rum ezgileri midir? ‹kisi de
de¤il elbette. O ezgiler belli bir tarih
ile belli bir co¤rafyan›n mal›d›r
çünkü. Türk ve Yunan ulus-devlet-
lerinin kurulmas›ndan çok önce
vard› bu musiki. Tarihi kim bilir kaç
yüzy›la dayan›r? 

BBüülleenntt AAkkssooyy

Kenti Öldürmek
Cans›z varl›klara ‘can’ yak›flt›rmak,
insanlar›n genel e¤ilimi. Mitolojik
öykülerden, farkl› koflullarda mo-
dern toplumlara s›çrayan bir al›fl-
kanl›k bu. Yani metropol insan›n›n,
k›rm›z› ›fl›kta durmayan ya da tam
yaya geçidinin üzerine park etmifl
bir otomobili, sanki canl› bir
varl›km›fl gibi tekmelemesi ve onun
can›n› yakaca¤›n› düflünmesi gibi
birfley. 

Nurdan Gürbilek “Vitrinde
Yaflamak” adl› yaz›s›nda (Defter,
Say›: 7, 1988), Le Corbusier’nin)
1924 y›l›nda Champs-Elysées’de
yürüyüfl yaparken trafikten rahats›z
oldu¤unu, bu caddenin hiç de 20
y›l öncesinin güzelli¤ini ve rahat-
l›¤›n› tafl›mad›¤›n› düflünerek
“soka¤› öldürmek gerekir” dedi¤ini
belirtir. Sokak öldürülecektir. Le
Corbusier’nin bu düflüncesi, Martin
Scorsese’in Taxi Driver filminde
uygulamaya geçirilmifltir.
Manhattan’da çal›flan bir taksi
floförü (Robert de Niro), yaflad›¤›
kente savafl açm›fl ve asla uyum
sa¤layamad›¤› o kenti öldürmek
için müthifl bir mücadeleye
giriflmifltir. Meltem Ah›ska yine
Defter dergisinde (Gürbilek’in
yaz›s›ndan 2 y›l sonra: Say›: 19), bu
taksi floförünün savafl›n› anlam-
land›rma ifline giriflir. Ah›ska’ya
göre, metropol yaflam› bireyin
do¤al yap›s›n› aflar ve ona kendi
kurallar›n› dayat›r. Birey bu kural-
lara uyum sa¤lamaya çal›flt›¤›
sürece, yaflad›¤› kentin kötü sürp-
rizleriyle de karfl›laflacakt›r. Kent
art›k olas› tehlikelerin alan› haline
gelmifltir. Kentte ‘öteki’ler vard›r.
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Keyifli
Son y›llarda biz sözcük var ki,
s›k›fl›k belediye otobüsünde bir
kalça sa¤a, bir bacak sola kendine
yer açan ‹stanbullu vatandafl misali
dald› âlemlere ve bütün dillere
doland›; iyi bildiniz, ‘keyifli’.
Eskiden en baflta zevkli, sonra tatl›,
güzel, iyi, hofl, lezzetli, hatta ak›ll›
ve hatta ve hatta kullan›fll› olan
fleyler flimdi art›k ‘keyifli’ olarak
tan›mlanmaya bafllad›lar. San›r›m
kendi anlam›ndan taflan ve önce
civar›ndaki, sonra da uza¤›ndaki
kavramlara do¤ru geniflleme
yaflayan böyle baflka bir sözcük
olmam›flt›r. Bu taflk›nl›k artarken
sözcü¤ün sahip oldu¤u as›l anlam
kay›p gitti ve kendisini tan›mlamas›
için yeni bir sözcük bekler oldu.

Bu güzel sözcü¤ümüz, doksanlar›n
ortalar›nda çakt›rmadan, usul usul
kullan›ma girmiflti asl›nda. Özellikle
medya, reklamc›l›k, belki bir ölçüde
de finans ve akademi ortamlar›nda
ç›nlamaya bafllam›flt›. “Bilmem
hangi filmi izledik, çok keyifliydi;
Ahmet’i çok severim, keyifli bir
insand›r; Mavi Tur’a gitmediniz mi,
çok keyiflidir.” Örnekler
ço¤alt›labilir ama benim duydu¤um
en ‘afl›r›’ örnek bir kapal› otopark
hakk›ndayd›, çok keyifliymifl.

Kulaklar› t›rmalamas› nedeniyle kul-
lan›m›na en bafltan muhalefet
edenler d›fl›nda, büyük ço¤unluk,
bu sözcü¤ün pek de fark›na var-
mad›; fark›na var›ld›¤›nda ise zaten
herkesin dilindeydi. Kullan›m›n›n
gramer bak›m›ndan sorunlu olmas›
(Çok keyifli bir film, yani keyfi
yerinde bir film!) dilbilgisi uzman-
lar›n›n dikkatini çekmemifl olacak
ki, bu konuda bir aç›klama ya da
uyar›ya rastlanmad›. Dilin de¤iflen
ve yaflayan bir organizma oldu¤u
göz önüne al›n›rsa, talim ve terbiye
kurullar›n›n ald›¤› kararlarca yön-
lendirilemeyece¤i aç›kt›r. Ancak
hemen her konuda resmî bir görüfl
gelifltirmeyi baflarm›fl olan devletin
bu konuyu nas›l olup da ihmal
etmifl olabilece¤i de gerçek bir
muammad›r.

has›m gibi ‘görünen’ bir nesneydi
art›k. Her soyut kavram insanlar
taraf›ndan önce birer nesneye
indirgeniyor, ama hemen ard›ndan
da o nesneler canl› varl›klarm›fl gibi,
zihinlerde yeniden yarat›l›yordu. O
zaman da, gerçekte neyin soyut,
neyin somut oldu¤u; neyin do¤al,
neyin yapay oldu¤u birbirine
kar›fl›yordu. Örne¤in bazen bizi
sevmeyen trafik canavar› pusuda
kanl› planlar kurarken, bazen de
top bizi sevmedi¤i için maçtan
ma¤lup ayr›l›yorduk. 

1903’ten bu yana çok zaman geçti.
‹nsanlar o zamandan beri evrenin
s›rlar›n› iyiden iyiye çözdüklerine
inan›yorlar. Ama çözülmüfl her s›rr›n
temelinde, bilinmezliklerle dolu bir
dünya daha yat›yor. Bu durumda
ise yine o insanlar, bilinmez dünya
ile görünür dünyay› birbirine ekle-
yip, “ne görünüyorsa odur; tüm 
bilinmezliklere ra¤men...” demekten
baflka çare bulam›yorlar. 

EEmmrree ZZeeyytyyttiinnoo¤¤lluu

Kentteki yaflam maddileflmifl ve
nesneler ile tan›mlan›r olmufltur.
Orada o kadar çok ‘uyaran’ vard›r
ki, bireyin bunlar›n tümünü alg›laya-
bilmesi imkâns›zd›r. Toplumun
dinamik iflleyifli, bireyi hiç takmaz
ve birey kendi yaln›zl›¤›n› fliddetle
deneyimler. Kent ve onun nesneleri
bir vampir gibi kiflinin, insanlar›n
kan›n› emmektedir. Her an bir trafik
kazas›na kurban gidebilir ve her an
bir do¤algaz patlamas›nda havaya
uçabilirsiniz. Ve o kent, her tür nes-
nesiyle birlikte, size düflmand›r ve
size karfl› pusuda beklemektedir. 

Para ve Zaman›n Köleleri
Hem Gürbilek’in hem de Ah›ska’n›n
saptamalar›n›n temelinde, Georg
Simmel vard›r elbette. Henüz 20.
yüzy›l›n bafl›nda (1903) Metropol 
ile zihinsel yaflam aras›nda bir iliflki
kuran Simmel, metropolün ‘para’ya
ve ‘zaman’a endeksli iflleyiflinden
söz etmifl ve her yaflam parças›n›n,
do¤all›ktan maddiyata kayd›¤›n›
vurgulam›flt›. Zaman gibi göreceli
bir kavram, cep saatleri piyasaya
sürüldü¤ünden beri, kifliyi ‘tek’ bir
zamana ba¤›ml› k›lm›fl ve onu dakik
bir makine haline getirmemifl
miydi? Zaman bile kentte sanki
insanlar›n karfl›s›na ç›km›fl bir
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Le Corbusier ve
Walter Gropius.

Atlanamayacak bir di¤er nokta ise,
belki de ironik olarak, keyiflerin
toplumsal olarak ciddi flekilde
kaçt›¤›; sa¤l›k, afiyet ve huzurun
baflta ekonomik krizler, sonra da
iflsizlik, demokrasi k›tl›¤›, Kürt
sorunu gibi birçok gerekçeyle
zedelendi¤i bir dönemde bu
sözcü¤ün kullan›m›n
yayg›nlaflmas›d›r. Sanki “ifller ayna,
çal çal oyna” vaziyetleri var da her
köfle bafl›ndan ayr› bir “çok keyifli”
nidas› yükseliyor.

Rahmetli dedem “keyif eflekte olur”
derdi, flu anki yayg›n kullan›m›n›
görse ne derdi diye ayr›ca merak
etmekteyim. 

GGüüççllüü GGöözzaayaydd››nn

K›rsal Dionysos fienlikleri
Sanat, insano¤lunun yaflam›
yeniden üretmek üzere yarat›c›l›¤›
keflfetmesiyle bafllamad›. Çünkü
böyle bir keflif yapmas›n› gerek-
tirmeyecek denli içseldi onun
yarat›c›l›¤›; yaflamdan ald›¤›n› yine
ona gönderiyordu, flark›lar›,
danslar›, oyunlar›yla. Ama her
keresinde onun s›n›rlar›n› zorla-
yarak, kendisiyle birlikte onu da
baflkalaflt›rmay› deneyerek
yap›yordu bunu. Sonra tüm bunlar
de¤iflmeye bafllad›: Önce nüfus
artt›, ifl ve görev bölümü geldi,

ard›ndan da s›n›flar, kategoriler 
ve yabanc›laflma. Ama o zamanlar,
insan›n insanla ve do¤ayla daha
organik olan birlikteli¤inde, eski
Yunan’da, en az›ndan sanat günde-
lik yaflamdan kopmam›flt› daha.
‹nsano¤lu önce bu¤day› ve üzümü
devflirdi do¤adan, bu yüzden de 
ilk tanr›lar› bu¤dayla üzüme adad›.
Üzüm ve flarap tanr›s› Dionysos’un
ayr›cal›kl› bir konumu vard›
kuflkusuz, çünkü bahfletti¤i 
iksiriyle tüm sanatlar›n içinde gizli
olan büyüyü de afl›l›yordu kullar›na. 
‹lk sanat da böyle do¤du zaten,
flarab›n büyüsünde kutlanan 
flenliklerle.

Eski Yunan’da takvimin bafllang›ç
ay› bile Dionysos kültü ile ilgiliydi.
Asmalar›n büyümeye, üzümün son-
radan flaraba dönüflecek sihirli
özsuyunu oluflturmaya bafllad›¤›
Temmuz ay› yeni y›l›n bafllang›c›
kabul edilir ve onu belli bafll› festi-
val aylar› izlerdi. Bunlar›n ilki hem
ba¤ bozumu hem de zeytin topla-
ma flenli¤i olan Oscoforias idi.
Pianepsion ay›nda (Ekim-Kas›m)
gerçekleflen bu flenlik Atina’dan
Faliro liman›na kadar uzanan bir
geçit töreniyle bafllar, limana
var›ld›¤›ndaysa adaklar, spor gös-
terileri ve flenliklerle devam ederdi.
‹ki ay sonra bu flenlikler tüm
Attika’ya yay›l›r ve K›rsal Dionysos
fienlikleri olarak olanca görkemiyle

kutlan›rd›. Bu kutlamalarda özellik-
le, türlü k›l›klara bürünmüfl, yar›
sarhofl ‘como’lar›n, komedyan›n ilk
filizlerinden biri say›lan alayc›
flark›lar› dile getirmeleri, flenli¤i bir
karnaval havas›na sokard›. Bundan
sonraki Gamelion ay›nda (Ocak-
fiubat; ayn› zamanda ‘evlilik ay›’ idi)
festival yeniden baflkente dönerdi.
Bu festival yaln›zca Atina’n›n
ayr›cal›¤›nda olan ve ‘bakha’lar›n
bafltan ç›kar›c› ç›lg›n danslar›n›
sergiledikleri Leneas Festivali’ydi.
Yar› ç›plak bakha’lar›n taflk›nl›klar› o
hale gelmiflti ki Perikles onlar›n
agorada dans etmelerini yasak-
lam›flt›.

fiarap ‹çme Yar›fllar›
Leneas’› ad›n› Antesteron ay›ndan
(fiubat-Mart) alan Antesterias
Festivali izlerdi. Ay›n on biri ile on
üçü aras›nda gerçekleflen festivalin
ilk iki gününde anforalar aç›larak
yeni flarap tad›l›r, flarap içme
yar›flmalar› düzenlenir, Dionysos’u
temsil eden kral, kar›s›yla birlikte
‘evlilik geçidi’ne kat›l›rd›. Ama tüm
bu sevinç ve coflku üçüncü ve son
günde birden bire kesilir ve yerini
Hermes ve ölülere adanan, ayn›
zamanda aklanma ve yenilenme
ifllevi de gören bir ritüele b›rak›rd›.
Bu ritüelin belki de en ilginç
ayr›nt›s›, aklanma töreninde çocuk-
lar›n sal›ncakta sallanmalar›
gelene¤iydi.
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William-Adolphe
Bouguereau’nun,
Bacchus’un Gençli¤i
adl› tablosu, 1884.
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için on kiflilik bir jüri seçilir, ancak
Dionysos’a da eflitlik durumunda
belirleyici olan bir oy hakk› tan›n›rd›,
Dionysos’un oyu beyazsa bu art›
puan olarak geçer, oyunun siyah
ç›kmas› bu kez tersi sonuç
do¤ururdu. Ancak ne var ki as›l jüri,
tiyatro seyircisi olan halk›n ken-
disiydi. Zira jüri oylamada oyun
süresince halk›n sergiledi¤i tav›r ve
tepkileri dikkate alarak karar verirdi.
Zaten festivalin bitiminden birkaç
gün sonra, oyunun ya ödül-
lendirilmesi ya da k›nanmas›
anlam›na gelecek bir tören düzen-
lenir, bu s›rada halk tüm festival
için geçerli olan son yorumu da
kat›l›mc› yan›n› bir kez daha vurgu-
layarak ortaya koyma f›rsat›n›
bulurdu. Bu, özellikle ‘corego’lar
için önemli bir s›nav say›l›rd›.
Corego’lar devlet taraf›ndan tiyatro
korolar›n›n seçimi, finansman› ve
organizasyonu için tayin edilen
zengin site vatandafllar›yd›. Genel
olarak ‘liturgia’ olarak adland›r›lan
ve zenginlerin bir tür vergi ödeme
biçimi olarak da düflünülebilecek
bu tür yükümlülükler sitede tiyatro-
nun yan› s›ra öteki etkinliklerin de
yürürlü¤e konmas›nda son derece
etkin bir rol oynard›.

Dionysos fienlikleri, sanat›n en
az›ndan tiyatro özelinde o zamanlar
insan yaflam›n›n ne denli ayr›lmaz
bir parças› oldu¤unu yeterince
gözler önüne serebiliyor.
Günümüzde sanat› uygulayanlarla
onun ürünlerini edilgen olarak kabul
edip tüketenler ayr›m›n›
düflündü¤ümüzde, sanat›n hayat›n
kolektif üretkenli¤inden nas›l soyut-
land›¤›n› ve giderek modern insan›n
ço¤u iliflkileri gibi metalaflt›¤›n›
görebiliyoruz. Oysa Dionysos’un bir
zamanlar festivallerle yaflat›lan
ruhu, bu kez yabanc›laflmaya karfl›
koyacak bilinçli insan eylemiyle
yeniden yaflam sanat›ndaki eski
yerini almay› bekliyor. 

‹‹llkkeerr ÖÖzzüünnllüü
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yer ald›¤› komedya yar›flmalar›na
ayr›l›rd›. Genel ahlak ve manevi
de¤erler üzerine kurgulanan
tragedyalar›n tersine, komedyalar
daha çok somut, güncel yaflam
konular›n› kendilerine tema olarak 
seçer ve her ne kadar tragedyalara
haz›rl›k görevi görseler de, örne¤in
aktörlerine belli bir say› s›n›r›
getirmeyerek görece ba¤›ms›z
yap›lar›n› korurlard›. On bir, on iki
ve on üçüncü günler tragedyaya
ayr›l›r ve bir tiyatro flöleni gibi
geçerdi; her bir gün için, ilk dönem-
lerde ayn› yazar›n eseri olmak
kofluluyla, üç tragedya (triolog) ve
bir hicivli drama sergilenirdi.
Sofokles’in getirdi¤i son düzen-
lemeler uyar›nca aktör say›s› üç,
koro say›s› da on befl olarak belir-
lenmiflti. Bafllang›çta yaln›zca koro
vard›. Sonralar› dans edip flark›
söyleyen bu toplulu¤a karfl›, onlar-
dan ba¤›ms›z olarak konuflan tek
bir kifli ç›kt› ortaya. Yani ‘protago-
nist’. (Proto-agonist’den). Ve denir
ki ilk olarak Thespis adl› biri
taraf›ndan sunuldu; t›pk› ikinci
aktörün bu kez antigonist olarak,
Aeschylus, ve baz› kaynaklara
göreyse Esquilos taraf›ndan oyun
yap›s›na eklenmesi gibi.

Jüri Halk›n Sesi
Asl›nda bunlar anonim olarak
gerçekleflen do¤al süreçlerdi, zira
dram›n as›l itici gücü olan karfl›tl›k
ve ironi ön plana ç›kmaya
bafllam›flt›. Sofokles üçüncü kifliyle
ona bir de örgüyü kazand›r›yor ve
tiyatroyu kendi ayaklar› üstünde
yükseltecek özgün bir yap›ya
sokuyordu. Tragedyalar›n konular›
ço¤unlukla mitolojiden seçilirdi ve
halk dramatize edilen konular›
gerçek hayatta gerçekleflmifl gibi
alg›lar, mitolojik kahramanlar›
gerçek halk kahramanlar› yerine
koyard›. Örne¤in Frikilos’un Milet’in
Düflüflü oyunu yasaklanmak zorun-
da kal›nm›flt›, çünkü son derece
etkilenen halk aras›nda oyun biti-
minde sinir krizleri geçirenler
olmufltu. Büyük Dionysos
Festivali’nde de en önemli yeri
tragedyalar iflgal eder ve oylaman›n
yap›ld›¤› on dördüncü ve son gün
tansiyon doru¤a ç›kard›. Oylama

Son olarak tüm bu festivallerin en
görkemlisi olan Büyük Dionysos
fienli¤i yaflan›rd› ki, bu flenlik de
Leneas gibi kente özgü flenlikler-
den biriydi. ‘Arconte Eponimo’ (en
yüksek kamu yetkilisi) taraf›ndan
düzenlenip yönetilen Büyük
Dionysos Festivali Elafebolion
ay›n›n (Mart-Nisan) sekiz ile on
dördüncü günleri aras›nda ve tiyat-
ronun yan› bafl›nda yer alan
Perikles Agoras›’nda gerçekleflirdi.
Festival önce flair, aktör, müzisyen
ve di¤erlerinin en gösteriflli giysi-
leriyle tan›t›ld›¤› bir sunuflla, yani
Proagon’la bafllard›. Hava karar-
d›ktan sonra, bir Dionysos make-
tinin eller üzerinde ve meflaleler
eflli¤inde gezdirildi¤i bir flenlik
yaflan›rd›. ‹kinci gün, Dionysos’un
dünyay› gezip dolaflt›ktan sonra
Attika’ya dönüflünü temsil eden
gemi biçiminde bir taht›n sokak
sokak dolaflt›r›ld›¤› bir geçit
töreninin ard›ndan s›ray› bo¤alar›n
kurban edildi¤i adak töreni al›r ve
gün ortas›na gelindi¤inde tiyatroya
toplanm›fl olan halk, sunakta bu
kez yaban domuzlar›n›n kurban
edilmesiyle birlikte ilk teatral gösteri
olan ‘ditirambo’lar› izlemeye haz›r-
lan›rd›. Ditirambo 50 kiflilik bir ko-
royla tek bir solistin karfl›l›kl› ezgi-
lerle ortaya koyduklar› bir tür diya-
logdu. Mitolojik bir tema üzerine
kurulu olan ve yer yer çocuk koro-
lara da yer veren ditirambo, tra-
gedyan›n ilk aflamalar›ndan biri
olarak kabul ediliyor.

Ditirambo’nun kökeninde iki pre-
teatral öge bulunuyordu. Bunlardan
birincisi, iki grubun, zaman zaman
koronun da kendilerine kat›ld›¤›
karfl›l›kl› sözlü at›flmas› anlam›na
gelen ‘agon’, ötekiyse, önceleri
koronun, sonralar› bir aktörün seyir-
ciye tema d›fl› seslenifli, onlarla
düflüncelerini paylaflmas› anlam›na
gelen ‘parabasis’ti. Halk›n en az
komedya ve tragedya kadar ilgi
gösterdi¤i ditirambo’nun en önemli
yan› dilin alabildi¤ince özgür, özel-
likle de ahlaksal ve politik s›n›rlan-
d›rmalar› hiçe sayan bir pervas›z-
l›kla kullan›labilmesiydi. Onuncu
gün, bu kez sabahtan akflama
kadar süren ve toplam befl eserin

Ditirambo'nun
en önemli
yan›, dilin ala-
bildi¤ine özgür,
özellikle de
ahlakî ve politik
s›n›rland›rmalar›
hiçe sayan bir
pervas›zl›kla
kullan›labilme-
siydi.

so¤uk oldu¤uk  için çabuk ›s›nmas›n›k
sa¤lamak amac›ylak  kaloriferi bir-
denbire sonuna kadar açmakr  vek
öyle b›rakmakt›r. Vücut da ona
al›flt›¤› için art›k 22k  derece so¤uk
gelmeye bafllar; o yüzden ta bafl›n-
dan arac› 22 dereceye ayarlamak
ya da o s›cakl›klar›n olmas›n› bekle-
mek çokk dahak  mant›kl›d›r. Türki-
ye’de çok s›kk  karfl›laflt›¤›m›zk  hatal›
al›flkanl›klardan biri, sürücülerin
sabahlar› yola ç›kmadan önce ara-
balar›n› ›s›tma e¤ilimi. Arabalar›n
durdu¤u yerde ›s›t›lmaya çal›fl›lmas›
asl›nda hem araç için iyi de¤il, hem
de ›s›nma sürecini uzatan bir faktör.r
Bunu yapmaktansa, araç çal›flt›r›l›r
çal›flt›r›lmaz çok fazlak  yüklenilme-
den, çok fazlak  zorlanmadan hemen
hareket edilmesi daha iyidir. Bu,
asl›nda arac›n daha çabuk vek  bir
bütün olarak ›s›nmas›nak  yard›mc›
olaca¤› için, arac›n ömrünü de
uzatan bir faktörr  flekliner
dönüflebilir.

‘Siyah Buz’
K›fl ortam›nda tehlikelerin çok dahak
bariz görülebilece¤i, dikkat edilmesi
gereken yerler sözkonusu.r  Özellikle
viyadükler, köprüler yar  da gündüz
gölge alt›nda kalan yerler, daha çok
buzlanmaya; gizli buz veya “siyah
buz” denen olaylar›n belirgin hale
gelmesinde etken olan yerlerdir.
Buralara girerken h›z› daha önce-
den kesip, eflit h›zla girmek vek  bu
bölgeleri hiç vites de¤ifltirmeden,
belirli bir h›zlar  geçmekte fayda
vard›r.

Patinaj – kalk›flta–
Genel sürüfl tarz› aç›s›ndan en
önemli unsurlardan bir tanesir  de
karda ilk kalk›fltank  itibaren kay-
maks›z›n hareket edebilmek, yani
patinaj yapmamak. Peki arac›n kay-
mas›n› ya da patinaj› engellemek
için neler yap›lmal›?r  Bir kerer  ilk
kalk›fllarda çok hafif,k  çok yavaflk
gaza basmak suretiyle arac› çeken
aks›ndaki gücü daha orant›l›, daha
hafif birf  flekilder  yere iletmekte
fayda var. Âni yap›lan hareketler bur
tür kayganr  zeminlerde arac›n tama-
men kontrolden ç›kmas›na sebep
olur. Bunun olmas› için mutlaka
arac›n çok h›zl›k  gidiyor olmas›r  da

K›fl Koflullar›nda Trafik
Güvenli¤i
K›fl deyince, insanlar yap›lacak
fleyin, h›z› afla¤› çekmekten ibaret
oldu¤u gibi düflünse de, asl›nda en
önemli unsurlardan biri, arac›n bir
flekilde k›fla haz›rlanmas›d›r. Bu çok
önemli bir faktördür:r  Araç k›fl flart-
lar›nda yapmas› gerekenleri ne
kadar do¤rur  yaparsa, o oranda
performans verecek demektir.k  Bu
yüzden, daha k›fla bafllamadan
belki de arac› k›fla haz›rlamakta
fayda var. En belirgin yap›lmas›
gereken fley, yazl›k lastiklerdenk
k›fll›k lastiklerek  geçilmesi ile ifle
bafllamak. Lastiklerin d›fl›nda arac›n
seyahate bir flekilder  elveriflli
oldu¤undan emin olmak gerekiyor.
Bunu yapabilmek vek  bu perfor-
mans› devaml› elde tutabilmek içink
muhakkak arac›k  her günr  kontrolden
geçirmek gerekli... Yola ç›kmadan
önce, günü biraz daha erkenden

planlayarak hareketk  etmek gereki-
yor, ki buna da araban›n kontrol-
leriyle bafllan›r. Mesela k›fl›n göz
önünde tutulmas› gereken bir di¤err
özellik, herhangi bir durumdar  orta-
da kald›¤›n›zda arac›n›zda lasti¤i
de¤ifltirebilece¤iniz, zincir taka-r
bilece¤iniz malzemelerin bulun-
durulmas› gereklili¤i. Sadece zincir
bulundurmak yeterlik  de¤il, taka-
bilmek içink  eldivene ihtiyac›n›z var...
Kar küre¤i,r  battaniye, flafl lambalar›
gibi yard›mc› malzemeyi de ara-
ban›n içerisinde bulundurmak,
arac›n haz›rlanmas› ile ilgili önemli
faktörlerdir diyebiliriz.

Günü Planlamak
‹nsanlar kendilerini ne kadar iyir
ayarlarlar, günlerini planlayabilir-
lerse, o denli rahat ve serbest
hareket edeceklerdir.
Planlanmadan bafllayan bir günder
en ufak birk  aksilikr  bilek  bütün günü
altüst etmeye yetiyor. Bu yüzden,

k›fl›n –ya da yaz›n, hiç fark etmezk
asl›nda– yola–  ç›karken önceden
neler yapmamr  gerekti¤ini, nereye
gitmem gerekti¤ini kafamda
düflünüyor dahir  olsam, bu asl›nda
bir planr  demektir. Yani “iflime
giderken flu yol üzerinden
gidece¤im” demek bile,k  asl›nda bir
plan. Tabii k›fl›n bu çok dahak
önemli.

Kal›n Giysi, Yün Eldiven...
En az›ndan giyimimi bu flekilde
ayarlamam çok dahak  iyi olacak.
Nereye gidece¤imi, nas›l
gidece¤imi bilirsem, ona göre
uygun araç kullan›m›na da yard›mc›
olabilecek giysilerk  giyebilirim.r
Araçta çok kal›nk  giysiler giymek
çok mant›kl›k  de¤il; örne¤in o zaman
emniyet kemeri yapmas› gereken
ifllevi do¤ru dürüst yapamaz.
Giysileriniz arac›n içinde hareket-
lerinizi biraz daha k›s›tlayacakt›r. O
yüzden, daha rahat ve s›cak giysilerk

giymekte fayda vard›r. Örne¤in
yünlü eldivenler direksiyonu tut-
man›z› çok zorlaflt›racak,k  direksi-
yonun elinizden kaymas›na sebep
olacakt›r. Bu yüzden, araba
kullan›rken 30-40 saniyelik birk  bek-r
leyifl, eldivenleri ç›kararak arabak
kullanmak enk  sa¤l›kl›s›. Belki ilk
baflta biraz üflüyeceksiniz ama araç
çok çabukk  ›s›n›r,k  özellikle yeni
teknolojiyle üretilmifl araçlar çabuk
›s›n›yor, bu vesile ile elleriniz de bu
ortama uyum sa¤layacakt›r. Aksi
takdirde yünlü bir eldivenler  araç
kullan›yor olman›zr  ufak birk  s›k›nt›dar
direksiyonu kontrol alt›na alamaya-
ca¤›n›z anlam›na geliyor.

Arac›n Is›s›
Araç içindeki ›s› da dikkat
aç›s›ndan önemli. Dolay›s›yla arac›n
s›cakl›¤› normal oda ›s›s› dedi¤imiz
›s›ya efl de¤erde olmal›. Yani 20-22
derece civar› ideal. Genelde yap›lan
en büyük hatalardank  biri, araç çok
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K›fl ortam›nda tehlikelerin çok daha bariz görülebilece¤i
yerler söz konusu. Özellikle viyadükler, köprüler, gölgede
kalan bölgeler, daha çok buzlanmaya, gizli buz ya da 'siyah
buz' denen olaylar›n belirgin hale gelmesinde etken olan
yerlerdir.



de bunlarla orant›l› olarak
artmal›d›r. Özellikle ‹stanbul ve
çevresinde k›fl koflullar›nda takip
mesafesinin asl›nda 4 saniye
civar›nda olmas› gerekiyor. Yani,
k›fl›n arac›m› en emniyetli, en kolay,
en rahat kontrol alt›na alabilece¤im
mesafe, 4 saniye civar›ndaki takip
mesafesi olmal›d›r.

Sol fieritte Tehlike
K›fl›n özellikle kar eridikten sonra,
sürekli trafi¤in akt›¤› alanda bir
problem olmuyor, yol temizleniyor.
Fakat sol fleritte, en solda refüj
taraf›nda biriken kar›n zamanla
erimesi, herhangi bir geçifl ân›nda o
alandan geçen sürücüler için risk
yaratabiliyor. Bunun sebebi de, iki
zemin aras›nda farkl› tutunma oran-
lar› oluflmas›. Bu durumda
zeminlerden biri araçlar geçti¤i için
art›k iyice ›slanm›fl vaziyettedir.
Yani oradaki kar s›v› haldedir,
neredeyse çamur flekline
dönüflmüfltür. Öbür taraftaki, sol
tarafta refüje en yak›n olan kesimde
ise tam donmadan erimeye geçifl
dönemindedir, yani son derece
kaygan bir yüzey haline
dönüflmüfltür. Bu da çok tehlikeli
bir durum yarat›r. Hatta e¤er
lasti¤imin biri sol taraftaki yüzeyde,
yani çok kaygan olan yüzeyde;
di¤eri ise biraz daha iyi tutan bir
yüzeyde ise, arac›m bu durumdan
çok kötü etkilenecektir. Bu da
genellikle araç sollamalar›nda
ortaya ç›kacak bir pozisyondur.
Dolay›s›yla, mümkün oldu¤u kadar
araçlar›n takip etti¤i, temizlenmifl,
biraz daha su haline dönüflmüfl
yolu ya da yol parças›n› takip
etmek daha mant›kl›, daha
do¤rudur.

Cam Temizli¤i
K›fl›n araç temizli¤i de güvenlik
aç›s›ndan son derece önemli.
Asl›nda bu da arac›n günlük kon-
trolü k›sm›nda ele al›nmas› gereken
bir unsur. Yola ç›kmadan önce
bütün sürücülerimiz kendilerine 15
saniye zaman ay›rmal› ve arac›n
bütün camlar›n› temizlemeliler.
Zaten trafikteki en büyük s›k›nt›,
normal flartlarda bile kör noktalar-
dan, yani göremedi¤imiz noktalar-

ediyorsam, arac›n ön taraf› sola
do¤ru kayd›¤› halde toparlaya-
bilmek için, benim arac›n direksi-
yonunu sa¤a do¤ru çevirmem
gerekiyor. Asl›nda insanlar›n
kafas›nda bu bazen kar›fl›kl›¤a
neden olur ama, genelde hep arka
taraf göze al›nmal› ve arka taraf
kontrol edilmelidir; en rahat kontrol
flekli budur. Arac›n kayd›¤›
istikamete do¤ru direksiyonun
çevrilmesi gerekti¤i tabiri de bu
yüzden biraz daha yayg›nd›r.

Karda ‹z Sürmek...
Peki, karda lastik izlerini takip
ederek gitmek mi, yoksa yeni
ya¤m›fl kar üzerinde gitmek mi
daha güvenlidir? Asl›nda ikisi de
do¤rudur, ama bunlar koflullara
göre farkl›l›k gösterir. ‹lk önce kar
üzerinde, yani lastik izlerinden de¤il
de, kardan gidilmesi gerekti¤i
do¤rudur; çünkü kar olan yerlerde
özellikle k›fl lastikleri kar› biraz daha
iyi tutacakt›r. Öte yandan, lastiklerin
iz açt›¤› bir yerde e¤er bir araba
önümden geçmiflse, ya da iki araba
önümden geçmiflse bu sefer izleri
takip etmem bana çok daha
sa¤lam bir zemin sa¤layacakt›r.
Ancak, o lastik izleri 10-15
araban›n, hele hele yüklü araçlar›n
geçti¤i bir yerdeki iz ise, bu sefer
art›k o iz tamamen buza
dönüflmüfl, neredeyse sertleflmifl
bir haldedir. Bu durumda çi¤nen-
memifl kar daha avantajl› bir konum
teflkil eder. Böyle durumlarda hava
flartlar›n› ya da yol flartlar›n› iyi
belirlemek laz›md›r. O lasti¤in
aç›ld›¤› izler acaba çok arac›n
geçti¤i bir lastik izi mi, yoksa ilk kez
benim önümdeki araç m› geçti?
Bunu biliyorsam, ona göre hareket
edebilirim.

Trafikte Takip 
Trafikte takip meselesine gelirsek;
normal hava flartlar›nda ‘2 saniye
kural›’ diye bir kural sözkonusudur.
En do¤ru ve mant›kl› kural da
budur; önümüzdeki arac› bu
mesafelerde takip etmemiz gerekir.
Ancak hava flartlar› kötüleflmeye,
havalar so¤umaya bafllay›nca, sis-
kar-ya¤mur gibi durumlar ortaya
ç›kmaya bafllad›¤›nda bu mesafe

flart de¤ildir; birinci viteste dahi çok
sert gaza bast›¤›n›zda arac›n kon-
trolünü birden kaybedebilirsiniz. O
yüzden çok dikkatli olmakta fayda
var. Hatta baz› durumlarda, mesela
arac›n kalkamad›¤›, hemen patinaja
bafllad›¤› durumlarda, birinci vites
yerine ikinci vitesi seçmek ve yine
yavafl yavafl gaza basmak suretiyle
ikinci vitesle arac›n hareket etmesi-
ni sa¤lamak, patinaj› engellemeye
yard›mc› olacak faktörlerden bir
di¤eri.

Patinaj – yolda
Di¤er taraftan, araç yolda giderken
kayma e¤ilimi gösterirse –ki bu
kayma bir viraja yaklaflt›¤›n›zda,
viraj›n içerisinde yapaca¤›n›z âni bir
gaz hareketi ile olabilir, yani gazdan
aya¤›n›z› çekti¤inizde ortaya
ç›kabilir– yap›lacak en do¤ru
hareket, arac›n kayd›¤› istikametin
tersine do¤ru direksiyonu çevirmek
ve debriyaja basarak arac› toparla-
maya çal›flmakt›r. Yaln›z, burada
arac›n ne taraftan kayd›¤›n›
hesaplamak çok önemlidir. Arac›n
önünü mü göz önüne al›yorum
yoksa arka taraf›n› m›? Ona göre
de, e¤er arac›n arka taraf›n›n kay-
mas› beni ilgilendiriyor ve ben ona
göre hareket ediyorsam, –ki
genelde insanlar›n ço¤u arka taraf›
göz önüne al›r– o zaman arac›n
kayd›¤› istikamete do¤ru direksi-
yonu çevirmem gerekiyor. Arac›n
kay›fl flekli ve bunu vücudun his-
setmesi çok önemlidir. Bu da
benim ne kadar do¤ru ve çabuk
hareket edece¤imle do¤rudan
orant›l›d›r. 

Kayd›¤› ‹stikamete Do¤ru
Direksiyon K›rmak 
Kaymay› arkada hissediyorsak,
direksiyonu kayd›¤› yöne, önde
hissediyorsak tam ters yönde
çevirmemiz gerekiyor. Örne¤in,
sola do¤ru dönen bir viraja
girdi¤inizi düflünün... Do¤al olarak
siz burnunuzla sola do¤ru
döndü¤ünüzde arac›n arka taraf›
sa¤a do¤ru gelmeye bafllayacak.
fiimdi direksiyonun çevrilmesi
gereken taraf, asl›nda arac›n arka
taraf›n›n kayd›¤› istikamettir. Arac›n
ön taraf›n› kaale alarak hareket

K›fl›n yola
ç›kmadan önce
tüm sürücüler
kendilerine 15
saniye zaman
ay›r›p arac›n
tüm camlar›n›
temizlemeliler.
Zaten trafikteki
en büyük s›k›nt›,
normal flartlarda
bile 'kör nokta'-
lardan kaynak-
lanan tehlike-
ler...

416

K›fl Koflullar›nda Trafik Güvenli¤i

dan kaynaklanan tehlikelerden
kazalar oluflmas›. Karl› havalarda
arac›m›n üzeri tamamen kar
kapl›ysa, ön cam›n da sadece
görebilece¤im bir k›sm›n› aç›p yola
ç›karsam, etraf›mda olan hiçbir fleyi
göremem. Bu da asl›nda kapal› bir
yerin içerisinde s›k›flm›fl olmak gibi
insan› rahats›z eden bir duygu.
Halbuki camlar› ve farlar› tamamen
temizlersem hem karfl›mdaki insan-
lar beni çok rahat görebilecekler,
hem de ben onlar› çok daha rahat
görebilece¤im. Bu da olas› bir
tehlike karfl›s›nda çok daha çabuk
hareket edebilece¤im anlam›na
geliyor.

Hiç Yola Ç›kmamak...
Esasen zor hava koflullar›nda, özel-
likle karl› ve so¤uk havalarda e¤er
imkân varsa yola ç›kmamakta
fayda var. Fakat muhakkak ç›kmak,
bir yere arabayla gitmek gerekiyor-
sa o zaman muhakkak bu konular›
dikkate almal›. Ve elbette hiç
unutulmamal› ki, trafik kurallar›na
harfiyen uyarak hareket etmekte
sonsuz fayda var. 

CCaannkkaatt HHuurrmmoo¤¤lluu11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Traji-Trafikten Befleri Trafi¤e 
Yt; 08 Ocak 2004.

1 Cankat Hurmo¤lu, yol güvenli¤i uzman›.

K›yamet Ça¤›
‘Age of Apocalypse - X-Men’.
Yak›n geçmifle kadar çizgi roman
ço¤unlukla afla¤›lanan bir tür oldu.
Gerek hitap etti¤i düflünülen
asosyal, iletiflim sorunu yaflayan,
içine kapan›k ergen profili, gerekse
mant›k s›n›rlar›n› zorlayan hikâye
örgüsü bu türün kabul edilmesini
her zaman zorlaflt›rd›. Özellikle
Amerikal›lar›n çizgi roman için Alt›n
Ça¤ ve Gümüfl Ça¤ olarak isim-
lendirdi¤i 1930-1950 ve 1950-1970
y›llar› aras›nda, Superman ile vücut
bulan süper kahraman prototipi de
bu savlar› gayet etkili bir flekilde
desteklemekteydi. Bu ça¤lar›n
kahramanlar› John Wayne’in çizgi
romanlara tafl›nm›fl hâli gibiydi.
Yüksek ahlâk anlay›fl›, keskin hat-
larla çizilmifl iyi ve kötü ayr›m›;
b›rak›n y›kmak, yan›na bile

yaklafl›lamayan tabular ve vatan-
severlik, bu ça¤lar›n tüm kahra-
manlar›n›n ortak özellikleriydi.
Konular karanl›k olmaktan uzak ve
ço¤unlukla da ‘epik’ olarak
tan›mlanabilecek yap›da hikâyeler
üzerineydi. 

Çizgi roman türünü ‘daha karanl›k’
ve ‘daha insanc›l’ yapan Frank
Miller’›n Batman: Kara fiövalye’nin
Dönüflü (Batman: The Dark Knight
Returns) ve Alan Moore’un Göz-
cüler (Watchmen) romanlar›
sayesinde çizgi romanlar steril ha-
yatlar›ndan ç›k›p dünya gerçekle-
rine gözlerini açabildiler. ‹fllenen
konularda art›k kahramanlar›n
ölmesi, yafllanmas›, kötülü¤ü
seçmesi, depresyona girmesi, inti-
hara meyletmesi gibi durumlar
s›kça görülür hâle geldi. Daha da
önemlisi, önceleri birer tabu olarak
görülen cinsellik, uyuflturucu,
yabanc› korkusu, eflcinsellik,
ayr›mc›l›k, az›nl›k haklar› gibi konu-
lar oldukça karmafl›k flekillerde
ifllenmeye, iyi ve kötü kavramlar›
birbirine kar›flmaya bafllad›. Çizgi
romanlarda iyi-kötü ayr›m›na prim
vermeyen karakterlerin say›s› git-
gide artt›.

Sansür Bask›s›
Burada not düflmek gerekir ki, bu
konular›n daha önce ifllenmemesin-
deki en büyük etken özellikle
1950’ler Amerika’s›ndaki sansür
bask›s› olmufltur. Bu zamanlarda
etkin isimlerce dillendirilen Batman
ve Robin karakterlerinin eflcinsel bir
iliflki yaflad›¤› gibi iddialar ve
McCarthy bask›s› gibi olgular›n bir
sonucudur Alt›n Ça¤. Bu ça¤lar›n
bitiflini ise Örümcek Adam’›n k›z
arkadafl› olan Gwen Stacey’nin
ölümü simgeler. Örümcek Adam’›n
vicdan›nda asla kapanmayacak bir
yaraya dönüflen bu olay ile
bafllayan ve Miller ve Moore’un
hikâyeleri ile tepeye ulaflan bu
süreçten en çok etkilenen çizgi
roman serisi ise X-Men olmufltur
denebilir. 1963 y›l›nda ortaya ç›kan
X-Men ilk bafllarda, sahip olduklar›
de¤iflim geçirmifl ‘X geni’
sayesinde süper güçlere sahip olan
Beyaz Amerikal› bir süper kahra-

man tak›m›n›n hikâyesini anlat›rken,
çizgi roman hayranlar›n›n farkl› bir
yerde tuttu¤u Karanl›k Anka Kuflu
(Dark Phoenix Saga) serisi
sonras›nda etkili bir de¤iflim geçir-
mifl; farkl› etnik köklerden karakter-
lerle uluslararas› bir kimli¤e bürün-
müfl, yabanc›l›k, ‘öteki’ korkusu,
›rkç›l›k, etnik temizlik gibi tart›flmal›
konulara dalm›flt›r. Magneto karak-
terinin toplama kamplar›ndan kur-
tulmufl bir Yahudi olmas›, X geni
tafl›yanlar›n insanlar taraf›ndan
düflman olarak görülmesi, Homo-
superior isminde vücut bulan
evrimsel üstünlük kavram›,
Wolverine karakterinin ‘anti-kahra-
man’ yap›s› bu konular›n en göz
önüne ç›kt›¤› noktalard›r.

Genetik Savafl
X-Men hikâyelerinde en farkl› yere
sahip olanlardan bir tanesi ise
‘K›yamet Ça¤›’d›r. As›l ad› ‘En
Sabah Nur’ olan ‘Apocalypse’
(K›yamet) adl› mutant, Hitler benzeri
bir idealin peflinde, evrimsel süreci
h›zland›rmak ad›na en iyinin ayakta
kalaca¤› bir genetik savafl›n temel-
lerini atmaya çal›flmaktad›r. Normal
hikâye sürecinde bu çabalar›ndan
eli bofl dönerken, Marvel yazar ve
çizerleri ona bir flans tan›maya
karar verirler 1995 y›l›nda, ola¤an
X-Men hikâye sürecini keserler ve
K›yamet Ça¤› adl› seriyi yay›na
koyarlar. Mutantlar ve insanlar›n bir
arada yaflamas› idealine inanan
Profesör Xavier, zaman içerisinde
geçmifle gelen ve amac›
Magneto’yu öldürmek olan kendi
o¤lunun ellerinde can verince,
Apocalypse do¤ru zaman›n
geldi¤ine karar verir ve insan ›rk›na
yönelik ac›mas›z bir sald›r›ya
bafllar. Amac› bellidir: “En güçlü
ayakta kal›r”. Xavier’nin ölümü son-
ras›nda ona karfl› koyacak organize
bir grup olmay›nca, k›sa süre sonra
amac›n› büyük ölçüde
gerçeklefltirir. Milyarlarca insan
Apocalypse ve yandafllar›n›n
ellerinde yok edilir. Yaflanan
soyk›r›mdan Avrupa ve Afrika’ya
kaçabilen küçük bir insan nüfusu
kurtulabilmifltir ancak. Arkadafl›
Charles Xavier’nin kollar›nda
ölümünden sonra Magneto 
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X-Men çizgi
roman› zamanla
etkili bir de¤iflim
geçirmifl; farkl›
etnik karakter-
lerle uluslar-
aras› bir kimli¤e
bürünmüfl,
yabanc›l›k,
'öteki' korkusu,
›rkç›l›k, etnik
temizlik gibi
konulara
dalm›flt›r.



adland›r›lacak bir durumun kurban›
olur. Di¤er kahramanlara göre çok
daha fazla olan güçleri yüzünden
Marvel yazarlar› ona zay›fl›klar bul-
mak ve devaml›l›¤›n› sa¤lamakta
güçlük çekerler. Di¤er bir deyiflle
ona göre Kriptonit bulmakta zor-
lan›nca, kendisini dünya için feda
etti¤i bir baflka hikâye ile Nate
Grey’in yay›n hayat›na son vermek
zorunda kal›rlar.

‹ç Huzurdan Uzak Anti-
Kahramanlar
Apocalypse’in K›yamet Ça¤›, 1995
y›l›nda 4 hafta boyunca yaratt›¤›
de¤iflim, iflledi¤i son derece ayk›r›
hikâye örgüsü ve kahramanlar› ile
baflar›l› bir alternatif evren
senaryosu olarak çizgi roman se-
verlerce her zaman sayg› duyulan
bir yay›n serisi oldu. Marvel’in daha
sonraki benzer çabalar›n›n hüsranla
sonuçlanmas›yla bu sayg› daha da
artt›. Bu serinin baflar›s› sonras›nda
Marvel yazarlar›, genetik savafl ve
mutant insan çekiflmesi konular›na
daha rahat yaklaflmaya bafllad›lar.
Bu durum X-Men film serisinin
ifllenmesinde de oldukça etkili oldu.
Bu filmlerdeki X-Men karakterleri,
normal hikâye serisindeki ‘Beyaz
Anglosakson Protestan’ X-Men’ler
yerine kendilerine önyarg› ile
bak›lan, karanl›k ve iç huzurdan
uzak kahraman/anti-kahramanlar
olarak ifllendi. 

fiunu da söyleyebiliriz ki, K›yamet
Ça¤› hem karmafl›k yap›s›, hem de
bafllang›ç ve bitiflinin di¤er
hikâyelere ba¤lanmas›ndan dolay›
potansiyel bir film senaryosu için
pek uygun olmasa da, kendinden
sonraki birçok X-Men hikâyesini ve
çekilen filmlerin senaryosunu etki-
leyen ve etkileyecek olan farkl› bir
masal. Umudun tükendi¤i, kahra-
manlar›n sadece hayatta kalabil-
mek için çabalad›¤›, ac›mas›z bir
tiran›n hayallerinin ürünü olan
korkutucu bir masal ya da gerçek-
leflmifl bir karabasan... 

RRaabbuunn KKooflflaarr

yak›nl›¤›ndan dolay› Peter Parker,
Apocalypse’in adamlar› taraf›ndan
öldürülmüfl ve asla örümcek güç-
lerine sahip olamam›flt›r. Alternatif
hayatlar›n hepsinin ortak yönü,
yaflanan ac›lard›r. Tüm karakterler
yaflanan katliamlardan bir flekilde
paylar›n› alm›fl, hepsi ac›l› hayatlar
yaflamaktad›r. Bir zamanlar evrim-
sel üstünlü¤e kendisi de inanan
Magneto, sonuçlar›na flahit oldukça
kendini daha fazla sorumlu hisset-
mekte ve Apocalypse ile kaç›n›lmaz
bir yüzleflmeye kendisini haz›rla-
maktad›r. Bu karmafl›k hikâye
serisinin genetik olarak mükemmel

hâle gelmifl bir mutant›n yard›m›yla
sonland›r›lmas› ise bir baflka ilginç
nokta. Apocalypse’in lordlar›ndan
birisi olan Mr. Sinister’›n mükemmel
bir genetik matris ile Apocalypse’i
yok etmek gayesiyle ortaya
ç›kard›¤› X-Man Nate Grey,
‘babas›’n›n kehanetinin
gerçekleflmesinde çok önemli bir
rol üstlenir ve temel olarak genetik
üstünlük kavram›na ters bir
yaklafl›m izleyen hikâyenin kendisi
ile çeliflti¤i ironik bir nokta olur. Bu
afl›r› güçlü karakter, daha sonralar›
‘Superman sendromu’ olarak

ideallerini de¤ifltirir ve düflen yol-
dafl›n›n yerini almay› kendisine
görev sayar. X-Men’in bafl›nda art›k
Magneto vard›r ama olan olmufltur
bir kere. En tepesinde ‘Yüksek
Lord’ olarak kendisinin yer ald›¤› bir
güç piramidi oluflturan Apocalypse,
‘Mahflerin Atl›lar›’ ad›n› verdi¤i ve
tüm dünyay› paylaflt›rd›¤› dört lordu
arac›l›¤› ile ac›mas›z gölgesini insan
ya da mutant ay›rt etmeden tüm
dünya nüfusunun tepesinden eksik
etmez. Bunu yaparken New York’ta
Özgürlük Heykeli’nin eskiden bu-
lundu¤u yerde bulunan komuta
merkezinde tüm canl›lar›; güç, zekâ

ve dayan›kl›l›k seviyelerine göre
fifllemekte ve piramidinde yerlerini
belirlemektedir. K›sacas› Orwell’in
korktu¤u dünyad›r buras›; korku-
nun, ihanetin, ispiyonlama, ar›nma,
izlenme ve ‘öteki’ gibi kavramlar›n
dünyas›. 

Superman Sendromu
Bu ilginç hikâye serisinde Örümcek
Adam’dan Fantastik Dörtlü’ye,
Punisher’dan Daredevil’a kadar
tüm karakterlerin hayat› farkl›
süreçlere girmifl; örne¤in isyanc›
liderlerinden Gwen Stacey’e
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Umudun tükendi¤i,
kahramanlar›n
sadece hayatta
kalmak için çaba-
lad›¤› bir evren...

Klasik Hint Müzi¤i
Bat›l›lar›n ‘caz’ diye adland›rd›klar›
müzi¤in ve Klasik Türk Müzi¤i’nin
Hindistan’daki gelene¤i kuflaklard›r
hiç sekteye u¤ramam›fl, hor
görülmemifl 2000 yafl›nda olan
eflleni¤i. 

Karnatik
Güney Hindistan’›n klasik müzi¤i.
Güney, d›fl etkilere daha kapal›
oldu¤u için Karnatik Müzik
tap›naklarda icra edilen dinsel
kimli¤ini korumufltur. Kuzeydekine
göre daha az rezonatif t›n› içerir,

daha ritmiktir. Daha çok beste
a¤›rl›kl› icra edilir ve do¤açlamaya
daha kapal›d›r.

Hindustani
Kuzey Hindistan’›n klasik müzi¤i.
Türk ve Fars etkilerine daha aç›k
olan Kuzey Hindistan’›n müzi¤i, bu
etkilerin unsurlar›n› zamanla içine
katarak evrilmifl, 16. yüzy›lda,
büyük Mo¤ol ‹mparatoru Ekber’in
saray müzisyeni Mian Tansen
zaman›nda ayr›flarak Hindustani
fleklini alm›flt›r. Tap›nak müzi¤inden
çok, divan müzi¤i kimli¤ine bürün-

müfltür. Güneye göre t›n›s› daha
rezonatiftir, daha melodiktir,
do¤açlama esasl›d›r.

Raga 
Klasik Türk ve Fars müzi¤indeki
‘makam’›n klasik Hint müzi¤indeki
karfl›l›¤›.

Sitar
Hindustani’nin temel enstrüman-
lar›ndan biri. Farsça ismi ‘setar’
kelimesinden geliyor. Tavla
oynayanlar bilir; ‘se’ üç anlam›na
geliyor. ‘Tar’ ise tel;  yani üç telli
enstrüman. ‹sim Farsça’dan

gelmekle beraber enstrüman›n ken-
disinin nereden geldi¤i veya neden
türedi¤i kesin de¤ildir. Muhtemelen
eski bir Hint enstrüman› olan ‘vina’,
yani ‘bin’den türedi¤i düflünülmek-
tedir. Bugünkü sitar üçten çok
daha fazla tele sahiptir. Rezonans›
art›rmak için tumbalar›; h›zl›
pasajlar› icra edebilmek için rezo-
nans› kesen susturucular› vard›r.
Müzi¤e bafllayan genç müzisyen-
lerin di¤erlerine daha fazla tercih
etti¤i bir enstrümand›r sitar. Çünkü
perdeli bir saz oldu¤u için
bafllang›çta icra edilmesi kolayd›r.

Ne var ki Hindustani’de esas nota-
lar kadar notalar aras› sesler de
kullan›l›r. Bu da sitarda perde
üzerindeki parma¤›n afla¤› yukar›
hareket ettirilmesiyle sa¤lan›r.
Dolay›s›yla ileri seviye icra, perdesiz
enstrümanlar›nkini aratmayacak
zorlu¤a ulafl›r ve gerçek ustal›k
gerektirir.

Sarod
Hindustani’nin temel enstrüman-
lar›ndan biridir. Perdesiz bir telli
sazd›r. Rezonans için bir tumbas›
vard›r. Gövde ve sap tik a¤ac›ndan
yap›l›r. Gövdenin ön k›sm› keçi

derisinden, sap›n ön k›sm› metal
kaplamad›r. ‹smi Farsça ‘sarud’
(melodi, ezgi) kelimesinden gelir,
Afganistan’daki ‘rebap’tan türedi¤i
tahmin edilir.

Pakhawaj 
Uzun, silindir fleklinde, her iki
ucuna da elle vurularak çal›nan bir
tür davul. Arka yüzün sesi daha
pes, ön yüzünki daha tizdir. Ön
yüze gerili derinin üzerine
yap›flt›r›lm›fl yuvarlak bir meflin
parças› vard›r. Söz konusu meflinin
çeflitli bölgelerine vurularak de¤iflik
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Guru-ji, Üstad Ali
Akbar Khan, Nikhil
Banerjee ve
Mahapurush
Mishra, 
1957.



okuyunca kokain ile ve daha çok
onun antidepresif yan›yla ilgilen-
meye bafll›yor. Arad›¤› ilac› 
buldu¤u kan›s›nda, son derece
heyecanlan›yor ve bunun üzerine
ciddi makaleler haz›rl›yor. Ama o
s›rada, tam bunlar› konuflurken,
Viyana göz klini¤inde bir hastas›n›n
kokain içtikten sonra yüzünün baz›
bölümlerinde uyuflukluk ortaya
ç›kt›¤›n› görüyorlar. Freud hâlâ
bunun antidepresif yan›yla
u¤rafl›rken bir göz hekimi kokaini
göz ameliyatlar›nda lokal anastezik
olarak kullanmaya bafll›yor. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 10 May›s 2004. 

Komplo Teorileri

“Duydunuz mu, Anadolu’da asl›nda
çok zengin ‘aminocillop’ yataklar›
varm›fl. Bu çok k›ymetli maden,
yak›n bir gelecekte hem petrolün
yerini alacak hem de çevre kirlen-
mesini giderici kullan›m›yla dün-
yan›n bir numaral› enerji kayna¤›
olacakm›fl. Ama baflta ABD ve AB
olmak üzere ‘D›fl Güçler’, bu
kayna¤› kullanmam›z› engellemek
için hem politik oyunlar çeviriyor
hem de arazi al›m›na devam edi-
yorlarm›fl. En geç 2023 y›l›nda, yani
Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda sahip
oldu¤umuz eflsiz ‘aminocillop’ kay-
naklar› ‘D›fl Güçler’in eline geçe-
cekmifl; uyan›k olmam›z laz›m.”

“Mehmet Ali A¤ca’n›n iflledi¤i Papa
Suikasti’nin arkas›nda ‘Karabatak
fiövalyeleri’ ad›ndaki gizli örgüt
varm›fl. Bu örgüt yaklafl›k bin befl
yüz y›ld›r tarih sahnesinde bir
görünüp bir kayboluyormufl. Bu
suikastten önceki en büyük eylem-
leri de Eflak ve Bo¤dan’›n
ba¤›ms›zl›¤› için Osmanl›’ya karfl›
ayaklanmakm›fl. Bu örgütün kuru-
cusu, flu ana dek kimli¤i tam olarak
ortaya ç›kmayan ama bir zamanlar
yaflad›¤› söylenen, Hz. ‹sa’n›n 14.
Havarisi olan Aziz Batak’m›fl. Çok
esmer olan ve hem varl›¤› hem
yoklu¤u konusunda çeflitli iddialar
bulunan Aziz Batak’›n izinden giden
müritleri ‘Karabatak fiövalyeleri’ni

tart›flmas›z en önemli simas›.
Büyük bir müzisyen ve sanatç›
olmas›n›n yan› s›ra ayn› zamanda
büyük bir ruhani flahsiyet. Baba’n›n
günümüze çok fazla kayd›
kalmam›flt›r; kalanlar›n da kay›t
kalitesi kötüdür, ama kesinlikle din-
lenmeye de¤erdir. Baba, ‘guruluk’
müessesini de bir sanata
dönüfltürmüfl ve her bir ö¤rencisini
kendine has sesini gelifltirecek
flekilde e¤itmifltir. Ö¤rencileri
aras›nda o¤lu Ali Akbar Khan, k›z›
Annapurna Devi, Ravi Shankar,
V.G. Jog, Tarun Bhattacharya ve
Nikhil Banerjee say›labilir. 

ÖÖzzggüürr UUrrggeennçç

Kokain
Klasik t›p tarihine 1884’lerde geç-
meye bafllad›ysa da kokainin ya da
koka bitkisinin yapraklar›n›n kutsal
etkisi, çok eski dönemlere,
yüzlerce, binlerce y›l eskilere,
neredeyse Maya uygarl›¤›na kadar
gidiyor. O dönemde Orta Amerika
yerlileri önemli ritüellerde, dinsel
toplant›larda ya da bireysel, kiflisel
yaflamlar›nda kokain yapraklar›n›
s›k s›k çi¤niyorlard›. Zaman içinde
H›ristiyan kilisesi Latin Amerika
ülkelerinde bunun kullan›m›n›
yasaklad›. 

Ekstazi ve halüsinasyon oluflturan
uyar›c› ve öforik etkilere sahip bu
bitkinin bir miktar da afrodizyak
etkisi var. Yerliler ise yaklafl›k 2,5 m
boyundaki yeflilli¤e ‘bitki’ bile de¤il
‘çal›’ diyorlar. Demetler hâlinde
yeflil yapraklar› ve k›rm›z› üzüm
benzeri yemiflleri var, ama uyar›c›
madde yapraklar›ndan elde ediliyor.
Beyaz kristaller halinde bir alkaloit.
Freud’un bu konuda muhtemelen
ilk okudu¤u makale, askerî bir
dergiden al›nm›fl. Bu makaleye
göre, gerek Prusya ordusunda,
gerek Çarl›k ordusunda yorgun
askerlere ya da savafla haz›rlanmak
üzere olan, hücuma geçmek üzere
olan orduya kokainli-kokal› içkiler
içirilmekteymifl ki daha k›flk›rt›c›,
daha sald›rgan, daha öforik, daha
canl› olsunlar, yorgunluklar›n› üzer-
lerinden ats›nlar... Freud bunu

t›n›lar elde etmek mümkündür.
Pakhawaj’›n sesi gür oldu¤u için
vokal ve flehnay icras›nda yard›mc›
enstrümand›r.

Tabla
Pakhawaj’›n 12. yüzy›lda Emir
Hüsrev taraf›ndan ortadan ikiye
bölünmüfl hâlidir.

Bansuri 
Çapraz tutularak çal›nan, bambu-
dan yap›lma Hint flütü. Sarangi
Hindustani’de art›k solo olarak da
kullan›lan yayl› 
enstrüman.

fiehnay
Bizdeki zurna benzeri sesi olan
nefesli bir saz. Vars›l insanlar›n
dü¤ünlerinde müzisyenler kendile-
rine ayr›lan yerlerinde gün boyu
flehnay çalarlarm›fl. 20. yüzy›ldaki
en büyük temsilcisi Üstad Bismillah
Khan’d›r (1919-2006).

Üstad 
Müslüman müzisyenlerin ustal›¤a
erdiklerinde ald›klar› s›fat.

Pandit 
Hindu müzisyenlerin ustal›¤a erdik-
lerinde ald›klar› s›fat.

Guru
Hoca. Hindustani, ‘el verme’ ile,
‘meflk usulü’ ile yaflat›lan bir
gelenek. Binlerce y›ld›r birikmifl bil-
gelik ve bilgi, gurunun kimli¤inde
yeni nesle, ö¤renciye aktar›l›r.
Hindustani do¤açlama üzerine
kurulu bir müziktir. Belli bir
‘raga’n›n belli 7-9 notas›na
basarak; bunun d›fl›na ç›kmama
disiplini göstererek dakikalarca
kendini tekrara düflmeden do¤açla-
ma yapabilme sanat›d›r. Do¤açla-
man›n iyi ve sürekli olabilmesi ciddi
bir ruh terbiyesi gerektirir. ‹flte bu
ruh terbiyesi süreci, guru ile ö¤ren-
cisinin aras›ndaki iliflkiyi sadece
ö¤retmen ö¤renci aras›ndaki bir
bilgi aktar›m› süreci olman›n çok
ötesine, ruhani bir boyuta tafl›r.

Baba
Üstad Baba Alaaddin Khan (1860?-
1971). 20. yüzy›lda Hindustani’nin
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kurmufllar. Örgütün öncelikli amac›
Hristiyan dünyas›na egemen olmak,
ard›ndan da tüm dünyay› ele
geçirmekmifl.”

Daha da art›r›labilir, bunlardan bir
sürü var... Elektronik postalar›m›za
gönderiliyorlar, dost sohbetlerinde
dile getiriliyorlar, binlerce sayfa
kitap yaz›l›yor haklar›nda ve gör-
seniz çok da makul sanabilece¤iniz
birçok insan bunlardan inanarak
bahsediyor. Ana temalar› ayn›
asl›nda; bir tak›m gizli ve karanl›k
güçler var, bu güçler genelde
Hristiyanl›k veya Yahudilik temelli-
ler, ‘içimizde’ bu güçlerin uzant›s›
niteli¤inde ‘dönmeler’ var. Her türlü
suikast bunlar›n ifli, 17 A¤ustos
Depremi bunlar›n eseri, uzayl›larla
iliflki halindeler, bütün bankac›l›k ve
finans faaliyetlerini yönetiyorlar,
dünyay› yönetmek için birbirleriyle
mücadele hâlindeler vs vs.

Biz De¤il, ‘Onlar’
Bu teori ve görüfllere genel olarak
‘Komplo Teorisi’ deniliyor. Görünen
gerçekli¤in arkas›nda bambaflka bir
mekanizman›n varoldu¤unu,
yaflam›n faillerinin bizim de¤il
‘onlar’ oldu¤unu, bizim olsa olsa
her fleyi yönlendiren ‘onlar›n’ piyo-
nu ve oyunca¤› oldu¤umuzu vaaz
ediyor bu teoriler. 

Birfleyi aç›kça belirtmekte fayda
var; bu teoriler hem uyduranlar
hem de inananlar aç›s›ndan çeflitli
ihtiyaçlara denk geliyor. Komplo
teorileri üretmek ve dolafl›ma sok-
mak asl›nda ekonomik bir faaliyet
ve son y›llarda, hiç olmad›¤› kadar
para getiriyor. Girin herhangi bir
büyük marketin ‘kitap reyonu’na
bak›n ve en çok hangi tür kitaplar›n
sat›flta oldu¤unu görün. Her gün
elektronik posta kutunuza gelen ve
çeflitli komplolar› ihbar eden
mesajlar, en genel haliyle bu komp-
lo ‘sektörünün’ reklam›n› yap›yor.
Tabii ki yerseniz.

Ekonomik boyutun yan› s›ra göz
ard› edilmemesi gereken di¤er taraf
ise, bu teorileri gelifltiren ve yayan-
lar›n ço¤unlukla antidemokratik ve
bask›c› e¤ilimlere sahip olmas›.

Unutulmamal› ki bu teoriler tarihin
ve hayat›n, bireysel ve kolektif
insan eyleminin sonuçlar› olarak
de¤il, güçleri kendilerinden menkul
bir tak›m gizli ya da aç›k otorite
odaklar›n›n iç çekiflmesi olarak
okunmas›na neden olurlar. E¤er
tarih ve hayat birtak›m otoritelerin
mücadelesiyse, o zaman ‘biz’ de
bizi temsil eden otoritenin yani
‘devlet’in, ‘vatan’›n, ‘ulus’un ve
benzer güçlerin arkas›ndaki yerimizi
almal›y›z. 

Anlam Koordinatlar›nda
Kaymalar
Bir de bu teorilere ‘tüketiciler’
aç›s›ndan bakmak gerek; yani
inananlar yönünden. Gittikçe kar-
mafl›klaflan, h›zlanan, kâr etme gü-
düsüne dayanmayan bütün iliflkileri
buharlaflt›ran günümüz modern
(belki de postmodern) hayat›, ‘yur-
dum’ ve ‘dünyam’ insan›n›n anlam
koordinatlar›nda ciddi kaymalar
yaratm›flt›r. S›radan ve sahici insan-
lar, bir yandan iletiflim teknolojisinin
sayesinde dünyan›n öbür ucundaki
olaylardan an›nda haberdar olabile-
cek imkâna kavuflurken, bireysel
olarak astroloji, metafizik ve her
çeflit ‘new age’ felsefesiyle, sosyal
olarak da komplo teorileriyle hayat›
ve dünyay› anlamland›rmaya
çal›fl›yorlar. Her türlü hurafe, bat›l
inanç; komplo teorileriyle birlikte
tedavülde. S›radan insanlar›n
neden s›radan olduklar›n› ve öyle
kalmalar›n›n neden zorunlu
oldu¤unu, hayat› ve dünyay›
de¤ifltirme çabas›n›n beyhudeli¤ini,
çünkü zaten as›l aktörlerin baflkalar›
oldu¤unu anlat›yor bu teorilerin
tamam›.

Komplo teorilerinin en zay›f yan›,
asl›nda en güçlü olarak gözüken
yanlar›. Güya bu teorilerin hepsi
kusursuz, mükemmel ve tam bir
aç›klay›c›l›k sunuyorlar. Asl›nda
gerçeklikleri kan›tlanamad›¤› gibi
yanl›fll›klar› da ispatlanam›yor 
bunlar›n. Kan›tlara de¤il, birtak›m
önyarg› ve bofl inan›fllara daya-
n›yorlar. Halbuki bilimsel bilgiyi
uygun yöntem ve kan›tlarla her
zaman yanl›fllayabilirsiniz; bu, bilim-
sel bilginin zay›fl›¤›n› de¤il, gerçe¤e

ulaflmak için gözlem, deney,
hipotez gibi yollardan geçilmesi
gerekti¤ini gösterir. Komplo teorileri
ise ne gözlem, ne deney, ne de
hipoteze gerek duyarlar; kusursuz
ve yanl›fllanamaz bir kelam olarak,
deyim yerindeyse ‘zuhur ederler’.

Bir yazar yaflad›¤›m›z dönemi ‘yeni
Ortaça¤’ olarak tan›ml›yordu. E¤er
bu do¤ruysa, yeni bir ‘ayd›nlan-
ma’ya da ihtiyac›m›z var demektir. 

GGüüççllüü GGöözzaayaydd››nn

Konferans
Aç›k Radyo; 14 y›l içinde radyocu-
luk, medya ve ifllevleri, ba¤›ms›z
medya ve demokrasi, çevre, küre-
sel iklim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›n-
ma, küresel adalet, bar›fl, Avrupa
Birli¤i, müzik vb. üzerine birçok
üniversitede (‹stanbul, ‹stanbul
Bilgi, ‹TÜ, Bo¤aziçi, Galatasaray,
Y›ld›z Teknik, Marmara, Mimar
Sinan, Koç, Kocaeli, Eskiflehir,
Çukurova, 9 Eylül, ODTÜ, Gazi,
Edirne, Kadir Has, Bahçeflehir,
Yeditepe...), birçok ilkö¤retim oku-
lu, bir anaokulu, birçok meslek
odas› ve dernek davetlisi olarak ve
yurt çap›nda çeflitli kültür merkez-
lerinde 300’den fazla konferans,
aç›k oturum, panel, atölye
çal›flmas› vb.’de temsil edildi. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Konuk
Aç›k Radyo’da 15 y›l içinde
15.000'i aflk›n konuk a¤›rland›.
Noam Chomsky’den Richard
Falk’a, Arundhati Roy’dan Robert
Fisk’e, Joseph Stiglitz’den Dani
Rodrik’e, George Monbiot'dan
Thomas Blanton'a, Hrant Dink'ten
Norman Finkelstein'a, Hasan
Cemal’den Can Dündar’a, Daniel
Amit’ten Uri Avnery’ye, Gilberto
Gil’den Tania Maria’ya, Mike
Stoller’dan Hal David’e,
Füruzan’dan Muhibbe Darga’ya,
Fredrick Jameson’dan Thomas
Pogge’ye, Amira Hass’tan
Benjamin Barber’a, Yaflar
Kemal’den Çetin Altan’a,
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sonuçlar›n› bilmiyoruz– bunlar›n
hepsinin ayn› anda gerçekleflti¤ine
inanabilirler. 

Radyo binas›na gidip gelenler, bu
koridorun görece k›sa, hatta dar
oldu¤unu bilirler. Çay oca¤›,
prodüksiyon stüdyosu, yay›n
stüdyosu, arfliv, gelenlerin ve tele-
fonla arayanlar›n karfl›land›¤› masa
ve pek s›k kullan›lan bir tuvalet bu
koridorun üzerindedir. ‘Koridor’,
radyonun yüre¤ini içinde saklar,
korur, iffla eder.

Radyonun en kalabal›k yeridir.
Günün 24 saati, ziyaretçiler, prog -
ramc›lar, onlar›n ziyaretçileri, prog-
ram konuklar›, radyonun çal›flanlar›
eksik olmaz. “Aç›l›n!” diye koflturan›
boldur; koflturana yol verirken
kenara çekilen, kendi aralanm›fl
zaman›nda sohbetini sürdüren,
yay›n ya da kay›t zaman›n›
bekleyeni de boldur.

‘Koridor’da karfl›lafl›l›r. Gülümsenir.
Kahkaha at›l›r; “ses yay›na gider,
dikkat” diye uyar› al›n›r; bol sohbet
edilir; çay, kahve, sigara içilir... 

Gündüzü hararetli, gecesi demlidir.
Ne zamand›r birbirini görmeyenler
‘koridor’da hasret giderir, haftada
bir görüflmeye al›flan ayn› günün
programc›lar› aray› kapat›r. Küsler
selamlaflmaz, birbirine de¤meden
geçer gider; âfl›klar öpüflmeyi ihmal
etmez; bir bakars›n bir yerden yeni

Koridor
Bir yap›n›n bölmelerinin, odalar›n›n
aç›ld›¤› geçit. Dilin k›vrakl›¤›n›, evri-
mini tan›tlayan bir etimolojisi var.
Kökeni Latince ‘currere’. Sonra
‹talyanca ‘correre’. Koflmak yani.
Oradan da Frans›zca’n›n
‘corridore’una...

fiiflli’nin eski, yüksek tavanl›
yap›lar›n›n; uzun, ‘L’ çizebilen, evin
içinde dönüp dolaflan koridorlar›,
evin yerleflik olmayanlar›n›n
a¤›rlanaca¤› salon ile ‘ev içi’ olan›,
mutfa¤›, odalar›, banyoyu bir-
birinden ay›r›r. Ifl›k almazlar genel-
likle; oyun oynamas›n› bilmeyene iç
s›k›c› bir ulafl›m zorunlulu¤u.

Aç›k Radyo’nun koridoru baflka.
Radyonun binas›n› ziyaret etmemifl
olanlar, ‘Aç›k Gazete’de ‘Ömer
Madra’n›n koridoru’nu bilirler. 

Ne hacmi, ne flekli, ne nereden
bafllad›¤›, ne nerede bitti¤i bilinen
bir yerdir Madra’n›n koridoru.
Dinleyen, orada, aranan›n içinden
flipflak bulunuverdi¤i devasa bir
gazete kupürleri arflivi oldu¤una,
kâinat meseleleri üzerine fevkalade
stratejik, berrak kararlar al›nabilen
büyülü bir atmosfer oldu¤una, Aç›k
Gazete partnerlerinin ceza niyetine
âni sözlülere tek ayak üzerinde
kald›r›ld›¤›, notu k›t hoca Ömer
Madra’n›n insaf›na b›rak›ld›¤› bir
derslik oldu¤una –bu sözlülerin

M.Ali Talat’tan Bak›r Ça¤lar’a,
Ça¤lar Keyder’den fievket
Pamuk’a, ‹brahim Ferrer’den
Bertrand Cantat’ya, Gilbert
Achcar'dan Samir Amin'e, Sue
Mingus’tan Susana Baca’ya, Ajda
Pekkan’dan Nil Karaibrahimgil’e,
Cem Boyner’den Bülent
Eczac›bafl›’na, Tar›k Ali’den José
Bové’ye, George Soros’tan Michael
Albert’a, Ahmet Yüksel Özemre’-
den Atilla K›yat’a, Burhan
Do¤ançay’dan Mehmet Güleryüz’e,
Tomris Uyar’dan Murat Belge’ye,
Orhan Pamuk’tan Vüs’at O.
Bener’e, Aykut Barka’dan Ross
Stein’a, Haluk Bilginer’den Kenan
Ifl›k’a, Aykut Kocaman’dan Simon
Kooper’a, Ornette Coleman’dan
Bonnie Prince Billy’ye, Arif
Mardin’den Ahmet Ertegün’e,
Niyazi Say›n’dan Nevzat Atl›¤’a,
‹nci Çay›rl›’dan Münip Utand›’ya,
Kaz›m Koyuncu’dan Bülent
Ortaçgil’e, Susan Buck-Morss’tan
Elizabeth Povinelli'ye, John
Zerzan’dan James Petras’a,
Wolfgang Sachs’tan Lisa
Franzetta’ya, Bill McKibben’dan
Maude Barlow’a, Joel Kovel’den
David Barsamian’a, Lester
Brown'dan Ignacio Ramonet'ye,
Bertrand Tavernier’den Ulafl ‹naç’a,
Thierry ‘Titi’ Robin’den ‹nti ‹lli-
mani'ye, Charlie Haden’dan Toots
Thielemans’a, Stefanos
Yerasimos’tan John Berger’a,
Semih Balc›o¤lu’ndan Piyale
Madra’ya, Harun Tekin’den Aylin
Asl›m’a, Dave Clark’tan
Peaches’a... ‹flkenceciden iflkence
kurban›na, AIDS’liden travestiye, 
3 yafl›ndaki genç biniciden 93
yafl›ndaki tecrübeli müzisyene, 
8 yafl›nda küresel ›s›nma karfl›t›
aktivistten, 80 yafl›nda sinema
makinistine, aflç›dan at arabac›s›na,
otistikten genetik bilimciye,
TESEV’den TEGEV’e, KADER’den
KAMER’e, Amnesty’den
Greenpeace’e, onbefl sene boyun-
ca, her gün en az üç konuk... 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Aç›k Radyo 
koridoru.

aflklar bafllar. Hepsi göz önünde,
hepsi kalabal›kta görünmez.

Velhas›l, ‘koridor’u en hayati, en
canl› yeridir Aç›k Radyo’nun. Zihin
tiyatrosunun aç›k sahne arkas›,
‘evin içi’dir bir bak›ma. 

Hatta daha iyisi, bu acayip, flafl›rt›c›
nüfusun ‘meydan’›d›r. Olur a, bir
daha ‘koridor’dan söz edildi¤ini
duyarsan›z hoparlörden, bu mey-
dan akl›n›zda bulunsun... 

TToollggaa KKoorrkkuutt

Kozmik Ego 
Bu dünyada yaflay›p bu dünyaya
ait fleyleri kullanabilirsiniz –onlara
ba¤lanmay›n yeter, hepsi bu. Olay
onlar› araç olarak kullanmakta. Ego
ve duyular da öyle. E¤er kozmik
ego olmasayd›, yarad›l›fl da
olmazd›. Bütün bunlar ruhun
dünyaya gelip tamamlanmas› ve
gerçekleflmesi için gerekli araçlar.
Biz de bunlar› birer araç olarak
görmeliyiz. Ayn› fley duygular için
de geçerli. E¤er ona ba¤lan›rsak
zihnimizi ele geçirir, bizi ç›ld›rt›r,
kontrolümüzü kaybederiz ve art›k
ne yapt›¤›m›z› bilemez hale geliriz.
Önemli olan olaya nas›l bakt›¤›m›z.
Küçük bir numara iflte ama iflin s›rr›
bu. Ha hahahaa...1

Goa Gil2

1 The Last Hippie Standing, (Belgesel Film)
Yön: Marcus Robbin, Tangiji Film, 2002.

2 Goa Gil: ‹smi Goatrance müzik ve yaflam
kültürü ile özdeflleflmifl dj ve prodüktör. (Bkz;
Goatrance)

Köprüalt› 
(Galata Köprüsü, ‹stanbul) 80’lerin
ortalar›ndan,yand›¤›/yak›ld›¤› 92’ye
kadar, Kemanc›’n›n baflkenti
oldu¤u altkültür(ler) cumhuriyeti.
Önceleri özgün müzik dinleyen
gençli¤in, çevre semtler sakinlerinin
ve turistlerin tak›ld›¤› mekân daha
sonra müflteri yelpazesini rocker,
punk ve metalcilerle renklendirerek
efsane haline geldi.

Erkin Koray’dan Sepultura’ya,
Ahmet Kaya’dan Deep Purple’a
uzanan bir geceyi bira içip 
muhabbet ederek geçiren ‘köprü
alt› çocuklar›’, nev’i flahs›na 
münhas›r tiplerden olufluyordu.
Bal›kç›lar, devrimciler, eflcinseller,
turistler, ressamlar, eroinmanlar,
müzisyenler, karikatüristler,
esrarkefller, gazeteciler, ö¤retim
üyeleri, torbac›lar, flairler, punklar,
alkolikler, pezevenkler, flizofrenler,
metalciler, yankesiciler, midyeciler,
sivil polisler, üniversite ö¤rencileri,
rastalar, hastalar, yay›nc›lar, ma-
gandalar ve bütün bunlar› izlemeye
gelen merakl›lar bir daha asla
yaflanmayacak bir döneme 
flahitlik etti. 

‘Köprüalt› çocuklar›’n›n kutsal
kitab›, Norveç’li yazar Ingvar
Ambjörnsen’in Beyaz Zenciler’iydi.rr

Köprüalt› hiyerarflisinde g›pta 
edilen önemli bir rütbeye sahip 
olan ‘müdavimler’, aralar›ndan
ayr›lanlara hâlâ flehit muamelesi
yaparlar ve Duman’›n ‘Eski
Köprünün Alt›nda’ flark›s›n› 
nerede duysalar, hüzünlü bir
gururla biralar›n› havaya kald›r›rlar. 

NNeejjjjaatt ‹‹flfllleerr

Köfle Yazarl›¤› 
Bir sürü laf bulunabilir ama, galiba
berbat bir u¤rafl demek en
do¤rusu. Bu köfle yaz›s› denen yaz›
türü galiba sadece Türkiye’ye özgü.
Yani Bat› Avrupa medyas›nda,
Kuzey Amerika medyas›nda ‘köfle
yaz›s›’ diye birfley görmüyoruz;
orada bir tak›m uzmanlar›n yorum-
lar›, de¤erlendirmeleri gibi, köfle
yaz›s›na benzer ama ad› köfle yaz›s›
olmayan yaz›lar, dolay›s›yla köfle
yazar› olmayan gazeteciler var.
Türkiye’de ise ‘köfle yazar›’ diye 
birfley var. 

Ben oldum bittim so¤uk bak›yorum
bu ‘köfle yaz›s›’ ve ‘köfle yazar›’
terimine. fiundan dolay›: Eskiden -
liselerde edebiyat›n biraz daha
ciddi okutuldu¤u dönemlerden söz
ediyorum- yaz› türleri birbirinden
ayr›l›rd› ve bu nüanslar önemliydi,
lezzet katard›. Eski terim ço¤u ama,
‘makale’, ‘f›kra’, ‘sohbet’, ‘tefsir’
filan denirdi... fiimdi ise hepsi ayn›
sepete dolduruldu ve ‘köfle yaz›s›’
dendi ad›na.

Bunu Nas›l Aç›klamal›? 
Ne bileyim, mesela lokantaya
gitti¤inizde “O¤lum bana bir
patl›can yeme¤i getir!” demezsiniz
de, patl›can oturtma, silkme,
karn›yar›k, imambay›ld›, mamzana
filan dersiniz. T›pk› onun gibi,
aralar›nda gerçekten önemli
nüanslar olan yaz› türlerinin hepsini
ayn› sepete doldurup ‘köfle yaz›s›’
demek tuhaf bence; o yüzden
so¤uk bak›yorum. 

Bir de ‘köfle yazar›’ diye bir tür var,
bir tür süpermen herhalde bunlar.
Her konuda fikirleri var bunlar›n; her
konuda yaz› yaz›yorlar, yazabiliyor-
lar. Ben de -utana s›k›la söylüyo-
rum- bu meslekte kal›nca onlardan
biri oldum ister istemez... Bir tür
toplum mühendisli¤i bu, yani
topluma neyin nas›l olmas› gerek-
ti¤i konusunda ak›l veren, herhalde
çok ak›ll› birtak›m adamlar ya da
kad›nlar köfle yazar› oldu
Türkiye’de. 
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‘Eski Köprünün
Alt›nda’.



Weill müzik çal›flmalar›na Arnold
Schoenberg ile devam etmek isti-
yordu. Ancak paras›zl›k buna engel
oldu. 1919-1920 y›llar›nda
Dessau’ya dönmek zorunda kald›.
Burada Friedrich-Theater’da
'répétiteur' olarak çal›flt›. Weill’›n
yaflam›ndaki büyük de¤ifliklik, 1920
y›l›n›n Aral›k ay›nda Ferruccio
Busoni’nin (1866-1924) onu ö¤ren-
cisi olarak kabul etmesiyle oldu.
Busoni müzikteki yenilikçi okulun
önemli bir sözcüsüydü ve Weill
ondan çok etkilendi. 

Weill’›n Busoni ile çal›flmalar›
s›ras›nda besteledi¤i ilk önemli
yap›t› 1. Senfoni oldu. Weill bu
yap›t› 1921 y›l›n›n Nisan ve Haziran
aylar› aras›nda besteledi. Gerçi
Busoni bu yap›ta pek s›cak
bakm›yordu. D›flavurumcu söylemi
ve o zaman›n entelektüel hareket-
leri ile kurdu¤u müzik d›fl› iliflkileri
onaylam›yordu. Buna karfl›l›k kendi
yeni-klasik tutumuna uygun
gördü¤ü yap›t›n sonuna do¤ru yer
alan ‘fugato’ ve ‘chorale’i be¤en-
di¤ini söylüyordu. Weill bu elefltiri
üzerine yap›t›n› çekti ve icra
ettirmedi. 1933’te kaybolan eser
1957 y›l›nda tekrar bulunacak ve

yarat›k. ‹çlerinde ironiden anlayan
anlamayan, sizin görüfllerinize
kat›lan, kat›lmayanlar› var. Hele
benim yazd›¤›m gazete
Cumhuriyet’te hiperaktif okur kitlesitt
var. Birkaç defa de¤il, pek çok defa
bir T›rm›k’a –T›rm›k’lar afla¤› yukar›
500-550 kelimelik yaz›lard›r–, 1500-
2000 kelimelik yan›tlar gelir! Yani
onlar sizden çok daha aktiftirler ya
da uzun uzun fikirlerini aç›klarlar. 

Sonuç: Berbat bir meslektir köfle
yaz›s› yazmak. Nedenlerini aç›kla-
maya çal›flt›m: Biraz gerginlik
yaratan, biraz ömür törpüsü olan,
içinizdeki saatin durmadan t›kt›k
dedi¤i ve sizi gerdi¤i bir meslek
oldu¤unu söylemeliyim. 

AAyAyAyAyAA dd››nn EEnnggiinn iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 18 Mart 2002.

Kurt Weill

Kurt Weill (1900-1950) 2 Mart
1900’de Dessau’da Albert Weill adl›
bir ‘kantor’un üçüncü o¤lu olarak
dünyaya geldi. Ailenin ertesi y›l bir
de k›z çocu¤u oldu. Albert Weill iyi
bir müzikçiydi. Weill’›n annesi de
kültürlü bir insand›; XIX. yüzy›l
Frans›z edebiyat›na merakl›yd›.
Evde Goethe, Heine gibi klasik
yazarlar›n yap›tlar› kütüphanede
bulunuyor, dönemin flairlerinden
Rilke ise çok tutuluyordu. Weill’›n
müzik yetene¤ini çabuk keflfeden
babas› onun ilk hocas› idi. Sonra
da iyi bir e¤itim görmesine destek
oldu.

1983 y›l›nda k›z kardeflinin elindeki
aile arflivinin aç›klanmas›ndan,
Weill’›n 12-13 yafllar›ndayken koro,
solo ses ve piyano için yap›tlar
besteledi¤i anlafl›l›yor. Weill 1918’de
Berlin’e geldi ve Hochschüle für
Musik’de çal›flmalar›na bafllad›,
Engelbert Humperdnick’in besteci-
lik s›n›f›na ve ayr›ca felsefe dersle-
rine de giriyordu. Bu dönemde
Humperdnick’in gözetimi alt›nda,
daha 18 yafl›ndayken Si Minör Yayl›
Çalg›lar Dörtlüsü’nü ve bir y›l sonraüü
da Mi Majör Orkestra Süiti’niii
besteledi. 

Bunun s›k›nt›lar›n› çekiyorum,
çünkü ben ak›l vermekten pek
hofllanm›yorum. Gazetelerde
okudu¤umuz haberleri veya tele-
vizyonda izledi¤imiz haberleri “Ey
seyirci, ey okur; sen bunu anla-
mam›fl›nd›r, flimdi ben bunun
anlam›n› sana yorumlay›vereyim”
demeyi biraz küstahça buluyorum
önce... 

‹kincisi, bir köfle yazar›n›n her
konuda fikri olmas› mümkün de¤il,
hele dünya ve Türkiye’de
uzmanl›¤›n art›k sayg› toplama¤a
bafllad›¤› bir dönemeçte... Ama biz
‘köfle yazar›’ diye bir yarat›k
yaratm›fl›z ve o ‘köfle yazarlar›’ her
konuda fikir üretiyorlar. Dolay›s›yla
benim gibi haftan›n alt› günü yazan
kifliler için birtak›m zorluklar
bafll›yor. 

Önce: Bugün Ne Yazmal›? 
Bu, konu k›tl›¤›ndan de¤il, konu
bollu¤undan oluyor, hele
Türkiye’de, “Hangisini seçip yaz-
mal›?” diye. Ama yazanlar genellik-
le “Yahu ben bu konuda acaba
gerçekten okurlarla bölüflmeye
de¤ecek kadar fikir sahibi miyim?"
diye sormay›p, “Bunlardan hangisi-
ni yazay›m?” diye bir tercihle karfl›
karfl›ya kal›yorlar. Onun ötesinde
bu da bir meslek. Keyif verdi¤i
anlar, can s›kt›¤› anlar, kendinizi
mutlu hissetti¤iniz ya da s›k›nt›dan
patlayacak hale geldi¤iniz anlar›
olur. Baz› yaz›lar›n›zdan çok hoflnut
olursunuz, ne güzel yazd›m, diye.
Kendinizi, sanki baflka birinin
yaz›s›n› okuyormufl gibi sevinerek
okursunuz, çevreden de “A, bugün
çok iyi yazm›fls›n!" gibi tepkiler
gelmesini beklersiniz. Gelmeyince
de, hay allah anlamad›lar galiba
veya de¤erini vermediler, filan gibi
k›r›lganl›klar›n›z olabilir. Ama bazen
de kendi yazd›¤›n›z bir yaz›n›n ne
kadar berbat bir yaz›, ne kadar
bafltan savma bir yaz› oldu¤unun
fark›ndas›n›zd›r; içinizden olsa olsa,
inflallah okuyucular çok fark etme-
mifltir, diye geçirirsiniz ve bu bey-
hude bir çabad›r; okuyucu fark
eder. Okuyucu tuhaf bir yarat›kt›r,
siz yaz› yaz›yorsunuz okurlar için;
‘okur’ anonim bir laf, flekilsiz bir
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bestelendi¤inden tam 36 y›l sonra
ilk icras›k  yap›lacakt›...

Bu arada Weill’›n mali durumu da
biraz düzelmeye bafllam›flt›.
Aralar›nda Yunanl› besteci Nikos
Skalkottas, ünlü fiilili piyanist
Claudio Arrau, orkestra yöneticisi
Maurice Abravanel gibi isimlerin yer
ald›¤› ö¤rencilere ders veriyordu.
Bu dönemde Kurt Weill’›n Berlin
entelektüel ve müzik yaflam›k  ile
bütünleflmesinde önemli bir rolr
oynayan olay, onun 1922 y›l›n›n
Kas›m ay›nda Novembergruppe
adl› sanatç› toplulu¤una kat›lmas›
oldu. Bu grubun müzik kolunda,k
ünlü orkestra yöneticisi Jascha
Horenstein, Amerikal› besteci
George Antheil, Alman besteci
Hanns Eisler ver  sonradan ABD’ye
yerleflerek buk  ülkenin müzik
yaflam›na yenilikler kazand›rmar

yönünde büyük katk›k  yapm›fl olan
Stefan Wolfe gibi isimler yerr
al›yordu...

Weill’›n Busoni ile çal›flmalar› ise
devam ediyordu. Bu dönemde
besteledi¤i önemli bir yap›t›,r Op.8
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsür idi. Babas›na
adad›¤› bu yap›t, bestecinin bir
yandan saf melodikf  yarat›ya olan
yak›nl›¤›n›, öte yandan da daha
önceki yap›tlar›nda görülen dinsel
sembolizmden uzaklaflma¤a
bafllad›¤›n› gösteriyordu. Yap›t ilk
kez ünlü Hindemith-Amar dörtlüsü
taraf›ndan 21 Haziran 1923’de
Frankfurt Oda Müzi¤i Festivali’nde
icra edildi.

1924 yaz›nda Busoni öldü. Weill’›n
üzüntüsünü biraz olsun gideren, bu
s›ralarda genç bir aktrisr  ve dansç›
olan Lotte Lenya ile tan›flmas› oldu.
1926’da evlendiler. Lotte Lenya’n›n
Kurt Weill’›n yarat›c›l›k yaflam›nda
önemli bir yerir  var, zira birçok
önemli yap›t›nda onu düflünerek

müzik yazm›fl.k  1924 y›l›n›n Mart ay›
sonunda Weill Op.12 Keman ve
Nefesli Çalg›lar Orkestras›r  için
Konçerto’sunu besteledi. Yap›t ilk
kez 11 Haziran 1925’te Paris’te icra
edildi. Ancak yap›t›n tan›nmas› ve
de¤erinin anlafl›lmas› ayn› ay içinde
Zürih’te yap›lan icras›yla oluyor.

Kurt Weill ve Bertolt Brecht
Weill, operan›n önemli bir sanatr
alan› olmas›na ra¤men, Mozart’ta
oldu¤u üzere besteci ile dinleyici
aras›ndaki aya¤› yerde iliflkiden
zaman içinde uzaklaflt›¤›n› ve
böylelikle zaman içinde toplumdan
yal›t›ld›¤›n› düflünüyordu. Ona
göre, siyasal ve estetik aç›dank
demokrasinin hâkim oldu¤u ça¤da
operan›n içinde bulundu¤u aris-
tokratik denilebilecekk  durumk
sürdürülebilir de¤ildi. Bu nedenle
operan›n daha genifl kitlelere

ulaflacak birk  dönüflümer  girmesi
gerekti¤i kan›s›ndayd›. Bu
ba¤lamda tiyatro ile opera
aras›ndaki yapay bölünmenin
ortadan kald›r›lmas›n› savunuyordu.
Dolay›s›yla, sorusunu, “tiyatroda
müzik yak  da flark› nas›l olabilir”
biçiminde soruyordu. Bu soru,
Busoni’nin sorunsal›n›, Bertolt
Brecht’in geleneksel sanat biçim-
lerine karfl› duydu¤u kuflku ile bir
araya getiren bir yaklafl›m›r
simgeliyordu. ‹flte bu nokta,
Brecht-Weill iflbirli¤i ve baflar›s›n›n
özünü oluflturuyordu. Çünkü Brecht
de farkl› bir yoldanr  ayn› görüfle
yaklafl›yordu. O, geleneksel dram›n
toplumun yaflam biçimini ve süreç-
lerini anlatmakta yetersiz kald›¤›
kan›s›ndayd›. Dolay›s›yla, yeni bir
tiyatro biçimine gerek vard›.k  O da
epik tiyatroydu.k  Anlatan tiyatro,
insan›n dünyada kendi yolunu bula-
bilece¤ini beklemeyen bir tiyatro...r
Brecht de sahne yap›tlar›nda
müzi¤in, söz ve görüntü ile birlikte
bir bütünlükr  içinde,k  efl düzeyde yer

almas›n› savunuyordu. Bu onun
gelifltirmekte oldu¤u epik tiyatrok
anlay›fl›n›n önemli bir boyutur  idi.

Ama bu iki sanatç›y› yak›nlaflt›ran
süreç ayn› zamanda farkl›l›klar›n› da
ortaya koyuyordu. Brecht için
opera önemli de¤ildi. O zaten
geleneksel operay›, sadece zengin-
lerin lüks bir yemekr  gibik  tükettikleri
bir sanatr  türü olarak görüyor,k  bu
nedenle de ondan i¤reniyor ver  ken-
disini bir operar  librettosu yazar›
olarak görmüyordu.k  Tahmin
edilebilece¤i gibi bu farkl› konum-
lanma, iki sanatç› aras›na so¤ukluk
girmesi için zemin haz›rl›yordu.
Ayr›ca bu iki sanatç›n›n siyasal
görüflleri aras›nda da fark vard›.k
Weill olaylara insanc›l boyuttan
bak›yor, bunun sonucu olarak
haks›zl›klara ve bask›lara karfl›
ç›k›yordu. Oysa Marx’ç› görüflü
benimsemifl olan Brecht olaylar›
s›n›flar aç›s›ndanr  de¤erlendiriyordu.
Bütün bunlar birlefltirildi¤inde, ayr›
yönlere do¤ru giden bu iki
sanatç›n›n bir noktadar  buluflmas›
kadar, bir sürer  sonra ayr›lmalar›n›
da do¤al saymak gerekir. Nitekim,
Brecht ve Weill’›n bu ola¤anüstü
verimli iflbirli¤i, Paris’teki k›sa
beraberlikleri d›fl›nda, sadece dört
y›l sürebilmifltir.

Weill, opera alan›ndaki ilk önemlik
yap›tlar›n›, Brecht ile iflbirli¤i yap-
madan önce, daha 1925-1926
y›llar›nda vermiflti. Bunlardan ilki
olan, George Keiser’in metni
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Weill'a göre, siyasal ve estetik aç›dan demokrasinin hâkim
oldu¤u ça¤da opera sanat›n›n içinde bulundu¤u aristokratik
denebilecek durum sürdürülebilir de¤ildi. Operan›n daha
genifl kitlelere ulaflacak bir dönüflüme girmesi gerekiyordu

Bertolt Brecht,
1898-1958.



besteledi. Bunlar asl›nda Das
Berliner Requiem’in birer parças›
olarak düflünülmüfl, sonra d›fl›nda
kalm›fl salt koro parçalar›yd›. Her
ikisi de bestecinin savafla karfl›
olan çizgisinin yans›malar›n›
tafl›yordu. 

1929’da Weill, Paul Hindemith ile
birlikte radyo için Der Lindberghflug
(Lindbergh’in Uçuflu) adl› didaktik
oyuna müzik yazd›. Yap›t ilk kez 27
Temmuz 1929’da Baden-
Baden’daki festivalde Herman
Scherchen yönetiminde seslendiril-
di. Weill ile Hindemith’in müzik-
lerindeki farkl›l›klara ra¤men festi-
valin en önemli olay› olarak kabul
edildi. Ancak yap›t bir türlü bütün-
lük kazanamad›. Weill, yap›t› on
befl bölümlü bir kantat biçimine
dönüfltürdü. Besteci her ne kadar
didaktik bir yap›t oldu¤u sav›yla
ortaya ç›kt›ysa da, amatör gruplar
için icras› olanaks›z say›labilecek
kadar güç bir yap›t olmufltu bu…
Weill, Lindbergh’in 1935’te fikir
de¤ifltirip Nazilere sempati duy-
maya bafllamas› ve ABD’nin
1941’de savafla girmesine karfl›
ç›kmas› üzerine bu yap›t›n›n ad›n›
Der Ozeanflug (Okyanus Uçuflu)
olarak de¤ifltirdi...

Die Dreigroschenoper’in kazand›¤›rr
büyük baflar› üzerine Brecht ve
Weill benzer yeni bir yap›t siparifli
ald›lar. Sanatç›lar bunun üzerine
Happy End (Mutlu Son) adl› operay›
ortaya ç›kard›lar. Happy End, 2d
Eylül 1929’da Theater am
Schiffbauerdamm’da ilk kez sah-
neye konuldu, ancak sadece yedi
kez oynand›. 

Brecht-Weill iflbirli¤inin en önemli
yap›t› Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny (Mahagonny fiehrinin
Yükselifl ve Çöküflü) operas› idi.
Eserin oluflumu ise May›s 1927’den
1929 y›l›n›n Eylül ay›na kadar
geçen, iki seneyi aflk›n bir süreye
yay›ld›. Bu yap›t›, geleneksel ope-
ran›n bir karfl›-sav› gibi ele almak
mümkündür. Burjuva düzenine ve
onu düzenleyen kapitalizmin
yasalar›na ac›mas›z bir ayna tutan
bu yap›tta asl›nda kaba bir anarflist

bestecinin “bir laik ‘requiem’”
olarak adland›rd›¤› ölümün insan
eliyle gelmesine, yani öldürmeye
karfl› bir ç›k›fl niteli¤inde olan bu
yap›t, ilk kez 22 May›s 1929’da
Frankfurt’ta icra edildi ve radyodan
yay›nland›. Anti-militarist havas›,
Rosa Luxemburg’un öldürülmesi
olay›na gönderme yapan bölüm-
lerin olmas› gibi etkenler radyo
yöneticilerini bu yap›t› yay›nlamakta
epeyce düflünmeye zorlam›flt›.
Nitekim bu yap›t, radyoda sadece
bir kez yay›nland›. Üstelik Rosa

Luxemburg’un katlini konu alan
Grabschrift adl› bölüm için
Brecht’in yazd›¤› fliir, daha yans›z
olan ‘Marterl’ adl› fliirle de¤ifltirildik-
ten sonra... En önemli ve orijinal
yap›tlar›ndan birisi oldu¤una
inand›¤› Das Berliner Requiem’in
bu biçimde karfl›lanmas› Weill’›n
çok can›n› s›kt› ve befl y›ld›r editör
olarak çal›flmakta oldu¤u Der
Deutsche Rundfunk’tan istifa etti.

Weill ayn› dönemde Brecht’in fliir-
leri üzerine iki tane de koro yap›t›

üzerine besteledi¤i Der Protagonist
(27 Mart 1926) Dresden
Staatsoper’de sahnelendi. Yvan
Goll’un metni üzerine yazd›¤› Royal
Palace (2 Mart 1927) adl› operas›
ise Berlin Staatsoper’de sahneye
konulmufltu. Bu operalardan Der
Protagonist büyük baflar› kazanm›fl,
buna karfl›l›k Royal Palace bunu
yineleyememiflti. Bestecinin bu ilk
yap›tlar›nda bile, hocas› Busoni’nin
operada yenilik aramak gerekti¤i
konusundaki görüfllerinin etkilerini
görmek olanakl›d›r. 

Brecht-Weill iflbirli¤inin ilk ürünü,
k›sa bir radyo operas› olan
Mahagonny Songspiel, ilk büyük
yap›t› ise Die Dreigroschenoper (Üç
Kuruflluk Opera) oldu. Bu yap›t,
John Gay ile John Christopher
Pepusch’un, ‹talyan saray operalar›
gelene¤ine ve Haendel’in
operalar›na karfl› ç›kan 1728 tarihli
ilginç The Beggar’s Opera adl›
yap›tlar›n›n bir uyarlamas› idi. ‹lk
kez 31 A¤ustos 1928’de Berlin’de
Theater am Schiffbauerdam’da
sahneye konuldu. Weill’›n müzi¤i
Brecht’in söylemine çok uymufltu.
Bu ayn› zamanda, operan›n da
do¤rudan elefltirisini getiren ve yeni
bir dil tafl›yan müzikti. Klasik ope-
ran›n aryalar›, yerini hafif müzik,
‘ballad’ ve ‘moritat’ biçimlerine
b›rakm›flt›. Yap›t çok be¤enildi.
fiark›lar› dillerden düflmez oldu, pek
çok icras› yap›ld›, plaklar›
yay›nland›. 

Weill, 1928 Kas›m ve Aral›k
aylar›nda Der Deutsche
Rundfunk’un (Alman Devlet Radyo
Yay›n Kuruluflu) siparifli üzerine
Brecht’in fliirleri için Das Berliner
Requiem adl› tenor, bariton, koro
ve nefesliler orkestras› için kantat›n›
besteledi. Ölümü konu alan ve
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‹stanbul Devlet Tiyatrosu, 1988.

görüflün hâkim oldu¤u da görülü-
yor. Belki de bu sebeple, kapitaliz-
mi elefltiren tavr›na ra¤men,
Moskova çizgisindeki komünist
partileri, bu yap›t› hiçbir zaman
benimsemedi, partilerin iktidarda
oldu¤u ülkelerde icra edilmedi.

Opera, 9 Mart 1930’da Leipzig’de
Neues Theater’de ilk kez sahneye
konuldu. Gala, Weimar
Almanyas›ndaki en büyük tiyatro
skandallar›ndan birine sahne oldu.
Naziler gösteriyi engellemeye
çal›flt›lar. Ard›ndan sa¤c› bas›n
büyük bir yaygara kopard› ve
yap›t›n yasaklanmas›n› istedi fakat
flehir meclisi bunu reddetti. 16
Mart’ta ikinci icra yap›ld›. Bu arada
Almanya’n›n önde gelen müzik
elefltirmenleri de yap›t› överek 
göklere ç›kar›yorlard›. Örne¤in, o
dönemin önde gelen müzik 
elefltirmenlerinden birisi olan Alfred
Einstein, bu operay›, Wagner’in
‘magnum opus’u s Der Ring des
Niebelungen ile k›yasl›yordu...
Opera, baflka yerlerde de sahneye
konuldu... Lotte Lenya plaklar
yapt›... Yap›t›n ünü ülke s›n›rlar›n›
aflt›; 1930’da Prag’da, 1932’de
Viyana’da ve 1933’de Kopenhag’da
sahneye konuldu. 

Ancak bu opera, ayn› zamanda,
Brecht-Weill iflbirli¤inin de sonu
oldu. Her iki sanatç›n›n da eseri
yorumlay›fllar› çok farkl› olmufltu.
Gerek siyasal görüflleri, gerek
estetik anlay›fllar› ve gerekse opera
hakk›ndaki görüfllerindeki
farkl›laflma giderek belirginlefliyor-
du. Ard›ndan Der Jasager adl› bir
opera daha yapt›lar. Der Jasager
1930 y›l›nda sahneye konuldu. O
y›l›n yaz›nda beraberliklerine geçici
olarak son verdiler. Brecht, Hanns
Eisler ile, Weill ise Caspar Neher ile
çal›flma¤a bafllad›. 

Almanya D›fl›ndaki Yaflam› ve
Avrupa Y›llar›
Bu dönemde Weill’›n yaflam›nda 
iki önemli olay oldu. Weill
Almanya’da giderek artan Nazi
bask›s› karfl›s›nda daha fazla
dayanamayarak 1933 y›l›nda 
ülkeden ayr›ld› ve Paris’e geldi. 

Bu arada da efli Lotte Lenya’dan
ayr›ld›. Fakat bu ayr›l›k pek uzun
sürmedi, 1935’de Londra’da tekrar
bir araya geldiler. 

Weill Paris’e geldikten sonra Brecht
ile bir ortak çal›flma daha yapt›. Die
Sieben Todsünden (Yedi Ölümcül
Günah) adl› flark›l› balenin söz ve
müzi¤ini beraberce yapt›lar. O 
tarihlerde Paris’te George
Balanchine yönetiminde ‘Les
Ballets 1933’ (1933 Baleleri) adl› bir
bale grubu oluflmufltu. Bu gruptan
gelen istek üzerine Weill ve
‹sviçre’de sürgünde olan Brecht,
Paris’te buluflup çal›flmaya
bafllad›lar. Die Sieben Todsünden
balesi 1933 y›l›n›n 15 Nisan› ile
May›s bafl› aras›nda tamamland›.
Weill’›n bu yap›t için besteledi¤i
müzik, sanatç›n›n Avrupa dönemi
çal›flmalar›n›n en baflar›l› örnek-
lerinin bafl›nda gelir. Bu yap›t, ilk
kez 7 Haziran 1933’te Paris’te
Theatre des Champs Elysées’de
icra edildi. Tepkiler ise çeflitli oldu.
Paris’te sadece yedi kez oynand›.
Londra’daki icras› da baflar›s›z
oldu. Brecht ve Weill’›n yaflam›
boyunca yap›t sadece bir kez,
1936’da Kopenhag’da oynand›.

Weill, Brecht ile iflbirli¤i yapt›¤› bu
dönemde kendi dünyas›nda
çal›flmalar›na da devam etmiflti. Bu
dönemdeki önemli bir yap›t› ise 2.
Senfoni’dir. Yap›t, ilk kez 11 Ekim’
1934’te Bruno Walter yönetiminde
Concertgebouw Orkestras›
taraf›ndan Amsterdam’da icra edil-
di. Ayn› y›l New York’ta da bir icras›
yap›ld›.

ABD Y›llar›
Avrupa’daki geliflmeler, sonunda
hem Brecht’in hem de Weill’›n
ABD’ye kaçmas›na yol açt›... Weill,
10 Eylül 1935 tarihinde efli Lotte
Lenya ile birlikte S.S. Majestic
gemisi ile New York liman›na ulaflt›.
Fakat Brecht ve Weill’›n sahne
sanat› alan›ndaki ayr›l›klar› burada
da sürdü... Brecht, II. Dünya
Savafl›’ndan sonra Avrupa’ya
döndü, Do¤u Almanya’ya yerleflti.
Weill ise ABD’de kald›, sahne
müzi¤i ile meflgul oldu. 

Weill, ABD’ye geldikten sonra
müzikli oyun alan›nda büyük bir
boflluk oldu¤unu görmüfltü. Ona
göre, ABD’de bir tarafta
Metropolitan Operas›n›n temsil
etti¤i geleneksel opera, öte yanda
ise müzikli komedi vard›. Aras› ise
tümüyle bofltu. Weill bu nedenle
müzikli tiyatro için büyük bir potan-
siyel görüyordu. Weill’›n bu yönde
ilk giriflimi, Group Theatre adl› bir
grupla birlikte gerçeklefltirdi¤i
Johnny Johnson adl› oyun oldu. 19
Kas›m 1936’da ilk icras› yap›lan bu
yap›t iyi karfl›land›. ‹lk icras›nda rol
alanlardan biri de Elia Kazan idi.
Yap›t 68 kere sahnelendi ki asl›nda
bu, Broadway oyunlar› için düflük
bir rakamd›. 

4 Eylül 1937’de Manhattan Opera
House’ta, Franz Werfel’in yaz›p
Weill’›n müzikledi¤i The Eternal
Road’un ilk icras› yap›ld›. Yap›t›dd
Max Reinhardt sahneye koymufltu
ve icra çok be¤enildi. Fakat 153
defa sahnelenmesine karfl›l›k, mas-
raflar›n yüksekli¤i nedeniyle sonuç-
ta zarar edildi. Lotte Lenya ise bu
icradaki baflar›l› performans› ile
ABD’de ismini duyurdu.

Weill’›n bundan sonra giriflti¤i
üçüncü büyük proje, Maxwell
Anderson’un sözlerini yazd›¤›
Knickerbocker Holiday adl› oyun
oldu. Yap›t ilk kez 19 Ekim
1938’de, New York’ta Ethel
Barrymore Theatre’da oynand›.
Elefltiriler son derece olumlu ç›kt›
ve yap›t 68 kez oynand›. Bu defa
fazla para kazanamad›larsa da,
zarar söz konusu olmad›. Time der-
gisinin yazd›¤›na göre oyunu
Washington’da izleyen ABD
Baflkan› Franklin Roosevelt, yap›t›n
kendisini ve izledi¤i New Deal poli-
tikas›n› alaya ald›¤›n› görünce,
kahkahalarla gülmüfl ve çok
e¤lenmiflti... 

Deneyimli bir Broadway yönetmeni
olan Moss Hart 1940 y›l›nda Weill’a
bir müzikal bestelemesi için
baflvurdu ve Weill da kabul etti.
George Gershwin’in kardefli olan
Ira Gershwin sözleri yazd›.
Müzikalin ad› Lady in the Dark idi.
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Kurulufl 
Ömer ve Cem her zaman çok uzun
konuflmalar yaparlard›. Afla¤› yukar›
sekiz ya da dokuzuncu günündey-
diler konuflmalar›n›n. Bakkala gidip-
gelme süreleri uzamaya bafllad›.
Evin hemen yan›ndaki bakkala
gidip, bir ekmek al›p dönmeleri bile
yar›m saat, k›rk befl dakika, hatta
bir-bir buçuk saat sürüyordu. Bir
keresinde ben içerideki odaya
giderken duydum; tuvalette f›s›r f›s›r
konufluyorlard›. ‹kisinden biri
“Meral geliyor, kap›y› kapa!” dedi.
Merak ettim do¤rusu ve akflam
yemekte “Kuzum, ne yap›yorsunuz
siz?” diye sordum. 

“Biz bunu sana söylemeyecektik
asl›nda, yani önce yap›p sonra
söyleyecektik” dediler. “Eee, fleyy,
biz bir radyo kural›m diyoruz. Ama
sen flimdi olmaz diyeceksin. Onun
için biz önce kural›m, sana sonra
haber verelim diye düflündük.” 

“Nas›l kuruyorsunuz?”

“Eee iflte ne olacak, bir vericiyle
oluyormufl... Daha önce kurmufl
insanlarla konufltuk.” 

O zaman zannediyorum Cem’in
radyoda çal›flan bir tan›d›¤› vard› ve
onunla da konuflmufllard›. Projeyi
ilk duyuflum böyle oldu. Pek
inand›r›c› gelmedi tabii. “Tamam siz
kurunca bana haber verirsiniz,”
dedim ben de. Radyo kurmak
hakk›nda kimsenin hiçbir fikri
yoktu. Bir flirketin nas›l kurulaca¤›
ve yönetilece¤i hakk›nda da. O
zaman Radyo-TV yasas› da ç›kmak
üzereydi. 94 y›l›nda ç›kt›, tasar›
haz›rd›, yasa da ç›kt›-ç›kacakt›.
RTÜK yasas› ç›kmadan önce tasar›
halindeki metni gördük;
inan›lmazd›! Bir anonim flirket kur-
mak gerekiyordu. Oysa bunlar
hakk›nda gerçekten hiç fikrimiz
yoktu...

Ondan sonra pek çok insanla farkl›
konularda uzun uzun konufluldu.
Ömer’in telefon defteri birinci kay-
nakt›. Bakkal defteri gibiydi bu
defter. Oradaki tan›d›klara, dostlara

Pulitzer Ödülü kazanan Street
Scene adl› oyunu üzerinde uzun
süre düflünmüfltü. Nihayet, Weill ile
Rice 1946 y›l›nda bu konuyu ele al-
d›lar. Sözleri ünlü Amerikal› zenci
flair Langston Hughes yazd› ve pro-
valar 1946 Aral›¤›nda bafllad›. Gala
9 Ocak 1947’de Adelphi Theater’da
yap›ld›. Seyirciler coflkuluydu. Ba-
s›nda olumlu elefltiriler de ç›km›flt›.
Ama parasal aç›dan pek de baflar›l›
bir sonuca ulafl›lamad›. Opera
ancak 148 kere temsil edilebildi. 

Weill’›n opera alan›ndaki ikinci
büyük denemesi, Alan Paton’un
ünlü Cry the Beloved Country adl›
kitab› üzerine besteledi¤i Lost in
the Stars oldu. Weill, bu yap›t›nda
yapay Afrikac›l›¤a özenmemifl,
buna karfl›l›k ‘spiritual’lerin güçlü
yönlerine dayanm›flt›. Maxwell
Anderson’un sözlerini yazd›¤›
yap›t›n ilk icras› 30 Ekim 1949’da
yap›ld› ve 273 defa oynand›. 

Amerika’daki k›sa say›labilecek
yaflam›nda, bu bambaflka topluma,
inan›lmaz bir h›zla uyum sa¤lama
baflar›s›n› gösteren ve yine ak›llara
durgunluk verecek bir biçimde
yo¤un çal›flarak, bu ülkenin sanat
yaflam›nda önemli bir konuma
sahip olan Kurt Weill, 17 Mart
1950’de bir kalp krizi geçirdi,
kald›r›ld›¤› New York Flower
Hospital’da 3 Nisan 1950’de, elli
yafl›nda, yaflama gözlerini yumdu. 

HHaassaann EErrsseell
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Bu yap›t ilk kez 23 Ocak 1941’de
Alvin Theater’da oynand›. Orkest-
ray› yine Maurice Abravanel yöne-
tiyordu ve bu icrada sonradan çok
meflhur olacak olan Danny Kaye de
yer al›yordu. Sonuç büyük bir ba-
flar› oldu. Yap›t, tam 467 kere oy-
nand› ve Weill’a parasal ba¤›ms›zl›k
sa¤layacak kadar büyük gelir sa¤-
lad›. fiark›lar› plak olarak yay›nland›.

1943’de hem Knickerbocker
Holiday hem de Lady in the Dark
filme al›nd›. Ancak, filmlerde
Weill’›n müzi¤i epeyce k›rp›lm›fl ve
üstelik de kötü söylenmiflti. Weill
bundan sonra metnini S.J.
Perelman’›n, sözlerini ise Ogden
Nash’in yazd›¤› One Touch of
Venus adl› müzikal için besteledi¤i
müzi¤i 1943 y›l› Eylül ay›nda 
tamamlad›. Yap›t, 7 Ekim 1943’de
Imperial Theater’de ilk kez sahneye
konuldu. Yönetmenli¤ini Elia
Kazan’›n yapt›¤› bu yap›t daha da
baflar›l› oldu ve 567 kere 
sahnelendi. 

22 Mart 1945’de Weill seyircilerin
önüne yeni bir müzikal ile ç›kt›; The
Firebrand of Florence. Bu yap›tta
da sözler Ira Gershwin’e aitti. Flo-
ransal› ünlü heykelt›rafl Benvenuto
Cellini’nin yaflam›n› anlatan eser,
bas›ndan olumlu elefltiriler almas›na
ra¤men, baflar›l› olmad›. 43 defa
oynand›ktan sonra sahneden
kald›r›ld›. 

Weill, 1948 y›l›nda Alan Jay Lerner
ile Love Life adl› bir vodvil haz›rlad›.
Bu oyun üç yüzy›l boyu Amerikan
evlilik yaflam›ndan günlük sahneler
üzerine kurulmufltu. ‹lk kez 7 Ekim
1948’de sahneye konuldu. Elia
Kazan’›n yönetti¤i yap›t 252 defa
temsil edildi. Parasal aç›dan da so-
nuç baflar›l› oldu. Fakat ayn› za-
manda yarat›c›lar›n müzikal alan›n-
da art›k at›l›m yapamad›klar›n› da
gösteriyordu. Nitekim Weill bir daha
bu alana dönmedi. 

Weill ABD’ye geldi¤i tarihten
itibaren yeni bir opera kavram›n›
gelifltirme fikri üzerinde çal›flmak-
tayd›. Düflündü¤ü yeni operay›
gerçeklefltirmek için Elmer Rice’in
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telefon edip randevular al›nd›,
radyo fikri anlat›ld›, onlar›n görüflleri
al›nd›. Proje içinde yer al›p almak
istemeyecekleri soruldu. Bir yandan
da teknik insanlarla toplant›lar
yap›l›yordu. Radyo, flirketleflme
k›sm›, finansal k›s›m, bir de teknik
k›s›m olmak üzere 3 bölümden
olufluyordu ve teknikten tabii ki
kimse hiçbir fley anlam›yordu.
Onun için say›s›z teknik insanla
konufltuk farkl› konularda. Tabii,
içeri¤e tamamen vâk›f oldu¤umuz
varsay›l›yordu! Bir sürü toplant›
yap›ld›, zaten kurulufl aflamas› bir
buçuk seneden uzun sürdü. 94 y›l›
bafllar›nda görüflmeler bafllad›,
flirketin kuruluflu da 94
Eylül’ündedir. Radyonun yay›na
geçmesi ise 95 Kas›m’›n› buldu... 

Bu arada radyonun kurulmas›nda
çok önemli bir isim var ki o da
Engin Altafl. fiimdi, bütün bu
toplant›lar yap›l›yor, konuflmalar
yap›l›yor, baz›lar› inan›yor, pek çok
insan da “Gidin bafl›m›zdan, olur
mu böyle fley?!” diyor. Hepsi
Ömer’in arkadafllar›, dostlar›. Ama
görüyorsun ki, “Ömer gene çok iyi

bir proje üretmifl ama yürümez...”
diye bak›yorlar olaya. “Hofl bir
proje, ama...” diye gülümseyip
geçiyorlar... Oysa, Engin Altafl
bütün anlat›lanlar› son derece cid-
diye ald› ve daha radyo ortada
yokken ç›kart›p 15 bin dolar verdi,
ortakl›k pay› diye!... Bizse o paray›
ne yapaca¤›m›z› bilemedik, yani
ortada flirket bile yoktu o tarihte...
Paray› götürüp bankaya faize
yat›rd›m ben de... Ama ortada
flirket olmad›¤› için kendi ad›ma
yat›r›p sonra da Engin’e belgeleri
yolluyordum, bak bu böyle oldu, bu
kadar oldu... diye.

Ama iflte o zaman ifl ciddiye bindi!
Birinden para alm›fls›n, birfley
yapaca¤›m demiflsin, bir proje
anlatm›fls›n, o da sana inanm›fl...
Ç›kart›p para vermifl. O zaman cid-
diye biniyor ifl. Çok daha büyük bir
sorumluluk hissediyorsun.1

MMeerraall MMaaddrraa

1 94.9 2001 Bir Radyo Maceras› adl› belgesel
filmden. Yön; Beysun Gökçin.

Kusurlu Ses 
Gündelik yaflam içinde, kald›r›mda,
yer seviyesindeki seslerin duyumu
ve yay›m› s›ras›ndaki iflitsel
kalitenin göreceli olarak ‘bozul-
mas›’. Kula¤a yüzlerce filtre içinden
geçerek, bozularak giren ses ve
a¤›zdan dolays›zca ç›kan, sokaktaki
her türlü müdahaleye aç›k olan
kusurlu ses, yaflayan sestir.
Radyonun ‘ideal sesi’ olarak
tan›mlanan fley, bir tür temsildir,
ölüdür. Kusurlu ses canl› ve
içtendir. ‘‹deal ses’ ve ‘kusurlu
ses’in ulaflt›klar› gövdede
yaratt›klar› ç›nlama çok farkl›d›r.
‹deal ses mesafe yarat›r ama
kusurlu ses, ulaflt›¤› gövdenin yan›
bafl›ndad›r. Kulaktan giren seslerin
“akl›m›za, düflünceler kadar yak›n
oldu¤u”nu varsayarsak, yak›n
mesafeden iflitti¤imiz kusurlu ses,
düflünmenin bir parças› oluverir.
Kusurlu ses, ‘gündelik ses’tir. 

OOddaa PPrroojjeessii

Kufl Gribi
“Nerden ç›kt› flimdi bu? Kuflun da
gribi mi olurmufl?” dedirten ve
ülkemizde demeç kargaflalar›na yol
açan bir garip ‘grip’tir. Zaman›nda
uyar›lar›n, e¤itim çal›flmalar›n›n
yap›lmad›¤› ve televizyonlarda ciddi
ciddi “Kurbanl›k koyunlar, etkeni
ayaklar›yla do¤u illerinden ‹stan-
bul’a tafl›r m›, tafl›maz m›?” diye
tart›fl›lan bu hastal›k ile ülkemiz
2006 y›l›n›n ilk haftas›nda tan›flt›.
Ancak bu ‘bilimsel’ konuflmalar
yap›l›rken, çocuklar›n hasta ya da
ölü kanatl›lar›n peflinden
kofltuklar›na, korunmas›z biçimde
bu hayvanlar› ç›plak elle tuttuklar›na
flahit olduk. Uzmanlar haritalar
üzerinde göçmen kufllar›n izleye-
cekleri yollar› anlat›rken, ülkemizin
yerel kufllar›n›n zaten enfekte
oldu¤unu dile getirmedik. K›sacas›
hastal›¤›n yay›lmas› için ‘kökü
d›flar›da’ bir gerekçe araman›n
anlams›zl›¤›n› hiç düflünmedik.
Havalar ›s›nd›, H5N1 unutuldu,
devreye K›r›m-Kongo girdi... ama
ya yine gelirse? Haz›rl›klar tamam-
land› m›? Yetkililerin aç›klamalar›na
güvenebilecek miyiz?.. Birçok
konuda oldu¤u gibi ‘kuflun
gribi/garibi’ konusunda da, yaflay›p
görece¤iz. 

SSeelliimm BBaadduurr

Kufl Beyinli 
Öncelikle bizi, dünyan›n gidiflat›
hakk›nda gerçekten dürüstçe bil-
gilendirdiginiz için tüm Aç›k Radyo
programc›lar›na teflekkür ederiz.
Radyomuz sabah saat 08:00’de
aç›l›yor, gece 12:00’de kapan›yor.

Bugüne kadar eflim ve ben,
evimizde sizi zevkle dinleyen iki kifli
oldu¤umuzu zannediyorduk, ancak
geçen gün yan›ld›¤›m›z› ve
evimizde sizi can kula¤› ile dinleyen
bir üçüncü canl›n›n daha oldu¤unu
anlad›k. Nas›l m›? Bak›n size inana-
mayaca¤›n›z ufak bir öykü anlata-
ca¤›m...

Bizim f›st›k yeflili sevimli mi sevimli
bir muhabbet kuflumuz var.

“Kritik 20 Saat!”, 
Aç›k Radyo ilk
yay›n›na yaklafl›rken, 
12 Kas›m 1994. 



Bu sorunla bafl etmek için yap›l-
mas› gerekenler konusunda befl
tavsiyem var. ABD Kongresi bu
tavsiyeleri dinleyecek olursa, soru-
nu çözebiliriz. ‹flin ilginç yan›, kas-
vetli bir k›yamet günü senaryosu da
de¤il bu. Asl›nda, küresel ›s›nma
sorunuyla bafletmek için yapmak
zorunda oldu¤umuz fleylerin eko-
nomimiz aç›s›ndan, enerji ba¤›m-
l›l›¤›m›z aç›s›ndan, çevreyi korumak
aç›s›ndan ve canl›lar âlemini, yani
varoluflu korumak aç›s›ndan birçok
baflka yarar› da var... 

1. Birincisi, kömür yakan yeni enerji
santrallerinin yap›lmas›na bir 
moratoryum getirilmeli, CO2 yakala-
ma ve tecrit etme teknolojisini
gelifltirece¤imiz güne kadar yeni
santral inflas› tamamen ask›ya
al›nmal›d›r. Bu teknolojiye
muhtemelen befl ya da on y›l içinde
sahip olaca¤›z. Önümüzdeki on y›l
içinde CO2’yi yakalay›p tecrit
etmeyi baflaramayan kömür yak-
mal› santrallerin üstünden buldozer
geçirilmesi gerekece¤i aç›kça
ortaya ç›kacakt›r. CO2’nin iyice
tehlikeli seviyeye ç›kmas›n› engelle-
menin tek yolu da budur; çünkü,
yaln›zca petrol ve do¤algaz tüke-
timimiz bile bizi o tehlikeli seviyeye
yaklaflt›rmaya yetecektir. Ayr›ca,
petrol ve do¤algaz öylesine kul-
lan›fll› yak›tlard›r (ve insanlara onlar›
ç›karmay›n diyemeyece¤imiz 
ülkelerde bulunmaktad›rlar) ki, 
bunlar›n kullan›lmas›na devam
edilece¤i flüphesizdir. Ömürleri elli
ilâ yetmiflbefl y›l olan eski teknolo-
jiye dayal› enerji santrallerini normal
ömürlerini tamamlayana kadar bile
kullanamayacaksak, onlar› neden
infla edelim ki? Bunun akla uygun,
mant›kl› bir yan› yok. Üstelik, ve-
rimlilik alan›nda öylesine büyük bir
potansiyel mevcut ki, bundan
yararlanmam›z halinde yeni enerji
santrallerine zaten ihtiyac›m›z
olmayacak. 

2. ‹kinci tavsiyem, hiçbir politika-
c›n›n kalk›p da yararl› oldu¤unu
söylemeye haz›r görünmedi¤i bir
önlem olacak: Tehlikeli seviyenin
çok ötesinde CO2 miktar›na ulafl-
may› önlemememizin tek yolu,

›s›nma meydana geldi. Ama, hali-
haz›rda atmosferde bulunan gazlar
yüzünden daha 1 derecelik küresel
›s›nma da yolda. Bunlara ilaveten,
flu andaki enerji altyap›s›ndan dolay›
–yani örne¤in bu sorunla bafl etme-
ye karar vermifl olsak dahi ortadan
kald›rmayaca¤›m›z elektrik santralle-
ri ve tafl›t araçlar› yüzünden– yolda
1 derecelik küresel ›s›nma daha var.

ABD Enerji Bakanl›¤›, her y›l atmos-
fere gitgide daha fazla CO2 boca
edece¤imizi belirtiyor: sadece ilave
CO2 de¤il, bir y›l önce atmosfere
at›lan CO2’den daha fazlas› kastedi-
liyor burada. Bu yolu izlemeye ‘bir
on y›l için bile olsa’ devam etmek,
çok çarp›c› iklim de¤ifliklikleri olaca-
¤›n›n garantisidir. Bu da bana göre,
baflka bir gezegen ortaya ç›kacak
demektir: Kuzey Kutbunda buzu ol-
mayan denizleriyle; dünyan›n dört
bir yan›ndaki sahillerde f›rt›nalara ve
sürekli yükselen deniz seviyelerine
ba¤l› olarak durmadan tekrarlanan
facialar›yla; tatl› su k›tl›¤›na ve de-
¤iflken iklim bölgelerine ba¤l› bölge-
sel iklim bozulmalar›yla belirlenen
bambaflka bir gezegen bu.

Sabahlar› biz Aç›k Radyo’da sizi
dinlerken o da radyonun hopar-
lörüne en yak›n yere tüner ve hiç
hareket etmeden dururdu. Ve bir
gün kuflumuzun ‘demokrasi’, ‘insan
haklar›’, ‘bar›fl’ gibi kelimeleri kulla-
narak konufltu¤una flahit olduk.
Önceleri inanamad›k, yanl›fl
duydu¤umuzu zannetik, çünkü biz
ona bu kelimeleri ö¤retmemifltik.
Sonra mesele anlafl›ld›: Bizim sizi
dinledi¤imiz saatlerde, o da sizi
dinliyormufl.

fiimdi diyoruz ki, bu ülkede
demokrasi ve insan haklar›n› bizim
kufl bile ö¤rendikten sonra hâlâ
ö¤renemeyenlere ne diyece¤iz?
Eskiden olsa ‘kufl beyinli’ derdik,
ama aç›kças› art›k böyle bir ben-
zetmeye dilim varm›yor...

Tüm Aç›k Radyo çal›flanlar›na
mutlu günler diliyoruz.

SSaayyyayrraa ÖÖzz.. AAllii ÖÖzz..

Dinleyici Mektubu
20 fiubat 2002.

Kutup Ya¤muru

“‹nsan merak ediyor, acaba daha
önce hiç kimse Kuzey Kutbu’nda
ya¤mur ya¤d›¤› haberini dünyaya
duyurmufl mudur?”

Uluslararas› Kutup Y›l› direktörü
David Carlson, kutuplarda 22 dere-
ceye ç›kan s›cakl›klar› ve kutup
ya¤murlar›n› anlat›yor.1

GGüünnüünn SSöözzüü

www.acikradyo.com.tr
03 Ekim 2007.

1 The Independent Online, 3 Ekim 2007.
www.independent.co.uk

Küresel Is›nma
Küresel Is›nma denince ilgili bilim
toplulu¤unda anlafl›lan fley ile küre-
sel ›s›nma konusunda as›l bilgi
sahibi olmas› gerekenlerin –yani
halk›n ve siyasi karar al›c›lar›n– bu
konuda bildi¤i fley aras›nda büyük
bir uçurum var. Son 30 y›l içinde 
1 derecelik (Fahrenheit) bir küresel
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A¤›t
Dünya, çarm›ha gerilmifl gezegen, 
bir sesi olsayd› e¤er,
ve bir de flakac› yan›,
flimdi flunu derdi mutlaka
kendisini nas›l kulland›¤›m›z hakk›nda:
“Affet onlar› Baba,

ne yapt›klar›n› bilmiyorlar.”

‹flin flakas› da flurada olurdu ki,
ne yapt›¤›m›z›
biliyoruz biz.

Yaflayan son fley de
bizim yüzümüzden ölüp gitti¤inde,
ne kadar flairane olurdu hani
Yeryüzü kalk›p,
flöyle Büyük Kanyon’dan semalara
yükselen bir sesle
seslenseydi flöyle:
“Bu ifl bitti.
‹nsanlar buray› sevmedi.”1

KKuurrttttrtt VVoonnnneegguutt. 

Küresel
›s›nmayla
bafletmek için
yapmam›z
gereken fleyler;
ekonomi,
enerji
ba¤›ms›zl›¤›,
çevreyi ve
canl›lar âlemini
korumak için
çok yararl›.

emisyonlar için bir bedel biçmektir.
Ekonomik sorunlar ç›kmas›ndan
kaç›nmak istiyorsak, bunun tedri-
cen artacak bir fiyat olmas› gerekir:
çünkü böylece tüketici, ne kadar
yak›ta ihtiyac› oldu¤unu hesapla-
yarak bu ihtiyac› azaltacak enerji
kaynaklar›n› arama seçene¤ine
sahip olur. Bu da bizim hem enerji
verimlili¤ine, hem de yenilenebilir
enerji teknolojilerine ayn› anda
yat›r›m yapmak zorunda oldu¤u-
muz anlam›na gelir. Sonuç, ileri
teknolojiye dayal›, yüksek ücretlerin
ödendi¤i ifller olacakt›r. Ayr›ca bu
fiyatland›rma enerji ba¤›ms›zl›¤›m›z,
ulusal güvenli¤imiz ve ödemeler
dengemiz aç›s›ndan da çok iyi
sonuçlar verecektir. 

3. Ama karbon sal›mlar›na fiyat
biçilmesi de yeterli olmayacakt›r.
‹flte bu da bizi üçüncü tavsiyeye
getirir: Enerji verimlili¤i standartlar›
koymak zorunday›z. Bu, say›s›z
kereler ortaya konmufl, ispatlanm›fl
bir ihtiyaçt›r. En büyük enerji 
kullan›m› binalarda olmaktad›r; 
mühendisler ve mimarlar yeni
yap›lar›n enerji ihtiyac›n› kolayca
yüzde 50 oran›nda azaltabilecek-
lerini ortaya koydular. Bu hedef
ABD Belediye Baflkanlar›
Konferans› taraf›ndan da onaylan›p

benimsendi, ama bu hedefi tek tek
flehirler temelinde gerçeklefltire-
meyiz. Ulusal standartlar koymak
zorunday›z. Ayn› fley tafl›t verimlili¤i
için de geçerli. Yirmibefl ya da otuz
y›ld›r tafl›tlarda verimlilik konusunda
bir ilerleme kaydetmifl de¤iliz.
Ulusal hükümetimiz ise, Ulusal
Araflt›rma Kurulu’nun (National
Research Council) kolayl›kla
eriflilebilir buldu¤u ve California 
ile di¤er eyaletlerin kabul etmek 
istedi¤i hedefi, yüzde 30 oran›nda
tafl›t verimlilik art›fl hedefini kabul
etmeyen ve buna direnen otomobil
imalatç›lar›n›n açt›¤› davada, o
flirketlerle ayn› safta yer al›yor. 

4. Dördüncü tavsiyem –ki bu 
herhalde yerine getirilmesi en 
kolay olan›– buz örtülerinin kararl›
dengesine iliflkin. Buz tabakalar›n›n
de¤iflime u¤ramas› için binlerce 
ya da onbinlerce y›l geçmesi 
gerekti¤i fleklindeki eski varsay›m›n
yanl›fl oldu¤u apaç›k. fiimdiki
kayg›m›z, buz örtülerindeki
de¤iflimin hiç do¤rusal olmayan,
çok nonlineer ve üstelik ivme
kazanabilecek bir süreç olmas›.
Özellikle Bat› Antarktika buz 
örtüsü savunmas›z durumda. 
Bir çökerse, bu, yüz ya da iki 
yüzy›l kadar k›sa bir zaman 

ölçe¤i içinde deniz seviyelerinde
befl-alt› metrelik bir yükselmeye 
yol açabilir. 

5. Buz örtülerindeki kararl› dengeler
konusunda ulaflt›¤›m›z bu bilgiler o
kadar yeni ki, Hükümetleraras› ‹klim
De¤iflikli¤i Paneli’nin (IPCC) raporu
dahi bu konuyu yeterince etrafl› bir
flekilde ele alam›yor. Panel’in buz
örtülerini inceleme süreci gerekti¤i
kadar uzun ve etrafl› idi. Ama, buz
örtülerinin istikrar› sorunu öylesine
kritik ki, bunun gerçekten en iyi
bilim insanlar›m›z taraf›ndan önce-
likle ele al›n›p incelenmesi gerekiyor.
Kongre, Amerikan Ulusal Bilimler
Akademisi’nden bu konuda bir
inceleme yapmas›n› ve vard›¤› so-
nuçlar› çok yal›n bir dille rapor et-
mesini talep etmeli. Abraham
Lincoln, Ulusal Bilimler Akademisi’ni
iflte tam da böylesi amaçlar için kur-
durmufltu; flimdi onu bu flekilde kul-
lanmamam›z için hiçbir sebep yok. 
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‹klim
de¤iflikli¤inin
ola¤an
sonuçlar›ndan
biri: artan seller.

Ekonomik büyüme ve
sera gaz› sal›mlar›
konusunda ‘böyle
gelmifl, böyle gider’
senaryosuna ba¤l›
kal›n›rsa, 21. yüzy›lda
dünya yüzeyi ›s›nma
da¤›l›m›n›n grafikte
görüldü¤ü gibi olaca¤›
tahmin ediliyor. Hadley
merkezinin iklim 
modeline göre 
ortalama s›cakl›k 3°C
olacak. 



‘Küresel Ba¤lant›l›l›k’ Hali
Bence bu küreselleflme kavram›n›
farkl› bir siyasi, ya da farkl› birkaç
siyasi yaklafl›mla gezegen çap›nda
bir ba¤lant›l›l›k durumu olarak
alg›lamak daha do¤ru. Bu flekilde,
küreselleflmeye karfl› olanlar ile,
farkl› bir küreselleflmeden yana
olanlar aras›nda da bir ayr›m
yapma olana¤› do¤uyor. Baz›
insanlar, giderek artan bir flekilde
küresel ba¤lant›l›l›¤› bir çeflit 
olumsuz vurgulama ile alg›l›yorlar;
küresel ›s›nma, yoksulluk, açl›k,
kültürel yokolma, askerî maceralar
ve bunun gibi baz› baflka olumsuz
kavramlar. Onlar için küreselleflme
bütün bu kötülüklerle ba¤lant›l› 
ve biz bu ba¤lant›lar› koparmak
istiyoruz, dolay›s›yla ‘küresiz-
lefltirmeyi’ istiyoruz diyorlar. 

E¤er bir tak›m güçler, yani bu
e¤ilimi temsil eden güçler, 
gezegen çap›nda o kadar 
güçlüyse, zaten bunlar› yok 
etmeye çal›flmak bafltan
baflar›s›zl›¤a mahkûm bir giriflimdir.
Burada, bu ba¤lamda küresellik
karfl›t› olmak yerine, küreselli¤in
farkl› bir fleklini savunmak daha
anlaml› gibi görünüyor. Tabii bu da
siyasi bir tart›flma; çünkü bir yan-
dan da kötülük anlam›nda küre-
selleflmenin olumsuz sonuçlar›n›
gidermek için bu süreci yavafllat-
mak laz›m. Baflkalar› da diyor ki
“hay›r, bunlar› pozitif bir fleye
dönüfltürmek de mümkün”.

iflleyifli ve kamuoyu ile haberleflme
üzerindeki yayg›n etkisi sorununu.
Bana öyle geliyor ki, seçim kam-
panyalar›n›n finansman›nda etkili 
bir reform yapmad›¤›m›z, ve böyle-
likle özel ç›karlar›n siyasi karar
al›c›lar üzerinde büyük etki etmesini
engellemedi¤imiz sürece küresel
›s›nma sorununu çözmek de hayli
zor olacak.2

JJaammeess HHaannsseenn.. ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

1 Kurt Vonnegut; A Man Without a Country.
New York: Seven Stories Press, 2005.

2 Küresel Is›nma kavram›n›, iklimbilimci arka-
dafllar›yla birlikte daha 1981’de ilk kez
dünyaya duyuran, küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤i modellerini ilk kez yine iklimbilimci
arkadafllar›yla ortaya koyan NASA Goddard
Enstitüsü Baflkan› Dr. James Hansen’in 2007
fiubat›nda ABD’de Ulusal Bas›n Kulübü’nde
yapt›¤› konuflma. Nation dergisinde (7 May›s
2007) yaz›ya uyarlanm›fl halinden çevrilerek
aktar›lm›flt›r. Önerilen politikalara iliflkin
görüfllerin Dr. Hansen’›n kiflisel görüflleri
oldu¤u, NASA’y› ba¤lamad›¤› belirtilmektedir.

Küreselleflme
Küreselleflmeyi bir süreç olarak
düflünebiliriz; bu süreçte insanlar
dünyan›n neresinde olurlarsa 
olsunlar birbirleriyle daha fazla
ba¤lant› kurma imkân›na sahip
oluyorlar. Bu anlamda gezegen
çap›nda bir ba¤lant›l› olma 
durumundan söz etmek mümkün.
‹flte bu gezegen çap›nda ba¤lan-
t›l›l›k ba¤lam›nda küresellik ile,
pazar aç›lmas› anlam›nda küre-
selleflme aras›na bir fark koymak
laz›m. Küreselleflmeye genellikle
küresel çapta bir aç›k pazar
anlam›nda bakanlar var, bence 
bu çok s›n›rlay›c›. Sadece
ekonomik bir vurgu var burada,
halbuki daha çokyönlü bir konu.
Sanki küreselleflme ile ilgili tek bir 
siyaset varm›fl gibi, ‘liberalizasyonu
gerçeklefltirmek laz›m, deregülas-
yonu gerçeklefltirmek laz›m’ gibi
anlafl›l›yor. 

6. Sonuncu tavsiye ise, ilgili bilim
toplulu¤unun anlad›klar› fley ile
kamuoyu ve siyasi karar al›c›lar›n
bildikleri fley aras›ndaki büyük
mesafeye iliflkin. Demokrasinin
temel önermelerinden biri, kamu-
oyunun bilgilendirilmesini ve bu bil-
gilendirmenin dürüstçe yap›lmas›n›
içerir. Bugün en az iki önemli konu-
da böyle yap›lmad›¤› görülüyor. Biri
flu: Bilim kurulufllar›n›n kamuyu bil-
gilendirmekle görevli bürolar›, en
üst seviyesinde siyasi atamalarla
doldurulmufl durumda. Bu merkez-
lerde çal›flan, kamuyu bilgilendir-
mekten sorumlu memurlar, bilimsel
verileri kamuoyunun anlayaca¤› bir
dile tercüme etmekle yükümlü
olduklar›n› hisseden profesyonel
insanlar. Bununla birlikte, ne yaz›k
ki, en yüksek mevkilere yap›lan
siyasi atamalarda böyle bir durum
göze çarpm›yor. ‹kinci mesele de
Kongre’de yap›lan tan›kl›klar.
Kongre’ye rapor sunan bir hükümet
memurunun –yani teknik konularda
çal›flan bir devlet memurunun–
verdi¤i ifadenin önce Beyaz Saray
taraf›ndan onaylan›p düzeltilmesi
gerekti¤ini Anayasam›z›n
Mimarlar›n›n öngörmüfl olduklar›n›
hiç sanm›yorum. Ne var ki, flimdi-
lerde ifller böyle yürütülüyor. Ve
aç›k söylemem gerekirse, ABD
yönetimi ister Demokratlarda,
isterse Cumhuriyetçilerde olsun
fark etmiyor, ifller aynen böyle
yürütülüyor. 

Bu sorunlar, otuz y›ll›k hükümet
görevinde tan›k olmad›¤›m kadar
kötüleflmifl halde. Ama, bunlar›n
yeni sorunlar oldu¤u da söylene-
mez do¤rusu. Anayasam›zda
Kongre komisyonlar›na gönderilen
bilimsel bilgilerin yürütme organ›
taraf›ndan süzgeçten geçirilece¤ine
iliflkin herhangi bir ibare oldu¤unu
sanm›yorum. Hükümetimizin,
Cumhuriyetin Kurucular›n›n
öngördü¤ü flekilde ifllemesi isteni-
yorsa, iletiflim ve haberleflme
konusundaki uygulamalarda mutla-
ka reform yap›lmas› gerekiyor.

Küresel ›s›nma meselesi, çok genifl
kapsaml› bir sorunu gözler önüne
serdi: Özel ç›karlar›n hükümetimizin
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‘Geri dönüflüm’
sembolü dünyan›n
her yerinde ayn›
fleyi ifade ediyor.

Farkl› Küreselleflmeler
Susan George küreselleflmeden
neo-liberal bir proje olarak söz
ediyor. Neo-liberal derken de, 
liberalizmin yeni bir versiyonundan,
daha küresel olmaya bakan bir 
liberalizmden ve ‘serbest’ pazarlara
bakan bir küreselleflmeden söz
ediyor. ‹flte pek çok flirket
çevrelerinde teflvik edilen küre-
selleflme bu. Belli bafll› devletler,
G7 grubu gibi, bunu teflvik ediyor-
lar, IMF bunu teflvik ediyor, 
uluslararas› finans kurulufllar›, 
tabii ki finans dünyas› da. Ancak
Susan George, zaten kitab›n›n
bafll›¤›nda da ‘baflka bir dünya
mümkündür’ derken, ‘baflka bir
küreselleflme mümkündür’ demek
istiyor, yani farkl› bir küreselleflme
mümkündür ve bence de bunu
gelifltirmeliyiz. Hatta ço¤ul olarak
kullanmal›y›z, ‘farkl› küresellefl-
meler’ demeliyiz; çünkü tekil bir
görüfle anti-tez olarak ço¤ul bir
kavram› gelifltirmek anlaml›. 

Gezegene Hükmetme ‹radesi
Küreselleflme dünya çap›nda 
insanlar› etkileyen bir süreç;
teknolojik olarak, ekonomik
olarak… Bütün bunlar insan›n
do¤aya hükmetme dürtüsünden
kaynaklanan fleyler. ‹nsanl›¤›n 
kendisi için gezegene hükmetme
iradesini ifade ediyor. E¤er bu
yanl›fl bir flekilde yap›l›rsa k›yamete
yol açacak. fiimdi bu soruna
yaklafl›rken ›l›ml› bir tak›m 
reformlarla m› yaklaflaca¤›z?
Mesela dün ben buraya geldikten
sonra ‹stanbul’da dolafl›yordum,
geri kazan›m bidonlar›n› gördüm;
kâ¤›t için, cam için… Bunlar› her
yerde görüyorum; Brezilya’da
görüyorum, Tayland’da görüyorum,
Avustralya’da görüyorum,
Britanya’da görüyorum…
Dolay›s›yla dünyan›n her taraf›nda
insanlar bir flekilde çöplerini 
do¤ru bir flekilde atmaya çal›fl›yor.
Bu küresel bir çevre yan›t›, ama 
çok s›n›rl› bir yan›t. Acaba daha
radikal bir fley yapmak için hayal
gücümüzü çal›flt›rabiliyor muyuz?
Hayal gücümüzü ekonomiyi
yeniden tasarlamak için, daha 
az y›k›c› bir olgu olmas› için 

seferber edebiliyor muyuz? Do¤a
ile olan bütün iliflkimizi yeniden
tasarlama imkân›m›z var m›? 
Çok zor. 

Küresel Yurttafll›k Durumu
Ama flunu söyleyebiliriz en az›ndan;
küresel bilinçlenmenin geliflmesi
büyük ölçüde ekolojik bilinçlenme
olarak gelifliyor ve belki de tarihte
bir uzun süreç içerisinde önemli bir
dönüflüm olarak görülebilir. Sadece
ekolojik anlamda de¤il, ama ayn›
zamanda insanc›l anlamda diyelim.
Bu insanl›k dedi¤imiz, insanlar›n
kendi kimliklerinden söz ederken
kulland›¤› bu kimlik bile bir
tan›md›r. Yani insanc›l yard›mdan
söz ediyoruz, bir dünya top-
lulu¤undan söz ediyoruz… Bütün
bunlar 50-60 y›ld›r varolan 
kavramlar. Tabii ki insan haklar›
daha eski geçmifle dayanan bir
kavram ama kullan›m› aç›s›ndan da
oldukça yeni. Bu da insanlar›n her
yerde ayn› olmas› gerekti¤i
anlam›na gelmiyor tabii ki. Yani
kültürel, dini farkl›l›klar› ortadan
kald›rmal›y›z anlam›na gelmiyor.
Ancak; insanl›k olarak birbirimizle
bir dayan›flma duygusuna sahibiz
ve bu da geliflen bir fley. Bu 
anlamda küresel yurttafll›k gibi bir
kavramdan söz etmek mümkün
art›k ve bu da umut vaat eden bir
durum. Nas›l yapt›¤›m›za ba¤l› tabii,
ama bu da olas›l›klar aras›nda.

Kültürler-aras› Bir Kültür
Küreselleflme baz›lar› taraf›ndan 
liberalizasyon olarak alg›lanabiliyor,
baz›lar› ise küreselleflmeyi
evrenselleflme olarak alg›l›yor. 
Yani homojenlefltirme, bat›l›laflma,
sömürgelefltirme, Amerikanlaflt›rma
gibi; tek bir küresel insan haklar›
kültürü olacak ve bu, dünyan›n 
geri kalan kültürlerine hükmedecek.
Bunu görmek beni çok ürkütür
do¤rusu. Geçmiflte gezegen
çap›nda iliflkiler oldu¤unda, 
bunlar genellikle emperyalistler
aras› iliflkilerdi. Genellikle Bat›
a¤›rl›kl› güçler dengesini ifade 
eden ve geri kalan herfleye 
hükmeden bir iliflki a¤›n› kastedi-
yorduk. Ama e¤er siyasi ve kültürel
anlamda, hem de ekolojik 

olarak sürdürülebilir bir küresel-
leflme olacaksa o zaman çok 
daha kültürleraras› bir kültür
anlay›fl› laz›m. Yani tek yönlü bir
kültürden ziyade ihtiyac›m›z olan
fley bu...
((BBkkzz;; KKüürreesseelllleeflflmmee--EErriikkaa ÖÖrrnnee¤¤ii;;
AAyAyAyAyAA rr››ccaa BBkkzz;; EElliippssooiiddlleeflflmmee:: BBiirr
GGaarriipp KKüürreesseelllleeflflmmee))))

JJaann AAaarrttttrtt SScchhoollttee11 iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete
Yt; 17 May›s 2005.

1 Jan Aart Scholte: Siyasal Bilimler ve
Uluslararas› ‹liflkiler Profesörü, Warwick
Üniversitesi.

Küreselleflme (Erika Örne¤i)
Erika tankeri 1975’te Japonya’da
infla edildi. 37.000 tonluk tanker,
ayn› tersanede yap›lan yedi
kardefliyle birlikte, benzer büyük-
lükteki teknelerden yüzde 10 daha
az çelik içermesine ra¤men, görece
ucuzlu¤u yüzünden gemicilik
flirketlerinde çok popüler oldu.
Gittikçe yafllanan, ucuzlu¤u
dolay›s›yla bak›m ve onar›m› da
asgaride tutulan Erika, 20. yüzy›l›n
sonlar›nda Fransa’n›n Dunkerque
liman›ndan ‹talya’n›n Livorno
liman›na do¤ru 20 bin ton a¤›r fuel
oil yüküyle yola ç›kt›. Modern ve
güvenli bir tankerin yar› fiyat›na
çal›fl›yordu. Son var›fl liman›na asla
ulaflamad›. Biskay körfezinde
kuvvetli bir f›rt›naya yakaland›, 
12 Aral›k 1999 tarihinde k›r›ld› ve
batt›. Binlerce ton petrol denize
akt›, deniz canl›lar› mahvoldu,
Brötanya k›y›lar› petrole buland› 
ve bunun Fransa’n›n gelmifl geçmifl
en büyük çevre felaketi oldu¤u
saptand›.
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Erika tankeri.

Küresel bilinç,
büyük ölçüde
ekolojik bilinç
olarak
gelifliyor...
'Küresel
yurttafll›k' gibi
bir kavramdan
söz etmek
mümkün art›k
ve bu da umut
verici. Ama
as›l ifl, nas›l
yapaca¤›m›za
ba¤l› elbette.



Madra, Roni Margulies, Rüstem
Batum, Selahattin ‹ncecik, Semra
Cerit Mazlum, Sezen Aksu, Sevin
Okyay, Teoman, Taha Parla, Turgut
Tarhanl›, U¤ur Yücel ve Y›ld›z
Kenter de bulunuyordu.
Hem www.kyotoyuimzala.org web
sitesinde, hem de imza standla-
r›nda devam eden kampanyan›n
hedefi iki ay içinde 100 bin imza
toplamak ve bu imzalar› 28 Nisan
‘Baflka Bir Enerji Mümkün’ mitin-
ginden önce TBMM’ye teslim
etmekti. Web sitesine beklenmedik
bir h›zda imza ya¤maya baflla-
mas›yla, birinci haftan›n sonunda
hedeflenen imza say›s›n›n yar›s›na,
yani 50 bin imzaya ulafl›ld›, 100 bin
imza s›n›r› da üçüncü hafta içinde
geçildi. Web sitesinde ayr›ca elden
imza toplamak isteyenler için
indirilip ço¤alt›labilir imza formlar›
da bulunuyordu. ‹lerleyen günlerde
kampanya merkezi olan ‹stanbul
Yeflil Oda’ya posta ve kargoyla da
çok say›da lise, üniversite ve sivil
toplum örgütünden imzalar gel-
meye bafllad›. Hedeflenen iki ayl›k
süre doldu¤unda web sitesinden ve
elden toplanan imzalar›n say›s›
168.498’e ulaflm›flt›.

Toplanan imzalar 26 Nisan 2007
günü, 18 kal›n cilt halinde
TBMM’ye götürüldü. ‹mzalar, 
kampanyay› temsilen Yefliller
Eflsözcüsü Savafl Çömlek ve 

Kyoto’yu ‹mzala!’ imza kampan-
yas›nda iki ayda tam 168.498 imza
topland› ve bu imzalar Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne teslim 
edildi. Kyoto Protokolü’nün yürür-
lü¤e giriflinin 2. y›ldönümü olan 
16 fiubat 2007’de Yefliller iklim
de¤iflikli¤i sözcüsü Ümit fiahin ve
Aç›k Radyo yay›n yönetmeni 
Ömer Madra’n›n yapt›¤› bir bas›n
toplant›s› ile bafllat›lan kampanya-
da, imza metni flöyleydi:

“Biz, afla¤›da imzas› olanlar,
Türkiye’nin, iklim de¤iflikli¤ine
neden olan gazlar› h›zla artan oran-
da üreten bir ülke olarak, dünya
üzerindeki yaflam› tehdit eden
küresel ›s›nmay› durdurmak için
üzerine düflenleri yapmas›n›, ilk
ad›m olarak da sera gazlar›nda
indirim hedeflerini belirlemek için
gerekli çal›flmalar› yaparak, Kyoto
Protokolü’nü en k›sa zamanda
imzalamas›n› istiyoruz.”

Kampanya, bafllang›c›n› aralar›nda
bilim insan›, gazeteci, sanatç›,
yazar ve aktivistlerin bulundu¤u ilk
100 imzac›yla yapm›flt›. Bu isimler
aras›nda Asl› Erdo¤an, Ayd›n Engin,
Bilge Contepe, Derya Sazak, Fuat
Keyman, Gökhan Günayd›n, Hasan
Bülent Kahraman, Ifl›l Özgentürk,
Memet Ali Alabora, Mikdat
Kad›o¤lu, Noyan Özkan, Okan
Bayülgen, Oktay Konyar, Ömer

‹ngiltere’de ikamet eden bir ‹talyana
ait olan, iki Liberya flirketinin dene-
timinde bulunan, Malta band›ras›yla
sefer yapan, kaptan ve mürettebat›
Hindistan pasaportu tafl›yan,
Bahama Adalar›’nda kay›tl› bir
gemicilik flirketi taraf›ndan Frans›z
Total petrol flirketi ad›na iflletme
kontratosu (charter) bulunan,
Nordik bir ad tafl›yan Japon yap›m›
tankerin ad›yla an›lan bu facian›n
davas› 2007 y›l› bafllar›nda
Fransa’da görülmeye bafllad›.
Frans›z devleti, k›y› yerel yönetim-
leri ve 50’den fazla kifli; turizm,
bal›kç›l›k, çevrenin temizlenmesi vb.
konular›nda dava açt›. Dava, ulus-
lararas› deniz ticaretinin küre-
selleflmesinin bir örne¤i olarak gös-
teriliyor.

Aralar›nda Frans›z Total ve onun iki
ifltiraki, Erika’n›n Londra’da mukim
‹talyan sahibi Giuseppe Savarese,
‹talyan iflletme flirketi Panaship ve
onun yüzde ellifler orta¤› olan
Pollara ve Vitiello aileleri, ‹talyan
sigorta flirketi Rina, Hintli Kaptan
Karun Mathur ve dört Frans›z
güvenlik sorumlusunun da bulun-
du¤u 15 birey ve flirket hakk›nda
ceza davas› aç›ld›. Total flirketi de,
kendi güvenlik flartnamesine
uymad›¤› ve risk bulundu¤unu
bildi¤i halde sefere izin vermekle
suçland›. Tüm san›klar tüm 
suçlamalar› reddetti. Dava devam
ediyor.1 ((BBkkzz;; EElliippssooiiddlleeflflmmee,,
KKüürreesseelllleeflflmmee))))

DDeerr,, AAddeemm ÖÖrrmmaarr

1 Wikipedia, BBC Online ve Independent
Online’dan yararlanarak derlenmifltir.e

Kyoto’yu ‹mzala! 
Küresel iklim de¤iflikli¤ini 
durdurmak için verilen müca-
delenin Türkiye’deki en somut 
taleplerinden biri, Türkiye’nin 
henüz taraf olmad›¤› Kyoto
Protokolü’nü bir an önce imzala-
mas› ve iklim de¤iflikli¤iyle
mücadele için mevcut tek ulus-
lararas› mekanizmaya kat›lmas›. 
Bu amaçla Türkiye Yeflilleri
taraf›ndan bafllat›lan ‘Türkiye
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Kad›köy-‹stanbul, 
28 Nisan 2007.

Ümit fiahin taraf›ndan TBMM
Baflkanl›¤› ad›na Küresel Is›nma
Meclis Araflt›rma Komisyonu
baflkan› Kayseri Milletvekili Adem
Bafltürk’e teslim edildi; ard›ndan da
kampanyan›n gerekçeleri ve
Türkiye’nin neden Kyoto
Protokolü’nü imzalamas› gerekti¤i
hakk›nda Komisyon üyesi millet-
vekillerine ve ilgili bürokratlara bir
sunufl yap›ld›.

Türkiye’nin neden Kyoto’yu imzala-
mas› gerekti¤i flöyle aç›klan›yordu:

“Kyoto Protokolü, yükümlülük
alt›na giren ülkelerin sera gaz›
sal›mlar›n› azaltmas›n› öngören
uluslararas› ba¤lay›c› bir antlaflma.r
Kyoto’nun öngördü¤ü hedefler çokr
k›s›tl› ve yetersiz. Dünya ülkeleri

küresel ›s›nmay› durdurmak içink
Kyoto Protokolü’nü kat kat aflan
indirimler yapmak, önlemler almakr
zorunda.

Ancak, Kyoto yine de küresel
›s›nmay› durdurmak içink  at›lacak birk
ilk ad›m.k  Ne var ki,r  bugün en fazla
sera gaz› üreten ülke olan ABD,
Kyoto Protokolü’nü imzalamaktan
ve yükümlülük alt›nak  girmekten
kaç›yor. Dünyan›n gelece¤ini ipotek
alt›na al›yor.

Türkiye, ileri derecede
endüstrileflmifl ülkeler kadarr  çokr
sera gaz› üretmiyor. Ancak Türkiye
de endüstrileflmekte olan ve petrol,
kömür ver  do¤algaza olan
ba¤›ml›l›¤›n› h›zla art›rmakta olan
bir ülke.r  Türkiye, 1990-2004 y›llar›
aras›nda sera gaz› sal›mlar›n› rekor
düzeyde art›rd›. Ancak buk  övünüle-
cek birk  rekorr  de¤il.r  Türkiye’nin ne
kadar yanl›flr  enerji, sanayi, ulafl›m
ve tar›m politikalar›na sahip
oldu¤unu gösteriyor. Türkiye bu
rekorla dünyan›n tüm sera gaz›
sal›mlar›n›n %1’inden fazlas›n›

yaparak, küresel ›s›nmaya en çok
neden olan Ek-1 ülkeleri aras›nda
13. s›raya yükseldi.

Ne yaz›k kik  Türkiye küresel
›s›nmadaki bu artan pay›na ra¤men
sera gaz› sal›mlar›na herhangi bir
indirim hedefi koymay› ve Kyoto
Protokolü’nü imzalamay› reddedi-
yor. Türkiye Kyoto Protokolü’nü
imzalamas› gerekip de imzala-
mayan az say›da ülke aras›nda
ABD ve Avustralya ile birlikte dur-
maya devam ediyor.

Hükümet, Kyoto’yu imzalamama
gerekçesi olarak Türkiye’nink
kalk›nmas›n› ortaya sürüyor. Bu,
Türkiye’nin kirletme ve dünyay›
yoketme hakk›n› savunmakt›r.
Yokolan bir dünyada,r  gelece¤i

olmayan bir kalk›nmar  için
mücadele verilemez.

Bizler Türkiye’ninr  bir anr  önce
Kyoto Protokolü’nü imzalamas›n›
istiyoruz.

Böylece Türkiye küresel ›s›nmay› ve
küresel ›s›nmadaki pay›n› inkâr poli-r
tikas›n› terketmifl olacak vek  önüne
gerçekçi bir serar  gaz› sal›m› indirim
hedefi koymak zorundak  kalacakt›r.

Böylece Türkiye yanl›fl ve kirletici
enerji, sanayi, ulafl›m ve tar›m poli-
tikalar›n› terk etmek,k  temiz enerjiye,
toplu ulafl›ma, ekolojik tar›mak
yönelmek zorundak  kalacakt›r.

Böylece Türkiye belki de ilk kezk
dünyan›n gelece¤inde kendisinin
de sorumluluk sahibik  oldu¤unu
hat›rlam›fl olacakt›r.”

Kampanya gazete, radyo ve tele-
vizyonlarda yo¤un bir flekilder  yer
ald›. ‹ki ay boyunca düzenli olarak
kampanyay› duyuran Aç›k
Radyo’da sürekli dönen ve

“Küresel ›s›nma kimi ›s›t›yor, biz
çocuklar› buna bulaflt›ran ne?”
sorusuyla bafllayan anons flöyleydi:
“Biz afla¤›da imzas› bulunanlar,
Türkiye’nin de tüm dünya
ülkeleriyle birlikte yaflam› tehdit
eden küresel ›s›nmay› durdurmak
için üzerine düfleni yapmas›n›,
Kyoto Protokolü’nü en k›sa zaman-
da imzalamas›n› istiyoruz.”

‘Türkiye Kyoto’yu ‹mzala!’,
Türkiye’de yap›lan imza kampan-
yalar› aras›nda en çok imzak
toplanan ve en h›zl› büyüyen imza
kampanyalar›ndan biriydi.

ÜÜmmiitt fifiaahhiinn
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"Yokolan bir dünyada, gelece¤i olmayan bir kalk›nma için
mücadele verilemez... Türkiye ilk kez, dünyan›n gelece¤inde
kendi sorumlulu¤u oldu¤unu hat›rlam›fl olacak."
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Lale
Her y›l hiç de¤iflmeden tekrarlanan
törenlerle Belediye fethi kutluyor.
Gazeteler törenleri ironik bir flekilde
veriyorlar: Lastik ayakkab›l› levent-
ler, kad›rga niyetine dökülen
kay›klar, egzoz saçan kamyonlar›yla
‘‹stanbul’un Fethi’ törenleri; kol
saatli, art nouveau mimarili,
endüstriyel tu¤la dekorlu, elektrik
direkli tarihî Türk filmlerini
an›msat›yor. 

Müftülük taraf›ndan mevlit okutul-
mas›, leventler ve mehteran göste-
risi eflli¤inde flerbet da¤›t›m›, gürefl,
gemilerin karadan geçirilmesinin
temsili… Her sene Belediye afla¤›
yukar› rutin hâle gelmifl olan bu
program› yap›yor. Peki neden
savafl müzelerinin konusu olmas›
gereken ‘kentin Osmanl›lar
taraf›ndan fethi’ temas› sürekli, her
y›l flaflmaz bir biçimde gündelik
hayata tafl›n›yor?

Burada belki siyasetçilerin halkla
iletiflim kurma kayg›lar› a¤›r bas›yor.
Halk› kurmaca bir geçmifl alg›s› ile
kültür d›fl›na iten bir güzellefltirme
fikri mi, yoksa kurmaca oldu¤unu,
geçmifli yeniden keflfederken
bunun bir anlamland›rma sorunu
içerdi¤ini fark eden bir modernlik
mi? Bu tercihlerin ikisi de modern
ama birincisi bizi geçmifl ad›na,
kapal› bir anlamland›rma dünyas›na
itiyor, di¤eri kentin gelece¤ini çoklu
anlamland›rmaya, profesyonelli¤e
aç›yor. Bu ifllevi yaln›zca siyasetçi-
lerden beklemek büyük bir haks›zl›k
olur. Siyasetçilerin halkla kurduklar›
bir temsil iliflkisi var. Siyaset bu
iletiflim y›rt›¤›n› ideoloji ile dikmeye
çal›fl›yor. Fethin, savafllar›n, dinin
sürekli kamusal hayata
tafl›nmas›n›n nedeni bu. Örne¤in
fetih metaforu bir taraftan kentin
geçmifline gönderme yaparken ayn›
zamanda güncel bir duruma, kendi
ötekisine de gönderme yap›yor.
Merkezin ele geçirilmesini, seçkinci,
halka ö¤retmeci bir kültüre karfl›
halk›n tepkisini temsil ediyor. ‹kti-
dar›n›n merkezi ele geçiren bu elitin
elinden al›nmas›n› simgeliyor.
Dolay›s›yla fetih,

demokratikleflemeyen bir siyasal
ortamda temsil kabiliyeti sürekli
güncellenen bir simge. Kültürün,
siyaset ile aras›ndaki bu ayr›flmay›
onaracak kabiliyette olmas›
gerekiyor.

‹stanbul’un Fethi
‹stanbul’un fethi törenleri belki de
bizim yerel siyasetten ne
anlad›¤›m›z› en iyi gösteren örnek.
Her y›l hiç de¤iflmeden tekrarlanan
törenlerle Belediye fethi kutluyor.
Karadan geçirilen kad›rgalar› tem-
silen tekerlek tak›lm›fl taka benzeri
bir tekne Dolmabahçe’den
Kas›mpafla’ya götürülüyor. Mehter
tak›m› ve leventlerin gösterileri ile
bu tören tamamlan›yor. Görünüflte
son derece ilkel, hiçbir yarat›c›
içerik kazanamayan bir gösteri ile
karfl› karfl›ya oldu¤umuz aç›k.
Ancak bu uygulamaya karfl› burnu-
muzu bükmek yerine ne oldu¤unu
anlamaya çal›flmak da mümkün.
Fetih törenleri her ne kadar kentin
geçmifline ait bir tarihsel olaya
iflaret ediyorsa da onun bugünkü
varl›¤› geçmifle de¤il, bugünlere ait
birfleylere iflaret ediyor olabilir. 

‹stanbul’un simgesi say›labilecek
olan ‘lale’ figürü kimi zaman kentin
Osmanl›/‹slami geçmifline, kimi
zaman bir ayaklanma ile sonlanan
ilk modernleflme deneyimine (1718-
1730) gönderme yap›yor. Kimi
zaman da Belediyenin ‹stanbullu-
lara sundu¤u bir hizmet olarak

kenti süslüyor. Bu simge son olarak
yol ortalar›, kavflaklar gibi kentin
göze çarpan kamusal alanlar›na
dikilen laleler ve Belediyenin reklam
mecras› olarak kulland›¤› üst
geçitlere yerlefltirdi¤i sloganlarla
‹stanbul’un gündemine geldi.
Milyonlarla ifade edilen lale
say›s›ndan bu uygulaman›n kap-
saml› bir bütçeye sahip oldu¤u
anlafl›l›yordu. Bir radyo prog-
ram›nda Belediyenin üst düzey
yetkililerinden biri flöyle söylüyordu:
“‹stanbul’a üç milyon lale diktirdik.
Ama daha önemlisi, Hollandal›lar-
dan lalemizi geri ald›k...”. ‹flte tam
burada, en ikna edici oldu¤u nokta-
da, lale tart›fl›lmay› hak ediyor:
Belediye kentin dikkat çekici nokta-
lar›nda lale tarlalar› oluflturdu; üst-
geçitler, reklam panolar› hatta
vapurlar dahi lalelerle süslendi ve
bu güzel çiçek hiçbir soyutlama,
sanatsal u¤rafl, hatta kente dair bir
politika içermeden, do¤rudan
kentin hayat›na girdi. Bu durumu es
geçmek pek mümkün de¤il. Demek
ki, “Hollandal›lardan lalemizi geri
ald›k” sözünün de ortaya koydu¤u
gibi, lalenin kentlilerle, kentle kura-
ca¤› baflka bir ba¤ yok. Bir taraftan
yarat›c› çabalar›, araflt›rmalar›,
enerjiyi özel alana izole eden;
kamunun rolünü basitçe bir sat›n
alma ifllevine indirgeyen bir
‘kültürsüzleflme’ süreci yafl›yoruz.
Di¤er taraftan meflruiyetini ideolojik
bir temsille kuran, halk› seyirci hâle
getiren kamusall›k biçimi ile karfl›

‹stanbul’un
laleleri.

Bir radyo 
program›nda
belediyenin üst
düzey bir yetki-
lisi flöyle diyor-
du: "‹stanbul'a 
3 milyon lale
diktirdik. Ama
daha önemlisi,
Hollandal›lardan
lalemizi geri
ald›k..." Bu
durumu es
geçmek pek
mümkün de¤il.
Demek ki,
lalenin kentliler-
le, kentle kura-
ca¤› baflka bir
ba¤ yok.



galerileri gibi özel alanlara izole
edilmesine yol aç›yor. Dolay›s› ile
modern toplumda halk›n kültüre
eriflmesine yönelik engeller yok. Bu
engelleri oluflturan biziz. Entelektüel
enerjinin kentte yer al›fl›n› bir kesi-
min kendi temsili olarak kavrayan
siyasetçilerin sivil toplumla kurduk-
lar› bu seyirlik iliflkiyi çözecek farkl›
bir modernleflme biçimi için çaba
göstermek zorunday›z. Lalenin
anlamland›rma sorununun da iflaret
etti¤i gibi, kültürün ideoloji
arac›l›¤›yla halka seyirlik bir nesne
olarak eriflmesini de¤il, halk›n kültür
arac›l›¤›yla politikaya eriflmesini
sorun etmeliyiz. Kitleler ile iktidar
aras›ndaki sürtünme bölgesinin
‘ak›flkan’ hâle gelmesi için yarat›c›
çabalara ihtiyaç var. Çünkü modern
toplumda ideolojinin yaratt›¤› bu
iletiflim y›rt›¤›n› ancak metaforlar›
görünür k›lan ‘kamusal sorumluluk
üstlenmifl özgür bireyler’ onarabilir. 

KKoorrhhaann GGüümmüüflfl

Lenny Bruce
E¤er, aradan geçen onca y›l sonra,
‘savaflma sevifl’ slogan›n› ilk
söyleyen kimdir diye soracak olur-
san›z, cevab›: Lenny Bruce. Ve
e¤er, kilometre tafllar›n› kabul eder-
seniz, yine onun ad›n› anmak
kaç›n›lmaz olacak. Andrew
Kopkind, ‘yeralt›’n› onunla
bafllat›yor. Lenny Bruce, ‘hip’
çevrelerin ‘pin-up’ çocu¤u.
Berkeley Özgür Konuflma Hareketi,
Yippie’ler ve hatta militan sol grup-
lar›, 60’lar›n bu ilk ‘uçmufl’unu kalp-
lerine basm›fllard›. Öncüleri Mort
Sahl, Shelley Berman, ça¤dafllar›
Joseph Heller, Kurt Vonnegut,
ard›llar› ise, Robert Crumb, Dick
Gregory ve Monty Python.

“Lenny Bruce bir hipster idi” diyor
Albert Goldman ve sürdürüyor,
“50’lerin büyük mitinin odak nok-
tas›ndayd›: ‘Yeralt› Adam›’. Bu
evrensel uyuflum ça¤›nda yaflam›n
tan›d›k yüzünün gerisinde, orta s›n›f
normlar›na karfl› baflkald›r›lar›n›n
fliddetiyle heroik yo¤unluk
kazanm›fl bulunan, ac›mas›zca
flehvetli, ahlâks›z yarat›klar›n,

olarak kurmaca olandan; kültürel ve
sanatsal ba¤lamlar›ndan ar›narak
somut ideolojik bir varl›k olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Kamu sahas›nda
kentlilerle kurulan bu ‘düz’ anlaml›
seyirlik iliflki, modern toplumda
halk›n kültürel izolasyonunu da
meflrulaflt›ran bir iletiflim biçimi. 

Sorun, lalenin kentin yarat›c›
imgelem dünyas›ndan kopuk bir
metafor olarak ola¤anlaflt›r›lmas›.
Öyleyse laleyi bu aç›dan da
tart›flmal›y›z: Kentlileri kendi kurma-
ca dünyas›na hapsetmeyi hedef-
leyen, ço¤ulcu olmayan bir anlam-
land›rma biçimi mi? Yoksa toplu-
luklar› dikkate almayan, kendisine
özel bir kamusal alan yaratmay› ve
bir yaflam tarz›na dönüflmeyi he-
defleyen izole edilmifl bir modernlik
mi? ‹stanbullular bu ikisi aras›nda
bir tercih yapmak zorunda m›? Bu
soruyu bir baflka türlü soral›m:
Lale, kentte siyasetle kültür
aras›ndaki ayr›flman›n bir simgesi
olarak yarat›c› çabalar› engelleyici
bir ifllev mi görecek? Yoksa tarih-
ten ald›¤› bu kurmaca yükü bir
kenara koymadan, modernli¤in bizi
yeniden düflünmeye ve araflt›rmaya
yönelten sorgulay›c› dünyas›na m›
tafl›yacak? Bir tarihsel simge olarak
laleyi kendi modernli¤imizin bir
parças› haline getirmeye
çabalarken hangi laleyi tercih
edece¤iz?

Bu tercihi yaln›zca siyasetçilerden
beklemek herhâlde haks›zl›k olur.
Unutmayal›m ki lale gibi simgeleri
kullanarak halkla iliflki kurmaya
çal›flan yöneticiler, modernleflmenin
yaratt›¤› bu iletiflim y›rt›¤›n› ideoloji
ile kapatmaya çal›fl›yor. Bu nedenle
sürekli gündelik hayata tafl›nmaya
çal›fl›lan bu tür metaforlar siyasetçi-
lerin iletiflim kurma stratejilerinin en
önemli unsurlar›. Eflitsiz ve d›fllay›c›
olan bir kamu fikrinin maddi
yeniden üretim araçlar›. Bu 
ayr›flma sonucu kamusal alan 
ideolojikleflirken, kendi kurma-
cal›¤›n› ele veren bütün kültür ve
sanat ürünleri ve yarat›c›l›k özel
alana hapsoluyor. Bu da modern-
leflmenin bir yaflam biçimine
dönüflmesine ve müzeler, sanat

karfl›yay›z. Sorun, kent yönetiminin
lale tarlalar› oluflturmas› de¤il,
lalenin kentin yarat›c› imgelem
dünyas›ndan kopuk bir metafor
olarak ola¤anlaflt›r›lmas›. ‹stanbul
lalelere harcad›¤› paran›n onda biri-
ni kendisini dünya kültür ve sanat
platformuna tafl›yan festival, bienal
gibi etkinliklerin desteklenmesine
ay›ram›yor. Oysa ayn› çiçek, ‹stan-
bul Kültür ve Sanat Vakf› gibi kentin
uluslararas› güncel sanat platfor-
muna tafl›nmas›n› sa¤layan önemli
bir kurumun da simgesi. 

Metaforlar› Görünür K›lmak
Bu nedenle ‘kenti lalelerle
güzellefltirme’ fikrinin, bu derinli¤i,
katmanl›l›¤› olmayan tek yönlü
iletiflimin nas›l bir anlamland›rma
sorunu yaratt›¤›n›n fark›nda
olmal›y›z: Bu konuda yap›lan
yorumlardan biri flöyleydi: “Lale
figürü Osmanl› yüksek kamu sanat›
içinde bir gerilimin tafl›y›c›s›d›r: Lale
bir taraftan bir simge olarak ikono-
grafik bir sorun yarat›r, ama di¤er
taraftan bu temsil sorununu lale
yetifltiricili¤i, sanatsal soyutlama ile
kültürel bir alana tafl›yarak aflar.”
Kamusal alandaki bu simgesel kul-
lan›m› lalenin evlerimizdeki
saks›lara giren bir çiçek gibi kolay-
ca de¤il, ancak çok karmafl›k ve
yarat›c› süreçlerden geçerek gire-
bilece¤ini gösteriyor. Demek ki
lalenin ‘ola¤anlaflt›r›lm›fl bir
metafor’ olarak gündelik hayata
girifli herkesi olmasa bile farkl› kes-
imlerden kiflileri çok benzer bir
sorgulama biçimine yöneltebiliyor.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda laleler gibi
kentin gündemindeki basit bir
konunun bile nas›l bir
anlamland›rma potansiyeli tafl›d›¤›
görülüyor. Bu anlamland›rma
sorunu dikkate al›nmad›¤› anda ise
kent için bu tür simgesel potan-
siyeller tafl›yan lale, kendisini
gizleyen bir metafora dönüflüyor ve
fetifllefliyor. Bu bir simge olarak
lalenin bizimle kurdu¤u iletiflimin de
‘s›f›r noktas›’. Çünkü iletiflimin en
güçlü oldu¤u an, metaforun bize
kendisini bir gerçek olarak sun-
mas›ndan ibaret kal›yor ve bizi
düflünmeye de¤il, seyirci olmaya
zorluyor. Lale, kentin bir simgesi
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anakronistik bir yeralt› dünyas›nda
birer suçlu gibi pusuya yatt›klar›na
inan›l›yordu.”

Beyaz Zenci
Bu gülünç mü gülünç tilt makinesi,
Norman Mailer’›n ‘beyaz zenci’
tan›m›na t›pat›p uyuyordu. Siyah
müzisyenlerin serin tav›rlar›n› düz
beyaz dünyaya tafl›m›flt›. Bebop
sololar›n› and›ran monologlar›yla,
kendisini daima bir ‘jazzman’ olarak
takdim etti. Nas›l ki, Charlie Parker’›
Harlem’in zenci kültüründen ayr›
düflünmek mümkün de¤ilse, New
York’un alt orta s›n›f Musevi çevre-
siyle Lenny aras›nda da ayn› kop-
maz ba¤›nt› söz konusudur.

Lenny Bruce, 50’lerin Siyah
Hareketi’nin on y›l sonra do¤acak
olan muhalefet ak›mlar›na kaynakl›k
edece¤ini büyük bir öngörüyle dile
getirdi ve ‘Siyah Güç’e flapka
ç›kard›. Lenny Bruce efsanesi,
mezbelemsi striptiz kulüplerinde
do¤du. O dönemde Lenny’ye gös-
terilen reaksiyon, fiziksel de¤il
düflünsel düzeyde, Lou Holtz’un
revü k›zlar›na gösterilen tepkiyle
k›yaslanabilir. Fakat, Amerikan
komedisinin bürlesk, striptiz öncesi
günlerde görmedi¤i denli cüretkâr
ve küstaht›. Bunal›ml›, bezgin,
karamsar, nihilist mizah› 50’lerin
fenomeni yapmay› baflard›.

Kentin fiziksel, sosyal ve moral
karmaflas› ile altüst olmufl ve leke-
lenmifl yaflam›n›n son dura¤›nda,

kendini tan›mlaman›n bir yolu
olarak uyuflturuculara dört elle
sar›ld›. Leonard Alfred Schneider
adl›, bunal›ml›, pejmürde k›l›kl› bir
Musevi, 1966 yaz›nda Los
Angeles’da afl›r› dozda uyuflturucu-
dan öldü. 

‘Groovy’ Bir Mesih
Yaflas›n Lenny Bruce kültü.
Aynas›zlar ve yarg›çlar taraf›ndan
çarm›ha gerilmiflti. 60’lar›n yeralt›
bas›n› taraf›ndan yeniden
yeryüzüne indirildi. Sesini hiç duy-
mam›fl, kendisini hiç görmemifl bir
kufla¤›n gözünde ‘groovy’ bir mesih
olarak yeniden do¤du. Yafll›
kuflaklara soracak olursan›z, Lenny
Bruce, uyuflturucu kullanan,
tuvalette yaflayan ve orada ölen
s......ci bir Amerikan kahraman›yd›. 

‹sa’dan önce ve sonra pek çok
peygamber ve aziz çarm›ha gerildi.
Amerikan yeralt› kültüründe de
özy›k›m›na gözüpeklikle koflan çok
say›da kahraman var kuflkusuz. O
halde, Lenny’yi çiçek çocuklar›n›n
dilinde ‘bizden biri’ yapan neydi?
60’lar›n karfl›kültürü neden ba¤r›na
basm›flt› bu bunal›ml› komedyeni?
Oysa, aç›k olarak, ‘ileriye bak›n’ ya
da ‘yükseklere ç›k›n’ dememiflti. Ne
‘psychedelic’ deneyden söz açm›fl,
ne de Hair’vari flark›lar söylemiflti.
Yoksa, bar›fl için marihuana vaaz
etti¤i, uyuflturuculardan dolay›
tutuklanm›fl oldu¤u için mi bafla taç
yap›lm›flt›? Peki ama, Robert
Mitchum’un bafl› da narkotik ajan-
lar›yla belaya girmemifl miydi?
Ralph J. Gleason’a göre, Bruce’ta
peygamber nitelikleri vard›. Fakat
bunu doyurucu bir yan›t sayamay›z. 

Bütün çekincelere, bütün ‘evet
fakat’lara karfl›n Lenny, sisteme
karfl›yd›. Tehdit edici kaosun
haberini tafl›yan sesiyle, New York
gece kulüplerinin dölyata¤›n›
and›ran karanl›¤›nda, sahnelerin lofl
›fl›klar› alt›nda, s›n›f ayr›cal›klar›na,
›rkç›l›¤a, cehalete, püritanizme,
ço¤unlu¤a, ikiyüzlülü¤e, inanca
karfl›; eflitli¤i, ayd›nlanmay›,
hazc›l›¤›, az›nl›klar›, içtenli¤i ve
kuflkuyu savundu. Hoflgörünün
baya¤›l›¤›n› ve bask›c› özünü

Marcuse’nin akademik popülerlik
kazanmas›ndan çok önceleri iffla
etti. Hippie’lerin, Yippie’lerin ve düfl
k›r›kl›¤›na u¤ram›fl ayd›nlar›n
gözünde bu nedenle büyüdü ve
öncü oldu.

“Gece Kulüplerinin Jean
Genet’si”
Harold Clurman’› izleyerek söyleye-
lim: “Ona gece kulüplerinin Jean
Genet’si demek, abartmadan da
kötü olur. Çünkü Frans›z’›n dili
klasikti. Ama Genet gibi, Bruce da
kendi alan›nda sefaletten bir flaflaa
yaratt›.”

Büyük kentin binlerce sefil imgesini
birbirine eklemleyen sözel bir pop
sanatç›s› olarak malzemesini ço¤u
kez bilinçalt›n›n karanl›k koridor-
lar›nda buldu. Kent yaflam›n›n ac›
veren yaralar›n› açt›. Dindarl›k
kisvesi ard›na gizlenen tantanal› ve
düzmece kültüre karfl› yo¤un atak-
lar›nda gerçeküstücü komediyi
Mort Sahl’dan çok daha uç bir nok-
taya tafl›d›. Sahl, bütün cephanesini
Cumhuriyetçilere karfl› kullanm›flt›.
Oysa Lenny, çok daha genifl bir
hedef tahtas› oluflturarak sözüm-
ona liberallere de ‘hip talk’ denilen
dille sald›rd›. Kendili¤inden ve
do¤açlama monologlar›yla,
izleyicinin statükoyu kabulünü
sarst› ve ona flok verdi.

Dört Harfli Kirli Sözcükler
Lenny için hiçbir kurum, lider ve
tav›r; hicvedilmeyecek, dahas›
afla¤›lanmayacak denli kutsal
de¤ildi. Dört harfli kirli sözcüklerle
sosyal tabular› k›rmay› denedi. Eski
Roma’dan bu yana ‘show biz’i
ulusal de¤erlerin sembolü olarak
kabullenen yegâne toplum olan
Amerikan toplumunda Lenny,
Roma’ya lanetler ya¤d›ran Juvenal
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Lenny Bruce, 
1925-1966.

Lenny için hiçbir
kurum, lider ve tav›r;

hicvedilmeyecek,
dahas› afla¤›lan-

mayacak denli 
kutsal de¤ildi.



beslenen kara mizah› ile izleyi-
cisinin dargörüfllülü¤ünü eksorsize
etti. Ruhlardaki utanç, suç ve
günah›n a¤›rl›¤›n› hafifletti. 

Yaflam›n›n en mutsuz günleri en
yarat›c› oldu¤u dönemlerdi. “Bütün
alayc›l›¤›m y›k›ma ve umutsuzlu¤a
dayan›yor. Kahredici bir B-filminde
mahkûmum” diyordu. Yaz›lanlar›n
aksine, seksist de¤ildi. Üç kad›n,
yaflam›nda önemli rol oynad›:
Annesi, kar›s› ve k›z›. Bir yönüyle 
alt orta s›n›f de¤erlerine çocukça
ba¤l›yd›. Romantik aflka, yaflam
boyu evlili¤e ve cinsel sadakate
inan›yordu. Âdem sanki yasak
elmay› hiç difllememifl gibi, bu 
oyun sürdürülebilirdi. ‹çinde 
tükenmez bir öfke kayna¤› tafl›yan
bu ikon k›r›c›, önce y›k›nt›ya
u¤ram›fl ve ac› çeken bir dünyada,
küçük gece kulüplerinin s›cak ve
karanl›k atmosferinde fantazma-
gorik bir gece manzaras› yaratt›;
sonra da Amerikan gecesinde 
bir kuyrukluy›ld›z gibi 
ak›p gitti.1

HHaalliill TTuurrhhaannll››

www. acikradyo.com.tr
21 May›s 2002.

1 Bu yaz›, Halil Turhanl›’n›n piyasada
mevcudu kalmam›fl olan Müzik ve Muhalefet
bafll›kl› kitab›nda yer alm›flt›r. 
Turhanl›, Halil; Müzik ve Muhalefet,
Alt›k›rkbefl Yay›nlar›, ‹stanbul, Temmuz 1996.

Levent Targu
David Sylvian’›n Aç›k Radyo’ya
röportaj verece¤ini haber ald›¤›mda
ilk Levent’e gitmifltim. S›k› bir
Japon hayran›yd› ve David
Sylvian’›n solo albümlerini de
kaç›rmazd›. Hatta bir gün Sek Sek
program›n› yaparken, Daniel Lanois
çald›¤›mda hemen sormufltu,
“Neden David Sylvian yok?”.
Levent programlar›n ak›fl›na direkt
müdahale edebilen ender
teknisyenlerdendi. David Sylvian
röportaj› öncesi Dead Bees On A
Cake albümü, ç›kmadan iki ay önce
bana ulaflt›r›lm›flt›. Hemen bir
kopya da Levent’e ayarlad›m. Hiç
unutmuyorum, Daniel Lanois, Yes

beflikten bafllayarak tutsak alan
tüm kurum ve iliflkilere karfl› en 
etkili silaht›r, ‘hip’ dili. Lenny’nin
ölümünden on y›l sonra, kulland›¤›
sözcükler gençlik sözlü¤ünün belli
bafll› kelimeleri oldular.

“Bütün ilkel kabilelerde” diyor Geza
Roheim:
...flaman› toplumun merkezinde
buluruz ve onun nevrotik ya da
psikozlu oldu¤unu veya en az›ndan
sanat›n›n nevroz ya da psikozla
ayn› mekanizmaya dayand›¤›n›
göstermek kolayd›r. fiaman, toplum
üyesi her bir yetiflkinin ruhunda var
olan sembolik fantezi sistemlerini
görülebilir ve kamusal hale getirir.
Onlar çocuksu bir oyunun 

önderleri ve genel tedirginli¤in
paratonerleridirler. Di¤erlerinin
avlanabilmesi ve genelde gerçek-
li¤e karfl› savaflabilmesi için
fleytanla mücadele ederler.”

Lenny’nin yapt›¤› da flamanizmdi.
‹zleyiciye hayalî sandalyeler
f›rlat›yor, görünmez perdeleri
aç›yordu. fiaman ne doktordur,
ne de rahip. Bat› kültüründe
flamana en yak›n olan, fleytan
kovucudur. Lenny de, New
York’taki musevi çocuklu¤unun
düflk›r›kl›klar›ndan, çizgi roman ve
filmlerden, radyo programlar›ndan

gibi, polise, politikac›lara,
yarg›çlara, örgütlenmifl dine, ‹ncil
satan ‘redneck’ vaize ve hatta
Tanr›’n›n kendisine sövdü, eski ve
yeni Ahit’lere sald›rd›. Gösteri
dünyas›n› bir metafor olarak kul-
land›. Gerçekte tüm ‘sistem’, t›pk›
‘show biz’ gibi, kalpazanlar, flarla-
tanlar ya da onlar›n ajanlar›nca
yürütülen bir ‘avanta’ düzeninden
baflka bir fley de¤ildi Lenny’nin
gözünde. Kara mizahta fantezi ve
gerçekli¤in sentezini kotard›.
Maskeli Süvari gibi kitle kültürü
kifliliklerini; Eisenhower, Hitler,
Papa gibi de¤iflik liderleri
karikatürize ederek onlar› mitik
görüntülerinden soydu ve
özlerindeki gülünçlü¤ü aç›¤a vurdu.

Politik, sosyal ve dinsel, her türlü
otoriteye kafa tutan Lenny’nin
elefltirdi¤i otoritelerin gazab›na
u¤ramas› kaç›n›lmazd›.
Müstehcenlik ve uyuflturucu 
bulundurma/kullanma suçlar›ndan
birçok kez tutuklanarak yarg›ç
önüne ç›kar›ld›, fakat mahkeme
huzurundaki savunmalar›n› da
sahne gösterilerine dönüfltürdü.

Herfley yaland›. Herkesin üzerinde
hemfikir oldu¤u, z›mni anlaflmalara
dayal› yalanlar... Cigara tüttüren ve
Scotch yudumlayan otorite tipi,
marihuanadan söz ederken bafltan
afla¤› yalan söylüyordu, elbette...
Anne, ‘bok’ yerine ‘kaka’ derken
söylüyordu yalan›n›. Yarg›ç yalan-
lar›n›, plastik bir formalite içinde ve
rutinlikle pefl pefle s›ra›yordu. Oysa
Lenny, yeralt› dünyas›n›n özel
diliyle, h›rs›z, uyuflturucu tutkunu,
fahifle ve pezevenklerin parola
sözcükleriyle, k›saca ‘hip’ diliyle
konufluyordu. 

‘Hip’ Dili
Nedir ‘hip’ dili? Ço¤unluk caz
müzisyenleri ve marihuana içen-
lerce bilinen bir tür gizli dil... Dört
harfli kirli sözcüklerden oluflan ska-
tolojik terminoloji. Egemen kültürün
de¤er ve davran›fllar›na uymayan-
lar›n, toplumsal yaflam›n merkezî
alanlar›n›n d›fl›na sürülmüfl
olanlar›n, kronik ma¤luplar›n dili.
Sapk›n kültürün bir ö¤esi... Kifliyi
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Bob Dylan 1981 y›l›nda
yay›nlanan Shot of
Love albümünde
Lenny Bruce için
yazd›¤› ve onun ad›n›
tafl›yan flark›ya da yer
vermiflti.

ve bir adet de Van Der Graaf
Generator albümüyle birlikte
akflamki Sek Sek program›ndan
önce Levent’e sürpriz yapacakt›m.
Sabah kalkt›¤›mda Aç›k Radyo’nun
sitesine girdim ve Ömer Abi’nin
mesaj›yla uyand›m: “Günayd›n
Levent”. Levent ölmüfltü. Sürekli
‘ast›m’dan konuflurduk. Ventolin’e
ba¤›fl›kl›k kazand›¤›n› ve art›k
baflka çareler bulmas› gerekti¤ini
söylerdi. "Bende de var" derdim,
ast›m. “Kriz ân›nda sokaklara
atl›yorum ve ortal›kta dolafl›yorum.
Nefes alam›yorum” derdim, düzel-
tirdi hemen: “Ast›m nefes alamama
de¤il, nefes verememe sorunu.”
Öyleydi hakikaten, Levent belki de
kalyonuyla sigaras›ndan bir nefes
ald› ve o sonsuz uykuyu üstüne
örttü. ((BBkkzz;; GGeecceeccii))

OOssmmaann KKaayytyyttaazzoo¤¤lluu

Lungile Tabalaza
Roger Lucey1 Anlat›yor
Ben 30 y›l önce Güney Afrika’n›n ve
dünyan›n en karanl›k döneminde,
apartheid diye adland›r›lan korkunç
›rkç› rejimde müzik yap›yordum ve
bafl›m da sürekli olarak polisle
belaya giriyordu. Asl›nda o
dönemde Güney Afrika’da da
oldukça ünlü bir müzikal kimli¤e
sahiptim, gerçek bir y›ld›zd›m...
Sonra birdenbire y›ld›z›m sönmeye
bafllad›, müzisyenlerim ile beraber
konsere geldi¤im zaman “art›k
ç›kamazs›n, bu konser olmayacak,
iptal edildi” denmeye bafllad›. Polis
taraf›ndan evime, stüdyoya
bask›nlar yap›ld›... Birdenbire
etraf›mdaki çember kapand›.
Sebebi yapt›¤›m müziklerdi elbette.
Örne¤in ‘Lungile Tabalaza’ adl›
flark› tamamen gerçekleri, yani
polis gözetimi alt›nda, sorgu
s›ras›nda öldürülmüfl bir siyah
delikanl›n›n hikâyesini anlat›yordu.
Bir bask› gelece¤i belliydi elbette,
fakat herfley o kadar gizli yönetili-
yordu ki, hiçbir fley söylenmiyordu.
Ne bas›nda, ne de do¤rudan
do¤ruya... Bana hiçbir zaman “seni
flu sebeplerle kovuflturuyoruz,
flöyle bask› yap›yoruz” diye birfley
söylenmedi. Çok baflar›l›,

geliflmekte olan, büyümekte olan
bir kariyerin söndürülmesinin
hikâyesi bu. Yani ›rkç› yönetim,
devlet ve polisler ad›m ad›m kari-
yerime son verdi. Sessizlefltirdiler
beni, susturdular...

Kariyerim böyle hiç anlafl›lamayan
bir flekilde gizlice kapand›ktan
sonra 13 y›l geçti aradan ve bir gün
bakt›m ki bir gazetede benim 
kariyerimin nas›l ad›m ad›m
söndürüldü¤üne dair etrafl› bir yaz›
var. Yaz›y› yazan Paul Erasmus
aç›kça flöyle diyordu; “Ben eski bir
güvenlik flubesi polis memuru
olarak o s›rada bu iflle görevlendiril-
mifltim ve Roger Lucey’in müzik
hayat›n›, bu laflar› edemesin diye
karartmakla meflguldüm...”  

Paul Erasmus2 Anlat›yor
Askerî polis ‘büyük birader’ olarak
zaten her fleyi gözlemekteydi.
Roger Lucey de asl›nda oldukça
önemli bir müzisyendi ve ünlü
Manfred Mann toplulu¤u ile birlikte
bir kay›t yapmak üzereydi. Voice of
America’da kendisiyle yap›lm›fl bir
röportaj›n kay›tlar› da gizli polise
ulaflm›flt›. “Kimdir bu adam, neler
yap›yor? Takip et.” dediler bana.
‘Lungile Tabalaza’ adl› flark›y› da
gizli polis kay›tlar›nda dinledik ve
flunu fark ettik: Çok aç›k bir flekilde
bu Güney Afrikal› siyahi çocu¤un
gözalt›nda öldürüldü¤ünü flark›da
anlatmakla kalm›yor, bu iflin bizim
mensup oldu¤umuz özel branflta
yürütülmüfl oldu¤unu flark›da
düpedüz söylüyordu. Böyle bir fley
Güney Afrika’da ilk defa oluyordu.
Bu onun cesaretiydi ama ayn›
zamanda aptall›¤›yd› belki de.
Hangisi oldu¤una karar vermek
güç.  

Oturup bir güzel flark›n›n sözlerinin
dökümünü yapt›m ve buradaki
korkunç laflar›, devleti suçlayan
laflar› da Pretorya’daki as›l polis
merkezine yollad›m. “Böyle böyle
flark›lar yapan bir adam var, ne
düflünüyorsunuz?” diye. Onlardan
da telefonla bir davetiye geldi,
çünkü hiçbir yaz›l› kay›t b›rakmaz-
lar; bunu bütün dünya bilir, tama-
men gizli çal›flan bir rejimdi bu.

“Gel bakal›m Pretorya’ya, bizim
buralarda seninle konuflal›m” dedi-
ler. Kalk›p gittim. Komutan da
“Sana serbest geçifl belgesi veriyo-
rum. Ne yaparsan yap ama bu
adam› durdur; bu flekilde
konuflmas›n, sussun, pislik
yay›lmas›n, bu senin sorumlulu¤un”
dedi.

Johannesburg’da bir gece
kulübünde Roger’›n program›
oldu¤unu ö¤rendim ve gizli poliste-
ki arkadafllar›mla beraber ifle
girifltik, konseri nas›l sabote ederiz
diye. Havaland›rma deliklerine göz
yaflart›c› bomba koyarak patlatt›k.
Tabii ortal›k birbirine girdi, herkes
gözleri yaflararak kaçt›, ortada
konser filan kalmad›, biz de çok
güldük bu ifle. ‹lk kazand›¤›m
‘baflar›’ buydu. ‹lk ad›md› bu...
Ondan sonras› çok daha kolay
geldi, çünkü hemen bürosundaki ve
evindeki bütün telefonlar›n› dinle-
meye bafllad›k, telekula¤a ald›k.
Ayr›ca etraf› bütünüyle muhbirlerle
çevrilmifl durumdayd›. O yüzden de
bizim için onu bu flekilde baltala-
mak çok kolay oldu. Mesela bir
restoranda yine müzisyen arka-
dafllar› ile beraber bir flovu vard›.
Do¤rudan do¤ruya restoran›n
sahibine, yönetime gidip “Bu
adamlar›n çalmas›na izin verirsen
biz bu restoran› kapat›r›z ve buray›
bafl›na y›kar›z” dedik. Adam da
tabii ki gerekeni yapt›, iptal etti
konserleri. 
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Roger Lucey.

Roger Lucey ve
Paul Erasmus
y›llar sonra bir
arada.
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Aram›zdan ‹ntihar Edenler Oldu
Güney Afrika’da o rejim günleri
art›k geridek  kald› ve buras› çok iyik
bir ülker  halini ald›. Fakat o
dönemdeki durumu anlatmak bilek
imkâns›z. Ülke de¤erlerine, millî
de¤erlere ayk›r› bulunan herhangi
birfley tamamen yasaklan›yordu.
Müthifl bir bask›r  söz konusuyd›. Bu
rejimin korkunçlu¤u hakk›nda
d›flar›ya hiçbir fleyr  s›zd›r›lm›yordu,
yans›t›lm›yordu. Örne¤in Black
Beauty (Kara Güzel) adl› bir kitapr
yasaklanm›flt›. Asl›nda bu klasik birk
çocuk kitab›yd›.k  Bir at›nr  hikâyesini
anlat›yordu ve at da siyaht›. ‘Siyah
güzellik’, ‘güzel siyah’ derken onu
bile yasaklam›fllard›. Ve ben
1993’te t›bbi sebeplerle polis
teflkilat›n› terk ettim.k  Gerçek sebep-k
leri sorarsan›z; içki, uyuflturucu,
depresyon, hatta sinir krizi...r  Pek
ço¤umuz bu durumdayd›k. Çok
fazla fley görmüfltük vek  yaflamak-
tayd›k; dayan›l›r gibir  de¤ildi.
Aram›zdan birçok kiflik  de zaten
intihar ettir  ya da hastal›klarla
geçirdi ömrünü. Ben ondan
sonra farkl› bir kariyerr  yapt›m,
hukuk vek  felsefe okudum...”3

RRooggeerr LLuucceeyy vvee PPaauull EErraassmmuuss iillee

ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete
Yt; 24 Ekim 2003.

1 Roger Lucey: Güney Afrikal› müzisyen.

2 Paul Erasmus: Güney Afrikal›, eski güvenlik
flubesi polis memuru. Paul Erasmus bugün
yaflam›n› araflt›rmac›, felsefeci ve hukukçu
olarak sürdürmektedir.

3 Roger Lucey ve Paul Erasmus 25 Ekim 2003
tarihinde ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilen ‘Düflünce Özgürlü¤ü ‹çin 3.
‹stanbul Buluflmas›’na birlikte konuflmac›
olarak kat›ld›lar.

fiimdiye kadar anlatt›klar›mr  bu
iflin illegal k›sm›, kapal› k›sm›yd›.
Bir der  legal k›sm› vard›...
Prodüktörüne, plaklar›n› ç›karan
flirkete gittik vek  “Bak›n bu adam
terorist ve komünisttir. Ülkeyi
bölmeye çal›fl›yor, mahvetmeye
çal›fl›yor. Yak›nda da zaten
tutuklanacak, mahkeme karar›
ç›kacak amak  siz k›sa yoldan,
mahkemeler vs.r  olmadan bu
iflten vazgeçin ve sözleflmelerini de
iptal edin. Bu ifl bitsin!” dedik.
Mesaj›m›z çok nettik  ve onlar dar
net olarak ald›lark  zaten.r  Ondan
sonra da art›k operasyonk  esas
itibar› ile tamamlanm›fl gibi
görünüyordu. Prodüktörle
konufltuktan ve konserleri sabote
ettikten sonra ufak tefekk  ifllerk
kalm›flt›, onlar› da halledelim,
dedik. Baz› plaklar›n›n hâlâ
promosyonu yap›l›yordu; onu
satacak olank  dükkânlara gidip
do¤rudan do¤ruya gizli polis
kimli¤imi gösterdim ve eski
sözlerimi de tekrarlad›m: “Bak›n,
bu adam toplum için tehlikedir.
Halk düflman›d›r,k  çok tehlikelik
müzikler yap›yor”r  dedim.

Asl›nda gizli polis o kadar kuvvetliy-r
di ki, gidip orada buldu¤um bütün
CD’leri, plaklar› toplad›m,
koltu¤umun alt›na koydum “ben
bunlar› al›yorum, ama baflka basar
da bunlar› satarsan senin için kötü
olur, ticaretin de biter, zaten bu
adam tutuklanacak” teranesini de
tekrarlad›m ve bu da iflin sonunu
getirdi anlafl›lan. Bir der  tabii, iflleri
tamamlamak üzerek  bu yay›nlar›
kontrol eden Pretorya’ya, merkeze
gidip genel yetki ile ‘söz konusu
plaklar art›kr  yasaklanm›flt›rk  ver
bunlar› çalanlar, kendi evinde
bulunduranlar, kendi özel pikab›nda
çalanlar yar  10 bin Rand para
cezas›na çarpt›r›lacak, ya 10 y›l
hapisle cezaland›r›lacak, ya da
ikisi birlikte’ fleklinde bir kararnamer
ç›kartt›m. ‹flin ilginç taraf›, bu yasak
bugüne kadar kald›r›lm›flr  de¤il; yani
sizin teknik adam›n›zk  Bar›fl Kitapç›
bu parçay› çald›¤› için Güney
Afrika’ya girerse bu cezalara
çarpt›r›labilir.

"‹flin ilginç
taraf›, ›rkç›
rejim döne-
minde  bu
adam›n plak-
lar› üzerine
konmufl olan
yasak bugün
de kalkm›fl
de¤il. Yani,
sizin teknik
adam›n›z
Bar›fl, Güney
Afrika'ya gi-
rerse, flimdi
radyonuzda
bu parçay›
çalm›fl oldu¤u
için 10 bin
Rand para ya
da 10 y›l
hapis
cezas›na
çarpt›r›la-
bilir!..."
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Maç Öncesi Milli Marfl
Türkiye’de, ‘ulusal maçlardan önce
milli marfl’ uygulamas›n›n uzay›p
gitmesi, karfl›t ya da yandafl fikir-
lerin yaratt›¤› bir tart›flmar  ortam›n›
gündeme getiriyor. Bu arada,
günümüzün en önemli tarihçi-
lerinden biri olan Eric Hobsbawm,
yirminci yüzy›l ile ilgili yorumlar›
aras›nda, Türkiye, Cezayir ver
Hindistan’a özel bir yerr  ay›r›yorr  ver
sanki bu ülkedeki tart›flmaya ‘uzak-
tan’ kat›l›yor.1

Hobsbawm’a göre; 1960’l› ve
1970’li y›llarda Bat›’da gözlem-
lenen toplumsal dönüflüm,
Güney-Güneydo¤u Asya’n›n ve
‹slam dünyas›n›n belli bafll›
ülkelerinde, çok farkl›k  biçimlerde
kendini göstermiflti. Asl›nda

Hobsbawm’un yazd›klar›, küre-
selleflme sürecine bir anlamr  ver-
mek vek  bu sürecin kaynaklar›na
yak›ndan bakmak isteyenk  herkesin
ilgisini çekecek nitelikte:k  Güney-
Güneydo¤u Asya ve ‹slam
ülkelerinde kent nüfusu art›k
de¤iflik birk  profilr  çiziyordu. Kentli
karakteri, sömürgeler tarihir  son-
ras›nda ortaya ç›kan ve ‘tam Bat›l›’
olarak tan›mlanank  elit bir kufla¤›nr
etkisinden kurtulmufltu ya da bu
etki zay›flam›flt›. Bir yandar  yeni kent
kufla¤›n› oluflturan gençler ver  di¤er
yanda da göçler iler  kentlere dahil
olanlar, modern dünyay› tan›yan,
ondan etkilenen ve koflullar›n›
çözümleyen bir kitler  olarak sözk
sahibi duruma geldiler. Böyle bir
de¤ifliklik, Bat›l›laflm›fl elitlerin kendi
ülkelerindeki yerleflik ideolojilerini,k
uzun ve k›sa vadeli ulusal program-
lar›n› vs. altüst etti; ayn› zamanda,
devletin en büyük dayana¤›k  olan
ideolojik kamusalk  söylemi de
de¤ifltirdi. Bugün, yeni ve büyük
orta s›n›flar›n zihinsel yap›lar›,
hiçbir biçimder  eski elitler iler

uzlaflma sa¤lamad›. ‹yi e¤itim
görmüfl gençli¤in toplumdaki
yükselifli bile, o eski elitlerin
sömürgecilerle yak›nl›k kurdu¤u
düflünülen gönül ba¤lar›na ve
Avrupa ya da Amerikan okulla-
r›ndan edindikleri zihin yap›s›na
asla destek vermedi.k  Di¤er yandan,r
toplumsal bir a¤›rl›kr  kazanank  yoksul
kitleler ise,r  düflünsel bak›mdan eski
elitlerin tümüyle d›fl›na kayd›. Söz
konusu yoksul kitleler, 18. ve özel-
likle de 19. yüzy›llarda dünyay›
seküler birr  siyasetr  ile donatmay›
hedefleyen Ayd›nlanmac› Bat›l›
liderlere yak›nl›k göstermediklerik
gibi; ayn› Bat›l› düflüncenin izini
süren kendi liderlerine de ters
düfltüler. Tam burada Hobsbawm,
Türkiye ve Cezayir’i yak›ndan
ilgilendiren flu yorumu yap›yor:
“Her durumda,r  yoksul kitleler

Bat›l› 19. yüzy›l seküler ilerlemer
özlemine duyulan inanc›
paylaflmad›lar. Bat›l› ‹slam
ülkelerinde eski seküler önderlerr  iler
yeni kitlesel ‹slam demokrasisi
aras›ndaki çat›flma aflikâr ver  par-
lay›c› hale geldi. Cezayir’den
Türkiye’ye kadar, Bat›l› liberalizmin
ülkelerinde anayasal hükümet ve
yasalar›n hâkimiyetiyle birlikte
an›lan de¤erler, örne¤in kad›n hak-
lar› -var oldu¤ur  kadar›yla- ulusun
kurtar›c›lar›n›n ya da onlar›n varis-
lerinin askerî gücüî  taraf›ndan
demokrasiye karfl› korunmaktayd›.”

‘Birliktelik Ritüelleri’k
Ne var kir  Hobsbawm tan›mlad›¤›
bu çat›flmay›, yaln›zca ‹slam ile
Bat›l› de¤erler aras›nar  s›k›flt›rm›yor.
Örne¤in Hindistan’daki (ya da Sri
Lanka’daki) çat›flmalar› yaratan
‘Hindu kapal›l›¤›’n›n, yeni ifl
çevreleri ve orta s›n›flarca destek-
lendi¤ini belirtiyor. Bu deste¤in ana
nedenini önce, toplumsal düzeni
yok olmuflk  köylülerin kimlik krizine;k
sonra da, e¤itimli kitlesel gençli¤in

yükselifline ba¤l›yor. Aç›kças›;
ekonomik olarakk  farkl›k  tabakalara
bölünen köylüler, zay›flayan kast
sisteminin statüleri, e¤itimin eflit-
sizli¤inden do¤an gelir istikrar-r
s›zl›¤›, geleneksel toplum katman-
lar›n› yok ediyordu.k  Cemaatleri
hakk›nda endifle duyan insanlar›n
tedavileri için, yok edicik  darbeleri
hafifletecek yenik  ‘birliktelik ritüelle-k
ri’ne gereksinim do¤maktayd›. Bu
ritüeller sürekli olarak, halk›n ve
yönetimin karfl›l›kl› ‘ritüeller
çat›flmas›’na dönüflmekteydi:
“1970’lerde hane halk›n›n kat›ld›¤›
eski özel ibadet biçimlerinin yerini
aniden cemaat halinde Budist
tap›nma biçimleri ald›; ya da
okullardaki spor gösterilerir  art›k
ödünç al›nm›fl teyp kasetleriyle
çal›nan ulusal marflla aç›l›yordu.”

Bir yandar  ibadet gösterilerinin bir
cemaat ritüeli halinde yükselmesi,
‘Bat›l› devlet’ söylemine muhalefet
olufltururken; di¤er yandar  da Bat›l›
tarzdaki karfl›t ritüeller, bu muhale-
fetin gücünü k›rabilmek içink  öne
sürülüyor. Örne¤in; toplu ibadet ile
milli marfl çat›flmas›, bir ‘siyasetr
yapma’ yöntemi olarak toplum
dinamiklerini harekete geçiriyor,
kamusal alanlar›n karakterlerini de
yeniden biçimlendiriyor.

EEmmrree ZZeeyytyyttiinnoo¤¤lluu

1 Hobsbawm, Eric; K›sa 20. Yüzy›l: 1914-1991
Afl›r›l›klar Ça¤›, Çev; Yavuz Alogan, ‹stanbul:
Sarmal Yay., 2002.

Madam Anahit
Madam Anahit Tarlabafl›’nda otu-
rurken ben kendisini ziyaret ettim.
O ev y›k›ld› ne yaz›k ki.k  Çok üzülü-k
yordu, o evde an›lar› vard›, yüzlerce
foto¤raf vard›f  evde. Birçok aflkk
yaflam›flt›, sevgi yaflam›flt›, iliflki
yaflam›flt›. Evinde Beyo¤lu’nun
bütün izleri, yaflanm›fll›¤› vard›. Ayn›
zamanda garip bir yoksullukr  vard›.k
Stefan Erol diye bir cümbüflçür
kal›yordu o evde. Bir Müyesserr
Han›m vard›. O evde konuk olarak
bulunuyordu, sa¤l›k memuruydu,k
i¤neciydi. Müyesser Han›mr  fukara
ayl›¤› ile geçiniyordu.
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"Her durumda, yoksul kitleler Bat›l› XIX. yüzy›l seküler iler-
leme özlemine duyulan inanc› paylaflmad›lar. Bat›l› ‹slam
ülkelerinde eski seküler önderler ile yeni kitlesel ‹slam
demokrasisi aras›ndaki çat›flma aflikâr ve parlay›c› hale
geldi."



Madam Anahit çok gönlü genifl bir
insand›, o insanlara bak›yordu,
yard›mc› oluyordu. Bu insanlar 
itilip, d›fllanm›fl insanlard›
Beyo¤lu’nda. Beyo¤lu’nu Beyo¤lu
yapan insanlard› bunlar ama fukara
ayl›¤› ile yaflayan, çok küçük para-
larla yaflamaya çal›flan Madam
Anahit’in evine s›¤›nm›fllard›.
Madam’›n bir güngörmüfl yan›
vard›. Seviyordu insanlar›. Onlar›
korumay›, bar›nd›rmay› seviyordu.
Fakat son y›llarda Madam Anahit
gözden düflmüfltü. Beyo¤lu’nun
de¤iflen çehresi, de¤iflen müzik
anlay›fl› ile beraber Madam Anahit
de art›k masalara ça¤r›lm›yordu.
Esnaf Madam Anahit’e pek iyi 
davranm›yordu ve çok büyük bir
gürültü vard› Nevizade’de; darbuka
sesleri aras›nda, o kaba gürültü-
lerin, hoyrat seslerin aras›nda
duyulmuyordu, görülmüyordu bile... 

Hatta bir keresinde bana yak›nd›:
“Beni ça¤›rm›yorlar, çalg›c›lar beni
istemiyorlar. Zaten sesimi duyu-
ram›yorum, ne çald›¤›m› bilmiyo-
rum.” Kaba seslerin aras›nda müzik
diye nitelendirilemeyecek, sadece
gürültüden ibaret, ç›¤l›ktan ibaret o
seslerin aras›nda Madam Anahit
duyulmuyordu ve bunun hüznüyle
yafl›yordu. Yorulmufltu zaten. 50
y›ld›r orada çal›yordu, Bal›k
Pazar›’nda ve Nevizade’de...
Yafllanm›flt›, afl›r› kilo alm›flt›. fieker
hastas›yd› zaten, tansiyonu vard›,
güçlükle yürüyordu. O¤lu yard›mc›
olmasayd› zaten oralara gelemezdi.
Akordiyonunu b›rakacak yer bile
bulam›yordu bazen. Çok a¤›rd›
akordiyonu ve bir dükkâna b›rak-
mas› gerekiyordu; onda bile zor-
lan›yordu... 

La Vie En Rose
50 y›l boyunca bu insan çok güzel
flark›lar çalm›fl. La Vie En Rose’u,ee
Y›ld›zlar›n Alt›nda’y›, Marleneaa
Dietrich’in oynad›¤› filmde
seslendirdi¤i Lili Marleen flark›s›n›
akordiyonla çal›yordu. Madam
Anahit o seslerin aras›nda usulca
gözden kayboldu. Hazin öldü,
paras›z öldü. “Bir jübile yapmak
istiyorum, bana yard›mc› olun”
derdi. Ona da yard›mc› olamad›k,

‘Akordiyoncu Kad›n’
Herkes beni ‘akordiyoncu kad›n’ diye bilir. Ben Madam Anahit. Afla¤› yukar› 40 y›ld›r
Çiçek Pasaj›’nda akordiyon çalar›m. Arada bir otellere, dü¤ünlere ça¤›r›rlarsa giderim.
Do¤ma büyüme ‹stanbulluyum. Taksim’de 1926 y›l›nda do¤dum. fiimdi de bildi¤iniz gibi
Tarlabafl›’nda oturuyorum. Yazlar› Heybeliada’da kal›rd›k. Orada bir çocuk vard›; Yorgo.
Güzel akordiyon çalard›, ondan özendim o tarihlerde. Yani 1943 y›l›yd› san›r›m. Yüksek
Kald›r›m’da Papa Yorgi isminde biri vard›, müzik aleti, nota, vs. satard›. Ondan Hohner
marka, kullan›lm›fl, beyaz renkli bir akordiyon ald›k. Fiyat› 170 lirayd›. Çok heyecan-
lanm›flt›m, hemen St. Antoine’a gidip adak yapt›m, mum diktim. St. Antoine güzel
evliyad›r.

‹lk kocam çok de¤erli bir müzisyendi. Akordiyon, kontrbas, piyano çalard›. Samsun,
Ankara gemilerinde çald› uzun bir süre. Büyükdere’de Beyaz Park’ta çald›. O zamanlar
Zehra Bilir vard›, ne günlerdi... ‹lk kocamla 17 sene evli kald›m. Çok sinirliydi, her fleyime
kar›fl›rd›; yok küpe takma, yok flunu giyme... Bakt›m olmuyor, boflad›m onu. Sonra
‘Solak Hüseyin’ diye bir müzisyen vard›. O da iyiydi, onunla evli kald›m bir süre. Onu da
boflad›m, tekrar evlendim, yine olmad›. Dördüncü kez yine ilk kocama döndüm. E
‘bofland›¤›na varma’ derler ama n’ap›caks›n, o da öldü. Çok içerdi, bilirsiniz müzisyen-
ler nas›l içer. 

fiimdi bir talibim var. Kim biliyor musunuz? Fahrettin Aslan’›n floförü. 15 y›ld›r severmifl
beni. N’apal›m, k›smet art›k. Tabii y›llar geçiyor. Birçok ünlü kifli ile tan›flt›m bu süre
içinde. En çok rahmetli Ayhan Ifl›k’› severdim. O da beni severdi, gelir dinlerdi beni.
Sonra Cüneyt Ark›n, onun oynad›¤› filmlerde rol de ald›m; Baban›n Suçu, Adalet, sonra
Yalanc› Yarim, Cennet Çocuklar›, Kad›n ve fiarap, bir de Faize Hücum Var, sonra Bay
Alkolü Takdimimdir’de oynad›m. Tabii bu filmlerde biraz rol gere¤i, biraz figüran olarakrr
yer ald›m. Lütfen, bu kekleri sizin için yapt›m. Konuflmaya dald›m, lütfen yabanc›l›k çek-
meyin. fiimdi size Edith Piaf’dan La Vie En Rose’u çalay›m...ee 1 

MMaaddaamm AAnnaahhiitt
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Madam Anahit.

yani bir veda gecesi bile yapa-
mad›k. Madam Anahit’in son gün-
leri Beyo¤lu’nun bir anlamda yüz
de¤ifltirmesi, biçim de¤ifltirmesiyle
aç›klanabilir. Onun ölümüyle
Beyo¤lu’nda bir dönem kapan-
m›flt›r. Art›k o incelikler, o vefa, 
o geçmifle dair zarafet Madam
Anahit’in ölümüyle beraber tama-
men kapanm›flt›r. 

CCeezzmmii EErrssöözz iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 5 Eylül 2003. 

1 Cezmi Ersöz; Son Yüzler. ‹stanbul: ‹letiflimr
Yay›nlar›, 1997.

Madrigal
Madrigal sözcü¤ü birbirinden
ba¤›ms›z iki ayr› anlam tafl›yor.
Çünkü Madrigal hem bir fliir formu,
hem de bir müzik türü. En erken
Madrigaller ‹talya’da 1320’lerde
ortaya ç›km›fl. 14. yüzy›ldan kalma
Madrigallerin ortak özelli¤i de iki
veya üç m›sray›, bir veya iki
m›sral›k bir nakarat takip edecek bir
yap›da ve ço¤unlukla da üç ses için
yaz›lm›fl olmalar›. 

15. yüzy›l›n ortalar›nda ortadan
kaybolan Madrigaller 16. yüzy›l
ortalar›nda bir manzum biçim
olarak yeniden ortaya ç›k›fl›n›
Petrarca’ya borçluydu. Bu
dönemde Madrigal müzikte ciddi,
dind›fl› bir tarz olarak, ve bu kez
dört ilâ alt› sesli olarak birçok
‹talyan besteci taraf›ndan ifllendi.
Frans›z chanson’lar›ndan ve bir tür
ilahi olan motet’lerden de etkilendi
ve böylece ‘sözcüklerle resim
yapma’ tekni¤i bu müzik tarz›nda
çok kullan›l›r hâle geldi. Esas üretim
merkezi Venedik olan Madrigaller
ritm ve armoni bak›m›ndan zengin-
leflerek ve baflka flark› biçimlerin-
den gitgide daha çok etkilenerek
Rönesans Çokseslili¤i ve Erken
Barok dönemlerinde de devam etti.
Bu zamana kadar hep a cappella
(çalg› eflliksiz) besteler olagelen
madrigaller, sürekli bas ve di¤er
enstrümanlar›n eklenmesi; di¤er
yandan da yeni bir dind›fl› müzik
formu olarak operan›n geliflmesiyle

özgünlü¤ünü yitirmeye bafllad›.
Gesualdo ve Monteverdi’ye gelin-
di¤inde art›k cantata ve dialogue
biçimlerinden neredeyse ay›rt edile-
mez hâle geldi, âdeta bu türlerle iç
içe geçti. 

Madrigal bu uzun yolculu¤u
s›ras›nda Venedik’ten Londra’ya
kadar uzand›. ‹ngiltere’de, 16.
yüzy›l›n son dönemlerinde, fliirde
sonnet formunun yayg›nlaflmas›yla
eflzamanl› olarak, ‹talyan Madri-
galleri tercüme edilip seslendirili-
yordu. Böylelikle Madrigal
‹ngiltere’de Rönesans dind›fl› 
çoksesli bir flark› biçimi olarak
geliflti. Sonralar› özgün ‹ngiliz
Madrigalleri yazan besteciler, basit
sözlü, hofl melodili, hafif, ‹talyanvari
Madrigaller yazd›lar; “Kuzular
meleflir meralarda / Kufllar ötüflür
dallarda / Afl›klar yay›l›r çay›rlara /
fien olal›m, geldi bahar, fal-lal-la”
benzeri, baz›lar› pek hülyal›, baz›lar›
da epeyce edepsiz sözleri olan
manzumeleri bestelediler. Bugün,
tabiat›yla, hâlâ hat›rlanan ve ilgi
çekenler sadece bunlar. Zaman›n›n
en önemli dind›fl› flark› biçimi olan
Madrigal, baflka Avrupa ülkelerinde
de varoldu ama hiçbirinde
‹ngiltere’deki kadar revaç görmedi.
17. yüzy›l ortalar›ndan itibaren ise,
yokoldu. 

AAhhmmeett ÇÇaakkaalloozz

Ma¤ara Adam›
15 bin y›l kadar önce Avrupa’n›n
büyük bölümü buzul ça¤›n›n
pençesinde tir tir titreyip duru-
yordu. ‹flte o ça¤da, bugünkü
Fransa’n›n nispeten ›l›man iklim
kufla¤› içinde kalm›fl Dordogne
vadisinde, Lascaux yöresinde 
yak›n akrabalar›m›z Cro-magnon
insanlar› yafl›yordu. Bu atalar›m›z,
yaflad›klar› ma¤aralar›n duvarlar›na,
yeryüzünün bugüne kadar buluna-
bilmifl en eski ve muhtemelen en
güzel formlar›n› resmetmifllerdi. ‹lk
resimler, en iyi resimlerdi de
denebilir.

Orada, bugün ‘Bo¤alar Odas›’ diye
adland›r›lan yerde, harikulade bo¤a,

bizon, antilop ve at resimlerinin
aras›nda, duvar›n ortas›nda yatay
bir hat üzerinde 13 nokta duruyor.
Bilim adamlar›, 60 y›ld›r seyrettik-
ten, ya da inceledikten sonra, 2000
y›l› ortalar›nda birden bunlar›n bir
‘ay takvimi” oldu¤unu keflfedi-
verdiler. Ay›n gökte göründü¤ü her
gün için bir nokta. Ay›n ayl›k
hareketinin yar›s›n›n temsili resmi.
Ayr›ca, yeni ay zaman›, ay gökte
görünmez oldu¤u zaman, ‘görün-
mez ay’› temsil etmek üzere bir de
bofl kare konmufl oraya. Bizim kat
be kat ‘gerimizdeki’ bu ‘ilkellerin’
soyutlama yetene¤i böyle iflte.

Atalar›m›z›n Astronomi Haritalar›
Üstelik, bu kadarla da kalm›yor:
Ma¤arada biraz daha ileri gidiyor-
sunuz, bu sefer de siyah yeleli ve
benekli doru bir at resminin hemen
alt›nda yeni bir dizi noktayla
karfl›lafl›yorsunuz. Bu kez say›lar›
27. Neden 27? Çünkü, ay›n gökteki
seyri 27 gün sürüyor da ondan.
Ana çizgiden bir e¤ri çizerek ayr›lan
noktalar dizisi ise, ay›n gökyüzünde
görünmez oldu¤u günleri simgeli-
yor: Lascaux’lu atalar›m›z›n
astronomi haritalar›!

Ay takviminin ‘keflfedilmesinden’
birkaç ay önce yine Lascaux’da
‘ölü adam tüneli’ diye adland›r›lan
ma¤arada bugün ‘Yaz Üçgeni’ diye
bilinen üç parlak y›ld›z›n da haritas›
keflfedilmiflti. Yaln›z bunlar olsa,
gene iyi: Lascaux ma¤aralar komp-
leksinin giriflini tutan muhteflem
bo¤an›n omuzlar› üzerinde bütün
haflmetiyle yükselen ‘resim’ ‘Yedi
Bac›lar’ diye de adland›r›lan Ülker
tak›m y›ld›z›n›n tekmil haritas›ndan
baflka birfley de¤il!

Dahas› da var: Lascaux d›fl›nda,
bugünkü ‹spanya’da El Castillo
ma¤aras›nda bundan 14.000 y›l
önce atalar›m›zca ‘Kuzey Tâc›’ diye
adland›r›lan tak›m y›ld›z›n karmafl›k
haritas› çizilmifl, duruyor. ‹rlanda’da
Knowth denen bölgede de insanlar,
Leonardo da Vinci’den 5 bin y›l
önce tafllar›n üzerine ay›n haritas›n›
bir güzel ifllemifller, bütün ‘denizleri’
ile birlikte.
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Onbinlerce
y›l önce
atalar›m›z
ma¤ara-
lar›na,
bugüne
dek bulu-
nan en eski
(ve belki de
en güzel)
formlar›
resmet-
mifllerdi.



ç›kar›p bundan büyük patent hak-
lar› elde etmeyi düflleyen III. Millen-
nium insan›n› tarifsiz flaflk›nl›klara
garkediyor. “Büyü yapmak, ya da
avlanmay› kolaylaflt›rmak içindir
can›m!”

‹flin garip taraf›, her yeni bulgu,
modern insan›n art›k küstahl›¤a
varan bu kendini be¤enmifllik yar-
g›s›n› yerle bir etmek için bire bir
olmas›na ra¤men, modern insan
kendine bak›fl›n› az›c›k de¤ifltirmeyi
akl›n›n ucuna bile getirmiyor. “Aa,
ne kadar flafl›rt›c›, bu ilkel insanlar›n
uzayla, gökteki y›ld›zlarla iliflki kura-
bilece¤i akl›m›za bile gelmezdi” di-
yorlar her seferinde. “Bu kadar ileri
gitmifl olabileceklerini tahmin
etmezdik! Yan›lm›fl›z.”

Çevrelerindeki bütün yarat›klar
buzul ça¤› içinde varolmaya
çal›fl›rlarken, bugününün
Fransas›’nda, ‹spanyas›’nda, ‹rlan-
das›’nda, ‹skoçyas›’nda sanat, bilim
ve kültür alan›ndaki baflyap›tlar›n›
y›lmadan ortaya koyan bu inatç›
insanlar, birkaçyüz kilometre ötede
olmalar›na ra¤men asla temas
kuramad›klar› öteki insanlarla ayn›
‘dalga boyunda’ duyuyor, düflünü-
yor, araflt›r›yor, yarat›yorlar. Dahas›,
yaln›z Avrupa’da de¤il, baflka uzak
k›talardakiler, meselâ Güney
Afrika’dakiler de öyle… Asl›nda
sorunun cevab› belki de tarih
öncesinin bu mucizevi ma¤ara 
resimlerini araflt›ranlardan Dr.
Rappenglück’ün sözlerinde: “Bu

hastal›klardan, belâlardan korusun,
hasta olmufllarsa sa¤alts›n filan
diye.

Ça¤dafl ‹nsan›n ‘Amaç’ Saplant›s›
Atalar›m›z›n, içlerinden gelen önle-
nemez yarat›c› dürtülerinin sonucu
olarak, yani s›rf sanat olsun diye
bunlar› yapt›klar› nedense
düflünülemiyor ya da kabul
edilemiyor bir türlü. Do¤ru ya, bir
ekonomik dürtüsü olmadan neden
onca kök boya bulsun, onu hayvan
kan›yla kar›flt›rs›n, kar›fl›m›n içine
ö¤üttü¤ü hayvan kemiklerinin
tozunu ve zamk›n› ekleyerek
k›vama getirsin ve oturup ma¤ara
duvar›n› binbir renkle boydan boya
resmetsin ki? Hatta neden, yapt›¤›
hayvan resmini üç boyutlu bir yar›-

heykel haline getirmek için ma¤ara
duvar›ndaki girinti ç›k›nt›lar› tam›
tam›na hayvan›n bafl›na ya da
kalças›na denk getirsin? Modern
‘homo economicus’, modern ötesi
sanatç› atas›n› kavramakta
zorlan›yor: “Mutlaka bir büyüsel,
dinsel amac› vard›r can›m!”

Ayn› flekilde, ‘ilkel’ ma¤ara
adam›n›n, içinden gelen önlenemez
bir araflt›rma dürtüsüyle ayn› duvar-
lara ay›n, güneflin ve y›ld›zlar›n
hareketlerini müthifl bir kesinlikle
resmedip böylelikle kozmos hari-
tas›n› nakfletmesi ve bunun
karfl›l›¤›nda da herhangi bir patent
hakk› almay› ak›l etmemifl olmas›,
günümüzde insan›n gen haritas›n›

Sanat›yla, bilimiyle modern insan›n
hiçbir zaman tam kavrayamayaca¤›
düzeyde karmafl›k ve modern bir
kültüre sahip olan bir toplumu
onbinlerce y›l önce kurmufl ve
güzelce yürütmüfl bu insanlar.

Do¤an›n Ritmi
Bütün bu ‘planetaryum’lar›, kâinat
haritalar›n› neden ç›karm›fllar peki?
Bunun cevab›n›, y›llard›r bu
ma¤aralarda çal›flan araflt›rmac› Dr.
Michael Rappenglück veriyor: “Bu
insanlar için do¤a’n›n ritmi önemliy-
di. Onlar do¤a’n›n bütün ritmlerinin
fark›ndayd›lar. Varolmalar› ve
varl›klar›n› sürdürmeleri buna
ba¤l›yd› çünkü. Do¤a’n›n ve onun
ritmlerinin bir parças›yd›lar.”1

Meselenin özü de tam bu noktada
yat›yor: ‹lkel atalar›m›z do¤an›n ve
onun ritmlerinin fark›ndayd›. Bizse,
Gülhane Park›’nday›z: Geliflmifl,
modern olmufluz. Do¤aya ve onun
ritmlerine hâkim olmay› ve hatta o
ritmleri de¤ifltirmeyi baflaracak
kadar ilerlemifliz. 

Her nas›lsa insan insan› flafl›rtmaya
devam ediyor. Bilim adamlar›, ata-
lar›m›za iliflkin araflt›rmalar›nda yeni
bir bulguya rastlad›klar› anda
flaflk›nl›ktan flaflk›nl›¤a sürükleniyor-
lar. Kendini hem kâinat›n
merkezinde, hem de evrimin en
geliflmifl noktas›nda kabul eden
‘modern insan’, atalar›n›n sanatta,
bilimde kültürde ne çok fley
bildi¤ini, varolufl üzerine ne çok
kafa yordu¤unu, daha sonra da bu
düflünce ve duygular›n› ne çok
yarat›c› biçime dönüfltürdü¤ünü
‘keflfedince’ afall›yor.

Fransa’da Lascaux ve Chauvet;
‹spanya’da Altamira ma¤aralar›nda
mekânlar›n›n duvarlar›na günümüz-
den 15, 20, hatta 25 bin y›l önce
ak›l havsala almaz güzellikte ve
sofistikasyonda say›s›z resim
çizmifl olan insanlar, gene de ‘ilkel’
diye nitelendiriliyor. Ortaya koyduk-
lar› eserlere de naif bir büyünün
sonucu diye bak›l›yor. Hani, avlan-
malar›na yard›mc› olsun diye o re-
simleri oraya yapm›fl oluyor o
‘ilkeller’, ya da kendilerini

"Bu insanlar için
do¤a'n›n ritmi
önemli idi.
Onlar, do¤an›n
tüm ritmlerinin
fark›nda idiler.
Var olmalar› ve
varl›klar›n›
sürdürmeleri
buna ba¤l› idi
çünkü. Do¤a'n›n
ve onun ritm-
lerinin bir
parças› idiler."
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Ma¤ara resimleri,
Lascaux, Fransa.

ma¤aralarda olan bitenin s›rr›, re-
simleri boyayan insanlar› anlamakta
yat›yor.” Münihli araflt›rmac›m›za
nâçizane yan›t›m›z flu: “Bofluna
üzülmeyin Doktor, onlar› anlamak
istemiyoruz ki biz.”2

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 BBC, 16 Ekim 2000

2 Bu yaz› iki bölüm olarak 18 ve 19 Ekim 2000
tarihlerinde Yeni Biny›l gazetesinde
yay›nlanm›flt›r.

Ma¤rur Bamba
Bamba bir ruhani liderin ad›.
Bamba Ma Woor da ‘Ma¤rur
Bamba’ demek. Frans›z askerleri
Afrika’ya geldikleri zaman, baflkal-
d›r›p boyun e¤meyen bütün herkes
Bamba’n›n takipçisi olmufl. Dolay›-
s›yla Bamba’n›n Afrika halk› için
önemli bir yeri var. Özellikle de sö-
mürgecili¤in bafllad›¤› zamanlarda
Gabon’un her yerinde böyleydi.
Afrika’da Frans›zlara baflkald›ranlar›
Mayombe adl› bir adaya sürgüne
gönderiyorlard›. Bu adada bütün
sürgüne gönderilenler o kadar zor
iklim koflullar› alt›nda yafl›yorlard›
ki, hepsi bir süre sonra hayatlar›n›
kaybediyordu. Hangi mucize oldu,

nas›l oldu bitti bilmiyorum, ama
sadece Bamba oradan sa¤ olarak
kurtuldu, sadece o geri dönebildi.
Dolay›s›yla, Afrika’da bizim için sö-
mürgecili¤e karfl› baflkald›r›n›n sim-
gesi ve sürgünde sa¤ kalabilen ye-
gâne kifli olmas› aç›s›ndan da çok
büyük önemi var. Bamba’n›n Fran-
s›z sömürgecilere karfl› söyledi¤i
befl sözü vard›, “Size dokunmaya-
ca¤›m, Tanr›’ya bir rahats›zl›k ver-
meyece¤im, size ‘can›m yan›yor’
demeyece¤im, ‘beni nereye götü-
rüyorsunuz?’ demeyece¤im ve
‘beni ne zaman serbest b›rakacak-
s›n›z?’ demeyece¤im.” Sonuna ka-
dar bu befl taahhüdün arkas›nda
durdu. Bu sayede de hiçbir yara
almadan kurtulabildi. Can veren
tüm öteki Afrikal›lar›n haricinde bir
tek Bamba kurtuldu. Frans›zlar
Bamba’y› aldatmaya çal›fl›yor, “flu
anda ibadet vakti, e¤er flu anda
ibadet etmezsen az önce verdi¤in
befl sözden birini ihlal etmifl ola-
caks›n, Tanr›’y› rahats›z etmifl ola-
caks›n, e¤er bizim gemimizde iba-
det edersen bu sefer de ilk verdi¤in
sözü ihlal edeceksin ve bizi rahats›z
ediyor olacaks›n” diyorlar. Ve orada
bir mucize gerçeklefliyor. Bamba
koyun derisinden bir seccadeyle
denizin üstünde ibadet ediyor,
‘Dönüflü Olmayan Yolculuk’ adl› bu
serüvenden sadece o kurtulabildi.
Bu yüzden de o hepimizin
kurtar›c›s›. 

CChheeiikkhh LLôô iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 10 Mart 2006.

Mahalle

Kurtulufl Savafl›’nda bafl›na isabet
eden mermi ç›kart›lmad›¤›ndan,
söylediklerinin ‘gaib’den haberler
oldu¤una inan›lan Recep’in;
Abdülhamit’in son selaml›¤a ç›kt›¤›
günü hayat›n›n en önemli gailesiy-
mifl gibi anlatan Rüstem’in; Hacca
gitti¤inden de¤il de alamet-i fârikas›
gibi duran sakallar›ndan dolay›
‘Hac›’ naml› Bakkal ‹smet’in, zengin
evlerine temizli¤e gitti¤i günlerini,
dostunu kurflunlayan o¤lunun
mapus dam›nda ziyaretleriyle bölen
Makbule teyzenin; ilkokuldan terk

etti¤i günden beri varl›¤› unutulan,
varl›¤›n› kendisine de¤il de her
daim giydi¤i burufluk pardösüsün-
den dolay› Kolombo’ya borçlu olan
Fahri’nin; kaç›k çoraplar›yla hafta-
sonlar› sinema salonlar›n› dolduran
tezgâhtar k›zlar›n; Kuran’dan sonra
en çok toto kuponuna iman edip,
kahvehane köflelerinde kendilerini
unutan kaderi beklemeye duran
gençlerin; ders kitaplar› aras›na
yerlefltirdikleri Tom Miks’leri, acayip
flekilli geometri kitaplar›na ye¤
tutan çocuklar›n; binbir tembihle
sokakta yemeyeceklerine dair söz
ald›ktan sonra çocuklar›n›n ellerine
üstü flekerli yo¤urtlu ekme¤i
tutuflturan annelerin ve televizyon
karfl›s›na kurulduktan sonra tüpgaz
kuyruklar›n›, vadesi geçmifl senet-
leri, dedikodular› bir kenara b›rakan
babalar›n yaflad›¤› yerdir mahalle.

Dayan›flma Ekonomisi
Mahalle; yaln›zca bir yerleflim
yerinden ziyade bir ‘durum’un, o
durumdan yola ç›karak flekillenen
bir varolufl biçiminin ad›d›r. S›n›rlar›
bellidir; genç k›zlar›n kendilerine
çeki düzen verdi¤i, çocuklar›n
oyunlarda ait olduklar› yeri, iflten
dönenlerin selamlaflma fasl›n› san-
tim santim ezbere geçirdi¤i yerin
ad›d›r mahalle. Çoktand›r unuttuk-
lar›, bayramlarda bir vesileyle
hat›rlad›klar›, geldikleri yerle flimdi
bulunduklar› yeri k›yaslad›klar›,
dahas› ‘do¤du¤un yer de¤il
doydu¤un yer’ sözünün dillerde
hafif bir buruklukla terennüm edil-
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Bamba Ma Woor’ isimli flark›ya ad›n› veren
Ahmadu Bamba.

Mahalle, evin
s›n›rlar›n›n soka¤a

do¤ru geniflledi¤i bir
aland›r.



s›n›rlar› ifade eden kavramlar›n
de¤iflmesiyle birlikte tahribata
u¤rad›... Mahallenin s›n›rlar›nda her
zaman apartmanlar, o apartmanlar-
da yaflayan zenginler vard›, her
zaman bu mahalle atmosferinin
d›fl›nda ‹sviçre’de kayak, Paris’te
al›flverifl yap›p, çocuklar›n› tahsil
için Amerika’ya gönderenler vard›.
Fakat ne zaman ki o mahallede
yaflayanlar›n da vitrinleri dolduran
envai çeflit yiyecekleri alabilme ihti-
mali belirdi; ne zaman ki “Biraz
‹ngilizce, biraz bilgisayar...” diyerek
çocuklar›n ‘geçerli’ meslekler edin-
mesi gerekti¤i fikri do¤du; ne
zaman ki elinde kalemi gözüne
sokarcas›na sallayan bir kifli tele-
vizyondan “Art›k devir de¤iflti!”
dedi, o zaman mahallede bir fleyler
de¤iflti. Art›k evlerin içinde olanlar
bir s›rd›; herkes kendi meflrebince
start› verilmifl yeni dünyan›n
içerisinde yer kapma yar›fl›na girdi.
Beraber gidilen piknikler, bayram
ziyaretleri seyrekleflti, ‘mahallenin
sicil defteri’ne yaz›lacak fleyler
bulunamaz hale geldi.

tek popüler kültür harekât›d›r; iyilik,
dayan›flma, sevdalanma, haks›zl›¤a
karfl› direnifl, kötülü¤ü alt edeme-
di¤i noktada mizah›n gücüne
s›¤›nma hep mahalle atmosferiyle
ifade edilir. Bundan dolay›d›r ki
Turist Ömer naml› Sadri Al›fl›k âhir
ömründe bütün dünyay› gezip son-
radan mahalle arkadafllar›n›n
yan›na u¤rar; bundan dolay›d›r ki
en ünlü futbolcular, en bitirim
delikanl›lar, flöhretli artistler hep
geldikleri mahalleyle birlikte an›l›r
olmufltur. Haf›zalar›n en derin 
noktalar›na nakfleden ‘Balatl›’,
‘Kad›rgal›’ gibi namlar hep
mahalledeki icraatlar›n sonucunda
ulafl›lan ve onay gören mertebe-
lerdir.

Vicdanlar›n› Diri Tutmak
‹steyenlere
Mahalle’nin s›n›rlar› bellidir; co¤rafi
bir ifadeden çok bir ruh halinin, bir
varolufl fleklinin göstergesidir bu
s›n›r... Tevekkülün, dayan›flman›n,
birbirlerine benzer yaflamlar›n,
kendi içerisine kapan›k olman›n
tezahür etti¤i bu s›n›rlar, tam da bu

di¤i mahalle; fele¤in yakalar›n› hiç
b›rakmad›¤›na dair inanc› pekifl-
tirir... Kutsald›r, yaz›l› olmayan
kurallar› vard›r: Uluorta mangal
yapmak, bayramlarda darg›nl›¤›
devam ettirmek, zaten perdeleri 
s›k› s›k›ya kapal› olan pencerelere
bakmak ve birlikte yaflamaya iliflkin
her türlü ihanet, affedilmez kusurlar
aras›ndad›r. Herkes birbirini tan›r,
nüfusun azl›¤›ndan çok, herkesin
benzer flekilde yaflamas›ndan,
nereden geldiklerinin bilinmesin-
den dolay› bir tan›nm›fll›k söz 
konusudur. Bu tan›d›k dünyan›n
s›n›rlar›n›n ihlâli hemen tespit edilir,
‘ev’in s›rlar› görünmez bir flekilde
herkese aç›kt›r. Okulda çift dikifl
giden çocuklar, protesto edilen
senetler, gönlünü bir delikanl›ya
kapt›rd›¤› için hat›ra defterine silme
fliir yazan genç k›zlar›n hangileri
oldu¤u, turflunun en kallavisini, 
bulgurun en incesini kimin yapt›¤›
bilinir ve mahallenin ‘sicil defterine’
ifllenir. Bütün bu tan›d›k olma 
durumundan dolay› bir ‘dayan›flma
ekonomisi’ geçerlidir mahalle
içerisinde. Bakkal defterlerinin
kabar›kl›¤›, kiray› denklefltireme-
yenlere destek verilmesi ve en
önemlisi de herkesin benzer bir
flekilde ihtiyaçlar›n› gideriyor 
olmas› bu dayan›flma ekonomisinin
göstergeleridir.

Popüler Kültür Harekât›
Mahalle atmosferi Türkiye’nin
kendine has popüler kültürünün
infla edildi¤i yerin ad›d›r. Mahallenin
d›fl›nda ne olup bitti¤inden ziyade,
olan fleylerin mahallede nas›l kabul
görece¤i önemlidir. Kahverengi
flifleli Tekel biralar›n›n “ülsere iyi
gelir” diyerek içilmesi; ‘Zengin ve
Yoksul’ dizisinde haks›zl›¤a
u¤rayan küçük kardeflin daha çok
sevilmesi; ‘Güne Bak›fl’ progra-
m›n›n ‘Kele Bak›fl’ olarak tahrifata
u¤rat›lmas›; ‘Karao¤lan’›n umut
olmas›; futbol maçlar›; pazar günleri
topluca gidilen piknikler, çocuklar›n
büyüdü¤ünde bir devlet kap›s›na
sokulmas›, hep mahallenin d›fl›nda
olup biten fleylerin nas›l yans›d›¤›-
n›n belirtileridir. Mahalle atmosferi
belki de Türkiye’nin yak›n döne-
minde üzerinde bahsetmeye de¤er

Bakkal 
defterlerinin
kabar›kl›¤›,
kiray› denklefl-
tiremeyenlere
destek verilmesi
ve en önemlisi
de, herkesin
benzer bir
flekilde
ihtiyaçlar›n›
gideriyor olmas›,
mahalledeki
'dayan›flma
ekonomisi'nin
geçerli
göstergeleridir.
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Deyim: “Mimarlar mahalle yapamaz.” 
Mahalle, içinden sokaklar, insanlar geçen; kendine dönük oldu¤u kadar d›fla kulak kabartan
ve baflkas›na misafirperver olabilece¤i gibi, onu içine almay› reddedebilen bir yap›, bir
oluflum, bir deneyim alan›d›r. 

Bir mahalle için bakkal vazgeçilmez köfletafl›d›r. Bakkals›z mahalle antensiz radyoya benzer.
Her mahallenin bir bakkal› olabilece¤i gibi, hem bakkal›, hem de bir avlusu olabilir. Bu avlu
hem bir buluflma mekân›, bir oyun alan›, piknik mekân›, çöplük, hem de çiçeklik, batakl›kt›r.
Baz› mahallelerde eski sâkinler artan emlak de¤erlerine dayanamay›p evlerini satmaya ve
yeni gelenlere b›rakmaya bafllarlar. Bu yeni gelenler de güvenlik gerekçesi ile mahalleye bir
bekçi kulübesi ya da güvenlik görevlisi kondurabilir, ev içini dahi ayd›nlatan güçlü sokak lam-
balar› takabilir, hatta ve hatta mahalledeki çamafl›r iplerini kesmek isteyebilir. Bu durumda
mahallenin eski sakinlerinin birlik olup, yenilere ‘bir cevap’ vermesi beklenir. 

Avlu mahallenin merkezinde ise –ki bu bir meydan da olabilir (ortas›nda bir kule olmas› flart
de¤ildir)– bu avludaki orta nokta kaçak radyo yay›n› yapmak için antenin yerleflece¤i alan
olarak düflünülür. Tüm mahallenin gözlem alan›na giren avlu, anten için güvenlikli ve rahat
yay›l›m sa¤layan aç›dad›r. Avlu sayesinde tüm mahalle kendini fiziki olmayan bir mekânda
toparlar; bu mekân radyo stüdyosunun baflka bir hâlidir. Radyo, mahallenin misafir odas›
görevini görebilir. ((BBkkzz;; BBaallkkoonn RRaaddyyoossuu))

SSeeççiill YYeerrsseell

Ara S›caklar
Art›k mahalle ve mahalle 
atmosferi bir nostalji ürünü; 
hâlâ vicdanlar›n› diri tutmak
isteyenlere ara s›cak nevinden 
bir yiyecek olarak sunuluyor. 
Oysa Türkiye’nin kendine özgü
o tek popüler kültür harekât›n›n
tedavülden kald›r›l›fl›n› kutsayan-
lar›n; çok kanall› televizyonlar,
banka kartlar›, borsa spekülas-
yonlar›, Hollanda peynirleri, 
Macar salamlar›, Fast-food 
dükkânlar›yla ‘daha zengin’ bir
dünyan›n içerisinde olduklar›n› 
her dile getiriflinde o mahalle
atmosferi haf›zalar›n daha da 
derin yerlerine sürülüyor. fiimdi
önümüzde bir soru var: Ya 
mahalle atmosferiyle birlikte
Türkiye’nin kendine has tek 
popüler kültürünü anlay›p
nereden geldi¤imiz ve flu anda 
ne yapt›¤›m›z üzerine kafa yora-
ca¤›z, ya da çoktand›r korktu-
¤umuz gelece¤in yan›nda geçmifli
de korkular›m›z aras›na sokup,
yaln›zca ara s›cak sunulan bir 

nostalji ürünü haline getirip paket-
leyece¤iz.

NNuuhh KKöökkllüü

www.acikradyo.com.tr
20 May›s 2002.

Mahalle Futbolu

Endüstriyel ve profesyonel futbola
karfl›, futbolun en demokratik,
kat›l›mc› ve yarat›c› alan›. Futbol-
sever için çekilinecek en nadide
savunma mevzisi. Hollanda’n›n
efsane futbolcusu ‘sar› fare’ lakapl›
Johann Cruijff’in adresledi¤i, 
modern futbolun kurtulufl reçetesi.

Gerekli Malzemeler: 
Bir arsa (hafif çim olsa flahane
olur), ikiflerden dört tafl, bir top
(plastik, meflin fark etmez, gere-
kirse kozalak, preslenmifl kutu ga-
zoz vb. bile idare eder) ve zaman›
(hava karar›nca, baba ça¤›r›nca
gidebilir), ayakkab›s›, asgari ye-
tene¤i mevcut arkadafllar. Modern
zamanlarda, kenti yöneten zih-

niyetin arsa denen münevver
boflluklar› doldurmas› vesilesiyle,
art›k do¤ru dürüst mahalle maç›
yapacak bofllu¤un bulunamad›¤›
ortamda ‘hal› saha’lara kurulan
amatör futbol dünyalar›n› da itinayla
de¤erlendirmek gerekiyor. Hani
koca koca adamlar›n, kendilerin-
den, bünyelerinden geçip, çocuk-
luklar›yla paslaflt›klar› ortamlar›...
Ama yine de memleket evlatlar›n›;
toprak zemin, iyiden iyiye yabaniye
sarm›fl çim saha, hatta yazlar› plaj
kumu varken, suni hal›ya mahkûm
eden ‘derin’ ars›z müteahhit zihni-
yete de k›llanmay› ihmal etmeyelim.

K›yafete Dair…
Her futbol sevdal›s›n›n kalbinde bir
tak›m oldu¤u için, mahalle maç›nda
sahada o formayla sal›nmak ister.
Bunun yolu da, anneden babadan
bir forma almas›n› istemektir. Mahir
ama ihtiyatl› anneler ise sorunu o
formay› (çoraplar da dahil) bizzat
örerek halletmeyi sever. K›fl›n iyidir
de, yaz›n yün forma giymek kadar
zor bir fley yoktur. Gencin iflah›n›
keser. Lakin, bu alan›n en güzel
taraf›, art›k üstte baflta ne varsa
oynayabilme kabiliyetidir. Üstte
hasbelkader Galatasaray formas›
varsa, Fener formal› bir çocukla
ayn› tak›mda oynayabilir, karfl›
tak›mda senle ayn› formay› tafl›yana
zerre muhabbet göstermezsin.
Daha ilk dakikada, tak›mdafll›k 
her türlü üstyap›y› derdest eder.

Öte yandan, hiçbir mahalle ço-
cu¤unun tahammül edemedi¤i
giyim-kuflam örnekleri de yok
de¤ildir. Misal; altta pijama, üstte
atlet, ayakkab›lar rugan, çoraplar
pastel tonlarda, gözde gözlük,
bakkaldan dönen amcan›n maça
dâhil olma çabas› bu ortama hiçbir
zaman yak›flmam›flt›r, yak›flmaya-
cakt›r. 

Kurallara Dair…
Endüstrinin kepazeliklerine en 
rahat barikat uygulanacak aland›r.
Mahalle futbolu laiktir. Kulla oyun
aras›na ruhban s›n›f› (hakemler) ve
kara kitaplar› giremez. Kimse adalet
da¤›tt›¤›n› iddia etmesin; durum
ortada. Bunun panzehiri de yine
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Mahalle; yaln›zca bir
yerleflim yerinden

ziyade bir ‘durum’un, o
durumdan yola ç›karak

flekillenen bir varolufl
biçiminin ad›d›r.



‘mahalle maçlar› kurallar›’d›r.
“Adam›n gol diyor!” denirse,
tart›flma orada biter. Adama g›c›k
kapmak da kimseye fayda getir-
mez. Lakin, bu tip adamlar genelde
sevilen, say›lan ve ‘teknik’ adam-
lard›r. Oyundan so¤utulmalar›, biz-
zat tak›ma zarar getirece¤inden,
mevzu uzat›lmaz. 

Bir Allah’›n kulu gelse de ‘ofsayt’
kural›n›, sahalar›m›za sokamaz,
sokmamal›. Bütün hayat›n› karfl›
sahan›n derinliklerinde geçiren
‘beleflçilik müessesi’ne bu vesileyle
sahip ç›k›lmal›d›r. Öte yandan, öyle
krampon giyip topu her buldu-
¤unda ‘abanmak’ da ay›pt›r. 

Bacak-aras›-5-gol ve 3-korner-bir-
penalt› meseleleri anlaflmaya göre
uygulanabilir. Lâkin, kaz›k kadar
adam olunca, bacak aras› kural› 
hiç gündeme getirilmemelidir.
Yak›flmaz.

Topu d›flar› atan gidip al›r. Almazsa
bu flah›s maç süresince sürekli
afla¤›lanmal›, pis pis bak›larak
yapt›¤›na piflman edilmelidir. 

Maç süresi havaya göre ayarlan-
mal›, hava karar›nca ve top sahi-
binin babas› ça¤›r›nca maç bitiril-
melidir. Hiçbir tak›mdafl, aile krizle-
rine yem edilmemelidir. ((BBkkzkkzz;;
EEsseemmssppoorr MMeekkaappssppoorr MMaaçç››))

TTaann MMoorrggüüll

Manisal› Gençler Davas›
26 Aral›k 1995 gecesi, Manisal› 
16 genç ve çocuk, bir vagona
“Paral› e¤itime hay›r” yazd›klar›
gerekçesiyle evleri bas›larak
gözalt›na al›nd›. A¤›r iflkenceden
geçirilen gençler duvarlara yaz›
yazmak, bildiri da¤›tmak, molotof
kokteyli atmak, gizli örgüte üye
olmakla suçland›. Aileler savc›l›k
izniyle gördükleri çocuklar›n›n
iflkence gördü¤ünü anlayarak
kamuoyunu harekete geçirdi.

K›sa süre içinde Türkiye’de benze-
rine s›k rastlanmayan boyutta bir
dayan›flma dalgas› yükseldi.
Doktorlar iflkence raporlar›yla,
avukatlar gönüllü savunmalar›yla,
gazeteciler yak›n haber takibi ile,
edebiyatç› ve sanatç›lar müzikleri
ve yaz›-çizileriyle, akademik kimlik
sahipleri yaz›lar yazarak ve durufl-
malara kat›larak, ülkenin içinden 
ve d›fl›ndan sivil toplum örgütleri
eylemleriyle ve davalar› yak›ndan
izleyerek, s›radan insanlar da ard›
ard›na gönderdikleri say›s›z 
mesajla iflkenceye karfl› gençlere
destek oldu. 

O dönem CHP milletvekili olan
avukat Sabri Ergül ile aileler ortak
bir bas›n toplant›s› yaparak görevli
polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. 14 Haziran 1996’da
Manisa Cumhuriyet Savc›l›¤›, genç-
lerin soruflturmas›n› yürüten 10
polis hakk›nda iflkence yapmaktan
dava açt›. 16 Ocak 1997’de ‹zmir
DGM, dokuzuncu duruflmas›nda
befl san›k hakk›nda beraat, 10
san›k hakk›nda da 2.5 y›l ile 12.5 y›l
aras›nda de¤iflen hapis cezalar›
verdi.

“‹zinsiz Yaz› Yazmak”
14 Mart 1997’de Manisal› gençler
“izinsiz yaz› yazmak” suçundan
Manisa Sulh Ceza Mahkemesi’nde
beraat etti. 20 Ocak 1998’de
Yarg›tay, ‹zmir DGM’nin karar›n›
bozdu. Bozma gerekçesi, polislere
karfl› aç›lan dava sonucuyla sulh ve
a¤›r ceza mahkemelerinde eylem-
lere iliflkin aç›lan davalar›n sonuç-
lar›n› beklemeden ve göz önüne

Manifesto
…E¤lenemiyoruz!

Radyo, televizyon, gazete, dergiler,
s›k›c› ve vasatç›. Hepsinden öyle-
sine kuru bir gürültü ç›k›yor ki,
sonuçta, bir ‘kakofoni’den baflka
birfley do¤muyor. Bir anlamda, 
kitle iletiflim araçlar›n›n gerçek bir
iletiflimsizli¤e yol açmas› gibi bir
paradoks söz konusu.

Dolay›s›yla, yeni bir radyoya ihtiyaç
var.

Radyo ne ifle yarar?
‘Zihin Tiyatrosu’nu kurmaya.
Zeki, duyarl› ve nazik insanlar› bir
araya getirmeye.
100.000 kiflilik sürekli bir parti 
yapmaya.
Olabilecek en direkt temas› 
kurmaya.
‘Sa¤›rlara Program’ yapmaya.
Belli bir fikrî ve kültürel yap›s› olan
insanlar›n bir arada olaca¤› bir
‘platform’ sa¤lamaya.
Bu insanlar› demokratik, özgür ve
kaliteli bir ‘mecra’ çevresinde bir
araya getirmeye. 
‘Sa¤duyu’ya dayanan bir
odaklaflmaya.
K›sacas› nefes al›p, vermeye.
‘Temiz hava’ solumaya.

Haysiyetli ifller yapmak laz›m.

Hiçbir çözüm üretmeyece¤imize
söz veriyoruz. (Olsa olsa, dünyada-
ki ‘meraks›zl›k’ sendromuna, geçici
baz› çareler getirmeye çal›flabiliriz.)
Size birfley vermek istemiyoruz;
mümkün oldu¤u oranda sizden
birfleyler almak istiyoruz.

Çünkü bu, bizim ortak projemizdir.

AAçç››kk RRaaddyyoo

Haziran 1995.
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Atalar›n sporu
‘atanal›r spor’.
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almadan, eksik inceleme yaparak
karar vermifl olmas›yd›. 

San›k polisler, 15 Ekim 2000’de
iflkence ve kötü muamele suç-
lar›ndan toplam 85 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›ld›. 28 Ekim
2000’de ‹zmir DGM Manisal› 
gençlerin beraatlar›na karar verdi.
Gerekçe, gençlerin ifadelerinin
iflkence alt›nda al›nm›fl olmas› ve
ortada baflka bir kan›t bulunma-
mas› idi.

Sonuçta Manisal› gençlerin “örgüt
üyeli¤i” suçundan befl y›l yarg›-
land›¤› davan›n sonucu beraatt›.
‹flkenceci polislerin yarg›land›¤›
dava ise 7,5 y›l sürdü. Manisa 
A¤›r Ceza Mahkemesi, Yarg›tay’›n
bozma kararlar› üzerine iflkenceci
polislere 60 ile 130 ay aras›nda
hapis cezas› verdi. Dosya yeniden
Yarg›tay’dayd›. Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi cezalar› üç ay içinde onay-
lamaz ise dava zamanafl›m›ndan
düflecekti. Yasa de¤iflikli¤i
gere¤ince san›klara tek tek tebligat
yap›lmas› gerekiyordu; tebligat
ifllemleri k›sa zamanda tamamland›.
Zamanafl›m› olamad›, Yarg›tay
cezalar› onad›. 

Atefl Manisa’ya Düfltü
Çocuk yaflta iflkence suçuna
u¤rayan gençler yetiflkin oldu.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
onlara tazminat verilmesini karara
ba¤lad›. Gözalt›na al›nd›¤›nda
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Elektronik Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi
olan Hüseyin Korkut, suçsuz yere
üç y›l üç ay tutuklu kalan gençler-
den biriydi. Uzun y›llar, yaflad›¤›
a¤›r travman›n etkileri yüzünden
tedavi gördü, ilaçlarla yaflamak
zorunda kald›. Kendisine yap›lan
iflkenceyi, yaflad›klar›n›, tedavi
sürecinin bir parças› olarak Atefl
Manisa’ya Düfltü ad›yla roman-
laflt›rd› ve bir gazetede dizi 
olarak yay›mlad›.

Gazeteci Timur Soykan’›n deyifliyle,
“Manisal› gençlerin davas›n›n izlen-
mesi Türkiye’nin ayd›nl›k yüzüydü.
Hukukçusu, oyuncusu, doktoru,
politikac›s›, insan haklar› savu-

nucusu ve sokaktaki insan iflkence
gören gençlerin davas›nda gerçe¤in
ortaya ç›kmas› için her fleyi yapt›...
Manisa’daki iflkence davas›
yaln›zca insan›n karanl›k yüzünü
de¤il, dayan›flmadan kaynaklanan
sevgi ve flefkat dolu yüzünü de
ortaya ç›kard›. ‘‹nsanl›k onuru
iflkenceyi yenecek’ bir slogan
olmaktan ç›kt›.” 

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr
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Hüseyin Korkut, “Kâbusun Bafllad›¤› K›fl
Gecesi – 1”, Radikal, 25 Kas›m 2007.

Timur Soykan, “Çocuklar›n Kahramanlar›,”
Radikal Online, 13 Nisan 2003.
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Manolo
Blahnik.  Çal›flmalar› bir ça¤dafl
tasar›m müzesinde (Londra
Tasar›m Müzesi) tek bafl›na yer
alan ilk ayakkab› tasar›mc›s›.  
‘Sex and the City’ adl› televizyon
dizisinin bafl rolündeki Carrie
Bradshaw’›n dilinden düflürmedi¤i
ve taparcas›na sevdi¤i, hatta
SoHo’da yanl›fl bir soka¤a
sapt›¤›nda yolunu kesen h›rs›za
“Her fleyimi alabilirsin ama Manolo
Blahnik’lerim bende kals›n” diye
yalvarmas›na karfl›n h›rs›z›n her
fleyi ona b›rakarak yaln›z onlar› 
al›p kaçt›¤› ba¤c›kl› yüksek topuklu
sandaletlerin yarat›c›s›. 1990’larda
‘Manolo’ sözcü¤ünün 400 $ ve
üstündeki her tür fl›k ayakkab›y›
tarif etmek için kullan›lan bir
kavram haline gelmesine sebep

olan 1942 do¤umlu Manolo
Blahnik’in ilk ad›.

‹spanyol bir anne ve Çek bir
baban›n o¤lu olarak Kanarya
Adalar›’nda, Santa Cruz de la
Palma’da do¤an Manolo, çocuk-
lu¤unu k›zkardefliyle birlikte ba-
bas›n›n muz plantasyonlar›nda
geçirdi. O dönemlerde anne ve
babas›n›n Paris’teki en fl›k ma¤a-
zalardan sat›n ald›klar› giysilerden
ve annesinin abone oldu¤u moda
dergilerinden etkilendi¤ini söyleyen
Manolo, ailesi diplomat olmas›n›
istedi¤inden üniversite e¤itimi için
Cenevre’ye gönderildi. Ama o ede-
biyat ve mimarl›k e¤itimine yönel-
di... 1965 y›l›nda Güzel Sanatlar
Akademisi’ne devam etmek için
Paris’e yerleflti; bu arada cep
harçl›¤›n› kazanmak için ikinci el
güzel giysiler satan GO adl›
ma¤azada çal›flmaya bafllad›.

Birkaç y›l sonra, ‹ngilizcesini gelifl-
tirmesi için babas› onu Londra’ya
gönderdiyse de o bütün zaman›n›
sinemalarda geçiriyordu. Arada bir
de ‹talyan Vogue dergisi için yaz›lar
yaz›yordu. 1971 y›l›nda içinde çi-
zimleri ve sahne tasar›m› çal›fl-
malar› olan dosyas›n› göstermek
üzere Amerikan Vogue dergisi
editörü Diana Vreeland’› ziyaret etti. 
K›rm›z› yemiflli, yeflil sarmafl›k 
ba¤l› ayakkab› çizimini gören
Vreeland “Ne kadar e¤lenceli,
aksesuar tasar›m›n› çok iyi bece-
riyorsun, niye onlar› gerçeklefltir-
miyorsun, git ayakkab› yap” 
diyerek onu yüreklendirecekti...

Giyilemese De...
Tekrar Londra’ya döndü¤ünde
Chelsea’deki Zapata adl› butik için
önce erkek ayakkab›s› tasar›mlar›
yapt›. Eski filmlerde izledi¤i klasik
modelleri renkli olarak yorumluyor-
du ama ona göre erkek ayakkab›s›
tasar›m›nda yarat›c›l›k oldukça
s›n›rl›yd›. 1972 y›l›nda Ossie Clark
yeni sezon koleksiyonu için bir
model istedi¤inde, ortaya bile¤i
saran kirazl› ba¤c›kl› ve sipsivri
topuklu bir çift ayakkab› ç›kard›. 
O y›llar›n ayakkab›lar›n› hat›rla-
yanlar kaba, dolgu/apartman

Dava,
yaln›zca
insan›n
karanl›k
yüzünü de¤il,
dayan›flma-
dan kaynak-
lanan sevgi
ve flefkat
dolu yüzünü
de ortaya
ç›kard›.

Manolo Blahnik.



genç tasar›mc›lar› say›lan Isaak
Mizrahi ve John Galliano için de
çal›flt›. 1994 y›l›ndan sonra
Amerikal› modac›lardan Bill Blass,
Carolina Herrera ve Oscar de la
Renta ile de çal›flan Manolo
Blahnik; 2000 y›l›nda Nieman
Marcus ödülünü ald›. Kendisine
2001 y›l›nda Londra Kraliyet
Akademisi (RCA) onursal doktora
derecesi ve Endüstri için Kraliyet
Tasar›mc›s› (Royal Designer for
Industry) onur üyeli¤i verildi. 2002
y›l›nda da ‹spanya Kral› I. Juan
Carlos’un vermifl oldu¤u, Güzel
Sanatlar Dal›nda Baflar› Alt›n
Madalyas›’n› (La Medalla de Oro en
Merito en las Bellas Artes) ald›.

Manolo Blahnik’in biyografisini
kaleme alan moda yazar› ve ta-
rihçisi Colin McDowell, onun
çal›flmalar›n› yak›ndan izledi¤ini ve
Blahnik’in ayakkab› tasar›m
sürecinin Bath’teki evinde,
Londra’daki ofisinde veya kuzey
‹talya’daki fabrikalar›nda Tombo
markal› f›rça markerlerle üç dakika-
da çizdi¤i eskizlerle bafllad›¤›n›
söylüyor. Sonra modele flekil ver-
meye geçiyor. Genellikle gürgen
kullan›yor. Önce makinede biçtikten
sonra elde törpü ve e¤e ile istedi¤i
biçimi al›ncaya kadar u¤rafl›yor.
Modeli be¤endikten sonra da plas-
tik malzemeyle üretimi için
alüminyum kal›p haz›rlamaya 
geçiyor.

Topuk Oyuntusunun S›rr›
Blahnik bu çal›flmas›n› flöyle
anlat›yor: “Yirmi y›l u¤raflt›ktan
sonra her süreci biliyorum. Nereden
neyi atmak gerekti¤ini ve buna
karfl›n ayakkab›n›n nas›l ayakta
durabilece¤ini biliyorum. Ve de
ayakkab› seksolojisinin en önemli
noktas› olan topuk oyuntusunun
s›rr›n›... Ve topuk. On iki santimetre
olsa da, güven duyman›z gerekir,
bu bir denge sorunudur. Bu neden-
le de topu¤u kendim elde flekil-
lendiriyorum.”  

fifieerrmmiinn AAllyyaannaakk

www.acikradyo.com.tr
30 Nisan 2003.

Bergdorf Goodman’›n pazarlama
departman› metin yazarlar›ndan
Georg Malkemus’u Amerika’daki
flirketin orta¤› yapt›ktan sonra bu
piyasada geliflmeye bafllad›.
Kendisi ve orta¤› Evangelina
Avrupa’dan sorumluydular. 1984
y›l›nda ise Blahnik, Calvin Klein’›n
haz›r giyim koleksiyonlar› için de
tasar›mlar yapmaya bafllad›.

Manolo Blahnik, modac›lar
aras›nda en çok be¤endiklerinin
Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel
ve Yves Saint-Laurent oldu¤unu
söylüyordu. Visconti ve Cocteau

filmleri, Velázquez, El Greco ve
Zurbarán gibi ressamlar esin kay-
naklar› aras›nda yeral›yordu.
Koleksiyonlar› için gelifltirmifl
oldu¤u kiflisel  formül ise flöyleydi:
“Zengin az›nl›¤a özel durumlar için
avant-garde bir görünüm” ve “son-
suza kadar giyilebilecek iyi, sa¤lam
bir biçim.”

Manolo’ya verilen tasar›m ödülleri
y›llarca birbirini izledi durdu... 1987
y›l›nda Amerikan Moda
Tasar›mc›lar› Konseyi’nin (CEDA)
özel ödülünü, 1988 y›l›nda ‹spanyol
Balenciaga ödülünü ald›. Dönemin

topuklu modellerle bu sivri topuk-
lar›n oluflturdu¤u büyük tezat› tah-
min edebilirler. Bu topuklarla
yürümek de çok zordu; çünkü
Manolo henüz üretimini do¤ru
biçimde çözememiflti. Bu nedenle
Vogue dergisi, onun ayakkab›lar›n›
giymek isteyenlerin özel bir espri
anlay›fl›na sahip olmalar› gerekti¤ini
yazd›...

Yine de Zapata’daki ayakkab›lar
giderek ünlenmekteydi. Butik k›sa
süre içinde özellikle sinema artist-
lerinin u¤rak yeri oldu. Müdavimleri
aras›nda Jane Birkin, Charlotte
Rampling, hatta daha eskilerden
Lauren Bacall gibi, giysileri ile
modaya öncülük yapan kifliler de
vard›. Bu arada Manolo Blahnik de
üretimle ilgili bilgi ve becerisini
gelifltirmeye u¤raflmakta ve güve-
nilir bir üretim atölyesi aramaktayd›.
En sonunda Londra’n›n kuzeydo-
¤usunda bir atölye buldu.
“Ayakkab›n›n güzel ve sanatsal
oldu¤u kadar teknik aç›dan da
do¤ru olan›n› yapabilmem y›llar›m›
ald›” diyen Blahnik, 2 bin Sterlin
borç bularak Zapata buti¤ini sat›n
ald› ve orta¤› Evangelina ile yürüt-
meye bafllad›.

Women’s Wear Daily dergisi onun
için “giyilemese de üzerinde en çok
konuflulan ayakkab›lar›n yarat›c›s›,
Londra’n›n en egzotik ruhu” diye
yaz›yordu. Gerçekten de o y›llarda
moda dünyas›n›n ünlü kiflileri
aras›na girmeyi becermifl, hatta
1974 y›l›nda ‹ngiliz Vogue dergisinin
kapa¤›nda yer alan ilk erkek
olmufltu. Dergi için Blahnik ile
Angelica Huston’un oldukça
flehvetli pozlar›n› çeken de David
Bailey idi.

Visconti, Cocteau, Velasquez, El
Greco, Esin Kaynaklar›
Blahnik bir taraftan Ossie Clark,
Fiorucci ve Jean Muir moda evleri
için de tasar›mlar yapmaya devam
ediyordu. ABD piyasas›na ilk kez
1978 y›l›nda Bloomingsdale
ma¤azalar› için haz›rlad›¤› koleksi-
yon ile girdi ve bir y›l sonra da
Madison Avenue üzerinde kendi
dükkân›n› açt›. 1980 y›l›nda
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Manolo Blahnik’in 
bir deseni.

Manu Chao
José-Manuel Thomas Arthur Chao,
nâm-› di¤er Manu Chao, politik
görüfllerinden taviz vermeyen, ama
dünyan›n tad›n› da olabildi¤ince
ç›karmaya çal›flan bir müzik adam›.
Yapt›klar›yla hem rock, hem de
dünya müzi¤i kulvar›nda bir çeflit
depreme neden oldu. Dünyasal
ezgileri ile hiçbir kural tan›madan
politikaya burnunu sokuyor.
Kendisini temsil eden büyük müzik
sektörüne karfl› bile kararl› bir
duruflu var. Görülmemifl bir
e¤lence, tükenmeyen bir umut,
herkesi ürperten bir fleytan tüyü,
evrensel bir duyarl›l›k ve insana
yaln›z olmad›¤›n› hissettiren bir
tav›rla, dinleyen herkesi aya¤a
kald›ran s›ms›cak bir müzik yap›yor.
fiark›lar›n› Frans›zca, ‹spanyolca,
Arapça, Galiciaca, Katalanca,
‹ngilizce, Portekizce, ‹talyanca ve
Wolof dilinde söylüyor.

21 Haziran 1961’de ‹spanyol Faflist
diktatör General Francisco
Franco’nun zulmünden kaç›p
Fransa’ya yerleflen kozmopolit bir
ailede gözlerini açan Manu Chao,
Paris’in varofllar›nda büyüdü.
‹spanyol, Küba ve Cezayir köklerine
sahip olan sanatç›, sol görüfle
sahip bir aile ortam›nda, hayat
hakk›nda ilk izlenimlerini genç
benli¤ine ifllemeye bafllad›. Sanatç›

ve entelektüel bir toplulu¤un içinde
büyümeye bafllayan Manu Chao,
böylece genç yaflta sosyal eflitlilik
ve kültürel çeflitlilik üzerine genifl
bilgi deneyim sahibi oldu. Seksen-
lerin bafl›na gelindi¤inde, günlük
ifllerde çal›flan Manu, geceleri Hot
Pants, Joint de Culasse ve Los
Carayos gibi gruplarda çald›. Bu
dönemde a¤›rl›kla The Clash gibi
gruplar›n punk ve rock temalar›
üzerine müzik serüvenini sürdürdü.
1980’lerde Bat›l› olmayan her türlü
müzi¤in ‘dünya müzi¤i’ ad› alt›nda
etiketlendi¤ini düflünürsek, Manu
Chao ve ekibi de bunun ilk temsil-
cilerinden biri oldu. 

Mano Negra Efsanesi...
Hot Pants adl› grup bir demo ve
albümden sonra da¤›lmas›na
ra¤men, Manu kardefli Antoine ile
birlikte Los Carayos adl› grubu
kurdu.1984 y›l›na kadar üç albüm
ç›kartt›lar. Bu zamana kadar genifl
bir müzik yelpazesine sahip olan
Manu Chao, bu birikimini dünya ile
paylaflmak için 1986 y›l›nda kuzeni
Santiago Casariego ve yine kardefli
ile birlikte ad›n› Perulu Mano Negra
(Kara El) örgütünden alan grubu
kurdu. Mano Negra, Bat›
Avrupa'n›n kültürel çemberinin
d›fl›nda kalan ve ‹ngilizce
konuflmayan ülkelerin müzi¤ini
temsil etti. Dünya çap›nda bir
topluluk olmasa bile, özellikle

anadili ‹ngilizce olmayan Avrupa ve
Latin Amerika ülkelerinde çok sevil-
di. Daha çok, keflfetme tutkusu ile
yanan ruhlar›n, dünyayla ilgili
endifle duyanlar›n grubu olan 
Mano Negra, renkli, çok kültürlü 
ve çok sesli bir müzik yaratt›.
Reggae, rai, ska, salsa, rap, Latin
ve rock gibi birçok türü, arzu
ettikleri herhangi baflka bir tarz
ile kol kola sokup, ortaya kültürel
bir estetik ç›kartt›. 

Grubun ilk albümü Patchanka
(‹spanyolca ucuz dans müzi¤ine
verilen argodan türetilmifl bir
sözcük) ba¤›ms›z bir müzik
flirketinden 1988 y›l›nda ç›kt›.
1989 y›l›nda Puta's Fever piyasaya
ç›kt›. Bunu 1991 y›l›nda grubun ilk
iki albüme k›yasla daha bir rock
senteze soyundu¤u The King Of
The Bongo albümü takip etti. Bu
zaman zarf›nda grup, Fransa’n›n en
önemli, ayk›r›, alternatif-folklorik
rock temsilcisi unvan›na sahip oldu.
Mano Negra efsanesini
ölümsüzlefltiren en büyük unsur,
grubun iki defa Güney Amerika’ya
yapt›¤› tutkulu ve anarflist turneler
oldu. Öncelikle ekip 1992 y›l›nda
üstüne sahne kurduklar› bir gemiyle
Güney Amerika limanlar›n› dolaflt›
ve k›tan›n her liman›nda yerel
insanlarla bütünleflti. Bir sonraki y›l
grup, savafltan dolay› paramparça 
olmufl olan ve hâlâ çat›flmalar›n
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Manu Chao

Manu Chao ‹stanbul
konserinde 4 saat
boyunca sahnede
kald›. (Maslak 
Venue-‹stanbul, 
10 Haziran 2002.)2



çalan sanatç›, her ne kadar yo-
luna solo devam ediyor olsa bile,
yan›ndaki gruba isim vermekten de
çekinmiyor. Grubunun ad› Radio
Bemba Sound System. (Sierra
Maestra da¤lar›nda Fidel ve
Che’nin önderli¤indeki isyanc›lar›n
Küba devrimi s›ras›nda kulland›klar›
iletiflim sisteminin ad›ndan esin-
lenerek...)   

Manu Chao’nun yazd›¤› sözler
ço¤unlukla aflk, göçmen kamp-
lar›ndaki hayat, fakirlik, dünya 
politikas›, savafl›n insani bedeli 
ve kültürel kesiflim üzerine. Manu
Chao, her zaman Meksika’daki
Zapatista hareketini destekledi
(örne¤in Radio Bemba albümün-
deki flark›larda Zapatist lider
Subcomandante Marcos’un sesin-
den yo¤un sampling kulland›) ve
ABD’nin politikalar›na aç›k yürek-
lilikle karfl› ç›kt›. Alternatif küre-
selleflme yanl›s› olan Manu, tüm
mesajlar›n› her f›rsatta s›radan
insanlarla paylaflmas›n› bildi. Bunun
sayesinde ‘Herkese ayn› günefl’ ve
‘Her zaman ilkbahar’ flark›lar›
dillerde sloganlaflt›.

Manu Chao daha sonra uzun bir
süre baflka sanatç›larla müzik
birikimini paylaflmaya bafllad› ve
çok baflar›l› müzik iflbirliklerine 
imza att›. Bunlar›n aras›nda en
dikkat çekeni Mali’li iki kör sanatç›
Amadou ve Mariam’in Dimanche
Bamako (Bamako’da Pazar Günü)
adl› albümü. Oysa Chao yaln›zca
‘e¤lence’ olsun diye stüdyoya
girmeyi önermiflti onlara; ancak, 
alt› gün sürecek stüdyo çal›flma-
lar›ndan, dünya çap›nda 600 bin
adet sat›lan bir albüm ortaya ç›kt›.
Manu, flark› sözlerini getirdi, gitar
çald› ve albümün yap›mc›l›¤›n›
üstlendi. Söz konusu albüm birçok
ödül alman›n yan› s›ra, punk köken-
li çok kültürel altyap›ya sahip olan
Manu Chao’un dünya ezgilerine ne
kadar hâkim oldu¤unun da en
büyük kan›tlar›ndan biriydi. Bu
s›rada konserlerini vermeye devam
eden sanatç›, yüz binleri coflturup
dünyan›n her köflesine egzotik
seyahatlerini de sürdürdü. Tüm bu
zaman zarf›nda teflkilat karfl›t› 

dünya müzi¤i albümü unvan› ile
taçland›r›ld›. Latin, rumba, samba,
reggae ve akustik menfleli rock
temalar›n›n harmanlanmas›ndan
oluflan albüm, dünya çap›nda
toplam befl milyon nüsha satt›. 

Clandestino’yu takip eden ve 
ad›n› Madrid’deki bir metro 
istasyonundan alan, ikinci solo
albümü Proxima Estacion:
Esperanza (S›radaki ‹stasyon:
Umut), 2001 y›l›nda ç›kt›. Yeni
albümü, Clandestino ile benzerlikler
içermesine ra¤men, daha a¤›r 
Karayip ritmleri ile baflka bir 
atmosfere sahipti. Bu albüm hiç

zorlanmadan bir anda tüm listeler-
de üst s›ralara yükseldi. Albüm 
turnesi kapsam›nda sanatç›, Efes
Pilsen One Love festivali kapsa-
m›nda ‹stanbul’da da konser verdi;
Farkl› din ve ›rklardan oluflan or-
kestras› ile Manu Chao ‹stanbullu-
lar› dört saat boyunca coflturdu. 

‹syans›z ve Radyosuz Olmaz
2003 y›l›nda ç›kan Radio Bemba
Sound System adl› konser albümü,
içerdi¤i 29 parça ile 64 dakika
boyunca Manu Chao’un bereketli
ve coflkulu ruhunu yans›tan bir
cevher niteli¤indeydi. Sanatç›n›n
solo kariyerinde yürüdü¤ü patika,
Mano Negra dönemine k›yasla
oldukça deneysel ve Ska, Rai ve
Latin ezgilerine daha çok odak-
lanm›fl durumda. A¤›rl›kla gitar

yo¤un bir flekilde sürdü¤ü bir
dönemde, Kolombiya’da on haftal›k
bir tren yolculu¤una ç›kt›. Ülkeyi
bafltan afla¤› dolaflan ekip, yerel
gerillalarla güvenli seyahat için
pazarl›klar yap›p, durduklar› her
istasyonda bedava konser verdi.
Bu eflsiz tecrübe gruba inan›lmaz
bir sayg› ve hayranl›k sa¤lam›fl olsa
bile, ekip içten içe ciddi anlamda
y›prand›. Manu Chao’un babas›,
gazeteci/yazar Ramon’un söz
konusu turneyi kaleme ald›¤› Un
Tren De Hielo y Fuego (Alevden ve
Buzdan Bir Tren) adl› kitapta bu
y›pranman›n izleri rahatl›kla
görülüyor.

Son bir kez stüdyoya giren ekip,
zor bela 1994 y›l›nda Casa Babylon
adl› albümü ç›kartt›. Stüdyoya kimin
gelip gelmeyece¤ini bilmeyen
Manu Chao, böylece ihtimaller
üzerine kurulu olan “casualidad”
(flans-kader-k›smet) dedi¤i bir
çal›flma tarz› yaratt›. O zamandan
beri de bu stili koruyan sanatç›, her
zaman ihtimaller üzerine kurulu
olan ‘ân› yaflamay›’ kendine hedef
bildi. Son albümün ç›k›fl›ndan bir y›l
sonra kardefli de dahil olmak üzere
ayr›lan baz› üyeler yüzünden Mano
Negra sayfas› ilelebet kapand›.

“Herkese Ayn› Günefl”
Yoluna tek bafl›na devam etmeye
karar veren Manu Chao, takip eden
üç y›l boyunca Meksika ve
Brezilya’da bir gezgin gibi seyahat
etti. Yan›na ald›¤› tafl›nabilir kay›t
cihaz› ile binlerce saatlik ham
müzik ve flark› temas› kaydetti.
Ortaya ç›kan melodiler Mano Negra
çizgisinden büyük farkl›l›klar içeri-
yor, Manu Chao’nun hedefledi¤i
gibi, sokaklar›n müzi¤ini temsil
ediyordu. Bu ifllenmemifl fikirlerin
hepsi ince bir imbikten geçirildikten
sonra, sanatç›n›n 16 parçadan
oluflan ilk solo albümü Clandestino
(‹llegal) ortaya ç›kt›. Müzik flirketi
albümün Britanya’da yay›nlanmas›-
na izin vermedi. Ama, söz konusu
albüm, a¤›zdan a¤za dolaflmaya
bafllad›. Yo¤un ilgi sonucu
Clandestino yar›m milyonun üzerin-
de sat›fl yaparak o döneme kadar
(asl›na bak›l›rsa hâlâ) en çok sat›lan
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Manu Chao

Manu Chao 2006
y›l›nda, üçüncü dünya
ülkelerini temsil eden
yegâne tak›m oldu¤u

için konserlerinde
Galatasaray formas›
giydi¤ini söylemiflti.
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prensiplerini ve politik/müzik
kar›fl›m›ndan oluflan tavr›n›
sürdürdü. Örne¤in, ‘Desaparecido’
(Kaybedilenler) ve ‘Malegria’ (‘ac›l›
mutluluk’, Manu’nun uydurdu¤u bir
sözcük) gibi flark›lar›nda bu tav›r
belirgin flekilde ortaya ç›k›yordu. 

La Radiolina (Radyocuk), La Colifata (Kaç›k
Radyo) ve Radio Bemba
Popüler müzik dünyas›nda baflar› kazanm›fl
olan birçok müzisyenin aksine, Manu
Chao’nun müzikleri daha piyasaya ç›kmadan
duyuluyor, biliniyor. Örne¤in, 2007 tarihli
albümü La Radiolina’n›n birçok flark›s›n›n,aa
albüm yay›nlanmadan aylar öncesinden
Barcelona’da sokak müzisyenleri taraf›ndan
çal›n›p söylendi¤i biliniyor. Radyocuk
albümünün ‘Rainin’ in Paradize’ adl›
flark›s›nda Manu, Arjantin’in ünlü Radio
Colifata (Kaç›k Radyo) istasyonunun
çal›flanlar› ile iflbirli¤i yap›yor. Psikiyatri 
hastalar› taraf›ndan yürütülen Radio
Colifata’nun sunucular› olan bu ‘deli’ler, 
hem vokallerde Manu’nun yan›nda yer 
al›yor, hem de flark›n›n video klibinde deli
rolünde gayet baflar›l› bir performans ortaya
koyuyorlar. Manu Chao, Barcelona sokak
müzisyenlerinden oluflan arkadafllar›yla 
birlikte La Colifata yarar›na bir CD de
ç›kartm›fl ve bu “albüm” Arjantin’de yüksek
sat›fl rakamlar›na ulaflm›flt›. Ayr›ca, Manu
Chao’nun turne grubu Radio Bemba’n›n
Arjantin stadyum konserlerinde her flark›da
Kaç›k Radyo’nun ayr› bir eleman› sahneye
ç›k›p çalm›fl ve söylemiflti. 
((BBkkzkkzz;; KKaaçç››kk RRaaddyyoo))

EEdd..

Yaflama Sevincinin Müzi¤i
Yeni aray›fllar peflinde koflmaktan
dolay› albümlerin aras› giderek aç›-
l›yordu. Manu Chao, alt› y›l müzik
piyasas›ndan uzak kald›ktan sonra
La Radiolina albümünü ç›kartt›.
Albümün yap›mc›l›¤›n› Beastie
Boys, Jack Johnson, Red Hot Chili
Peppers ve Mars Volta gibi grup-
lar›n albümlerinde çal›flm›fl olan
Mario Caldato ve Andrew Scheps
ile birlikte üstlendi. ‹spanyolca,
‹ngilizce, Portekizce flark›lar›n yer

ald›¤› albümde Manu’nun bitmek
tükenmek bilmeyen enerjisi
sergilenmekteydi.

Devrimci müzisyen, alternatif küre-
selleflme yanl›lar›n›n sözcüsü,
ezilen halk›n adam› Manu Chao’nun
müzi¤i, depresyonun de¤il yaflama
sevincinin, dünün de¤il bugünün,
küreselleflmenin de¤il enternasyo-
nalizmin tan›m›. Politik içerik ve
sosyal gündemi bir yana konacak
olursa, çocuksu vokalli Manu
Chao’nun müzi¤i, bir coflku patla-
mas› diye nitelendirilebilir. Böyle
karfl›t bir müzi¤in içinde herkes
kendine hitap eden birfley bula-
biliyor ve as›l Manu Chao muci-
zesinin de bu oldu¤u söyleniyor
zaten... 

ZZeekkeerriiyyaa fifieenn
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Diego Armando. 16’s›nda millî,
18’inde flampiyon, 22’sinde 
dünya y›ld›z›, 26’s›nda efsane,
31’inde kokainman, 44’ünde a¤›r
yaral›, 50’sine gelirken TV y›ld›z›...
Arjantinlileri kana kana mutlu eden
de oydu, Napolilileri sevinçten
a¤latan da, her hareketiyle
dünyan›n bütün futbolseverlerine
orgazm zevki tatt›ran da... 
Futbolu sevmeyen kald›ysa 
hâlâ yeryüzünde, onu seyretme-
dikleri içindir.

1960 y›l›n›n Ekim ay›n›n 30’unda
do¤du. Sefil mi sefil bir mahallede,
yoksul mu yoksul bir ailenin 
bilmem kaç›nc› çocu¤uydu. 
‘El pibe de oro’ dediler ona: 
‘Alt›n Çocuk’. Arjantinos Juniors
tak›m›yla, Arjantin birinci liginde
forma bulmaya bafllad›¤›nda
takvimler 1975’i, nüfus kâ¤›d› 
ise sadece 15’i göstermekteydi. 
Daha 16’s›ndayken kendini 
mavi-beyazl› Arjantin formas›n› 
giyerken buldu. Herkes çabuk
anlam›flt›, ona bahfledilen fley,
insan›n eylemli varolufluyla
kazan›lacak birfley de¤ildi. 
O efsunluydu!

‘Tanr›’n›n Eli’ Golü
Daha yirmili yafllar› bulmadan ve
1,66’l›k boyuna ald›rmadan Güney
Amerika’da y›l›n futbolcusu seçildi.
Dört Dünya Kupas› gördü. 1986’da
Meksika’da hepimizi Alice’in
Harikalar Diyar›’na götürdü.
‹ngiltere’ye iki gol att›, sanki oto-
biyografisini yazd›. (Tanr›’n›n) Eliyle
att›¤› gol, hayat›n›n son bölümüne
tekabül ediyordu belki de. Kötü
yola sapan naif bir eliçabukluk... 
O gün maçta yutturdu, ama 
hayatta hep enselendi. Futbol to-
puyla oynar gibi oynatmad› yaflam
onu. Ama ayn› maçta bir gol daha
atm›flt› El Diego. Tan›k olan hiç
kimse ona sadece ‘gol’ demekle
yetinmeyecektir. Bir mucizeydi o;
ya da ilham perisiyle fleytani bir
anlaflma yapm›fl sanatç›n›n eflsiz
do¤açlamas›... Bu golü en güzel,
tak›m arkadafl› Valdano anlat›r:
“Fubolu seven herkesin rüyas›na
girer o gol. Ben de o rüyaya bir
yerden olsun s›zabilmek için, gol-
den sonra gittim topu a¤lardan
ald›m. Hiç de¤ilse masal›n sonunda
ben de vard›m diyebilmek için.” 

Kimi Destekleyeceksiniz?
O turnuvada kupay› kald›rd›
Maradona. Sonras›nda ise herkes
podyumda bir yer beklerken, o
do¤du¤u topraklar›n çorakl›¤›na
hürmeten Napoli’yi seçti. Napoli
halk› bu cevherin özüne çabuk
vak›f oldu. Orta sahada oynay›p
‹talya’da gol kral› olmay›
baflarmadan, tak›m›n› iki kez
flampiyon yapmadan, UEFA
Kupas›’n› ellerine almadan çok
önce sevmifllerdi onu... 1990
Dünya Kupas›’nda bir kez daha
çekti k›l›c›n›. Ev sahibi ‹talya’ya
karfl› Napoli’de oynanan maçta
Napolililere söyledi¤i söz, tarihin
zab›t defterine flerh olarak düflüldü:
“Ben size iki flampiyonluk verdim,
ya ‹talya size ne verdi? Y›l›n 364
günü sizi unutanlar› m›, yoksa beni
mi destekleyeceksiniz?” Cevab›
haz›rd› Napolililerin. Tribünlerin
yar›s› Maradona’n›n arkas›ndayd›.
Finale de bu yürekle ç›kt›. Ama
olmad›. “Çald›lar” dedi¤i kupay›
kaybetmiflti. Masal burada sona
erdi, kâbus bafllad›. Çünkü hayat



Marcuse’nin yirminci yüzy›l siyaset
teorisine önemli katk› sa¤layan;
Lucien Goldmann’›n sözleriyle, “ileri
endüstriyel toplumlarda geliflen
muhalefetin program›n› formüle
eden ilk çal›flmalar” olan Tek
Boyutlu ‹nsan ile Eros ve
Uygarl›k’taki düflüncelerinin’’
nüveleri gerçekte onun 1922’de
Freiburg’da kabul edilen Alman
Sanatç› Roman› bafll›kl› doktora
tezinde bulunabilir. Hegelci diyalek-
tik metodun, Hegelci esteti¤in yan›
s›ra Dilthey’in yorumbiliminden ve
empati (Einfühlung) kavram›ndan
yararlanan genç Marcuse, tezinde
sanat›n yerleflik gerçekli¤i sorgu-
lad›¤›n›, yerleflik toplumsal iliflkileri
parçalayarak öznelli¤in, hem de
radikal bir öznelli¤in do¤mas›na
katk›da bulundu¤unu ileri sürüyor-

du. Kapitalizm maddi ve nicel olan›
manevi ve nitelin önüne geçirmifl,
fiyat ve para gibi niceliksel de¤erleri
egemen k›lm›fl, ruhsal yoksunlaflma
pahas›na maddi zenginleflmeyi
temel alm›flt›. Romantik sanatç›lar
metalar›n so¤uk ve ruhsuz dün-
yas›na tepki göstermifl, maddi
de¤erleri yücelten burjuva toplu-
munun karfl›s›na kültürü, etik ve
esteti¤in niteliksel de¤erlerini
koymufllard›. Bir baflka anlat›mla,
kapitalizmin geliflmesi romantik
sanatç› ve içinde yaflad›¤› dünya
aras›ndaki uyumu ortadan kal-
d›rm›fl, dünya sanatç›n›n ‘ev’i
olmaktan ç›km›flt›. Böylece sanatç›
dünyada bir sürgün, aflk›n bir 
yurtsuz olmufltu. Sanatç›n›n hayat 
biçimi (Küstlertum) toplumun hayatm
biçimiyle, hatta insanl›¤›nkiyle
(Menschentum) dramatik bir
çat›flma içine girmiflti.1

Diego, göz göre göre uçuruma
do¤ru koflmaya bafllad›. Hayran-
lar›n›n görmeye k›yamad›¤› bir kilo-
da ölümü ziyaret etti, sonra Fidel
Castro’nun yard›m›yla geri döndü.
Köprüden önceki son ç›k›fltan
çevirdi hayat›n›. 

Santa Maradona
fiimdi kendisiyle bar›flman›n mutlu-
lu¤unu yafl›yor. Bundan sonras› ne
olur bilinmez. Kim onun ne yapa-
ca¤›n› önceden görebildi ki? Ona
defans yapmak kolay m› san›rs›n›z?
“Tanr› Maradona’y›, o da futbolu
yaratt›” demiflti bir Napoli taraftar›.
O zaman, hikmetinden sual olunur
mu? Zaten bofla kurmad› hayranlar›
Iglesia Maradoniana’y›, yaniaa
Maradona Kilisesi’ni. fiimdi
tap›nakta mumlar yan›yor hâlâ.
Onun do¤umunu milat kabul 
edenler, ölmeyece¤ine de
inan›yor... 

BBaa¤¤››flfl EErrttttrtteenn

Marcuse
Herbert. ‹nsanl›k d›fl›, olabildi¤ince
adaletsiz, ekolojik y›k›ma do¤ru
h›zla koflan ve bütün bu özellik-
lerinden dolay› radikal bir biçimde
de¤ifltirilmesi gereken bir dünyada
yafl›yoruz. Bu dünya, topyekûn 
reddedifli ve buna ba¤l› devrimci
dönüflüm projesini âcil bir ihtiyaç
olarak önümüze koyuyor. Mutlak
özgürlük aray›fl›m›zda kim bize yol
gösterebilir? Hayli zaman önce
yitirdi¤imiz insani varolufl koflullar›n›
geri getirmede kim bize yard›mc›
olabilir? Belki de flöyle sormak
gerekiyor: 1960’lar›n büyük isyan
günlerini “soka¤a ç›km›fl gerçek-
üstücülük” sözleriyle tan›mlayan,
“düfllerin devrimci gücü”nü vurgu-
layan Herbert Marcuse’ye dönmek,
özgürlü¤ün bu inatç› flampiyonunu
bir kez daha okumak için bundan
daha uygun bir zaman olabilir mi?
Günümüzde özgürlükçü 
bir sol aray›fl›nda olanlar 60’lar›n
yeni soluna sa¤lam bir kuramsal
temel, militan bir ruh kazand›rm›fl
olan Marcuse’den daha zengin bir
kaynak, daha radikal bir esin
kayna¤› bulabilirler mi? 

fliflede durdu¤u gibi durmuyordu.
Bizim uzaktan izlerken bafl›m›z›
döndüren irtifa, Maradona’da hava
bofllu¤u etkisi yapt›. ‹ndi kay›k, ç›kt›
kay›k/iniyor ka ç›k›yor ka/in/ç›k...
Art›k o da herkes gibi fani dünyan›n
zevkleriyle tan›flm›flt›. ‹stikrar
Arjantin dilinde karfl›l›¤› olmayan bir
kelimeydi. Önce fetret dönemi,
sonra da çöküfl geldi. ‹syan etmeye
kalkt›, lakin kahramanlara özgü
niteliklerden yana pek zengin
de¤ildi. Meydan okumaya yetecek
miktarda tevazuu El-Fiorito’da
b›rakm›fl, sicil defterinden de düflük
not alm›flt›. Senaryo art›k, ucuz
pavyonlara düflen star flark›c›lar›n
hayat›na özenmeye bafllam›flt›. 

1994’e kadar savruldu durdu.
Sonra küllerinden yeniden
do¤maya çal›flt›. Ama haflar› yan›
hep omzunun bafl›ndayd›. Dopingli
mucizesi yakay› ele verdi. Oysa
doping, yetene¤i art›rmazd›. Onun
sadece resitalini sunacak enerjiye
ihtiyac› vard›. Ama olmad›.

Diego Armando Maradona... Hiçbir
zaman kravat takmad›. FIFA’y› hiç
sevmedi. Don Kiflot olmay› tercih
etti. Sanayiye diflli olmaktansa,
zaaflar›yla, sevaplar›yla insan
kalmay› seçti. Ama zaaflar› galebe
çald›! Belki de yeteneklerine ihanet
etti diye, vücudu onu cezaland›r-
maya kalkt›! Efsaneler genç ölür.
Ama hasbelkader ölmezse
yaflad›¤›na da piflman olur.
Beatles’›n dört üyesi de ölmeden
cennete gitmeyece¤ini söyleyen

Hiç kravat tak-
mad›. F‹FA'y›
hiç sevmedi.
Don Kiflot
olmay› tercih
etti. Sanayiye
diflli olmaktan-
sa, zaaflar›yla,
sevaplar›yla
insan kalmay›
seçti... Belki de
yeteneklerine
ihanet etti diye,
vücudu onu
cezaland›rmaya
kalkt›.
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Maradona Kilisesi’nin
60’›n üzerinde ülkeden

80.000 civar›nda 
üyesi var.

Herbert Marcuse, 1898-1979.

Marcuse romantik sanatç›n›n idea-
list öznelli¤i ile maddi de¤erleri
yükselten burjuva s›n›f›n›n dar
görüfllülü¤ü aras›ndaki çat›flmay›
iflliyor, romantiklerin bu dünyan›n
s›n›rlar› d›fl›na ç›kmay› denemifl
olmalar›n›n önemini vurguluyor;
fakat ayn› zamanda as›l çözümün
var olan bu dünyan›n afl›lmas›nda
oldu¤unu da hat›rlat›yordu.
Sanatç›n›n idealist öznelli¤i burju-
vazinin faydac›, maddiyatç›
dünyas›yla çelifliyordu. Kendini
kuflatan bu filisten (dargörüfllü)
dünyaya teslim olmay› reddeden
sanatç›, kimi zaman Genç Werther
örne¤inde oldu¤u gibi, intihar
etmeyi teslim olmaya, uzlaflmaya
tercih ediyordu. Sanatç› yabanc›l›k
duygusuyla yaflad›¤› bu dünyada
kendini gerçeklefltiremez; ama
asl›nda bu sürgünlü¤ü, bu
yabanc›laflmay› ortadan kald›racak
olan da yine sanatt›r. Sanatç›
ütopyac› ö¤eleri göstererek, bunlar›
aç›¤a vurarak yabanc›laflmay›
aflmaya çal›fl›r. fiimdiki ân›n
do¤umunu engelledi¤i gelece¤i,
“insan›n aflk›n yuvas›”n› gösterir. 

Esteti¤in ‹çinden Geçmek
Marcuse sanat›n olumsuzlay›c›
gücünü vurgular ve özgürleflme
sorunun çözümünde “esteti¤in için-
den geçme”nin rolüne de¤inir.
Esteti¤in özgürlü¤e aç›lan bir kap›
oldu¤unu söyleyen Schiller’in et-
kisiyle “estetik duygulu bir
uygarl›k”tan söz eder. Sanat›
varoluflun bütününü kuflatan bir
etkinlik olarak kavrar. Ona göre
sanat özgürleflmenin imgelerini
yarat›r, varolan›n ötesine geçmenin
yolar›n› gösterir. Eflitlikçi ve adaletli
bir dünyan›n mümkün oldu¤unu
duyurur. Douglas Kellner’in de
iflaret etti¤i gibi Marcuse’nin tezin-
deki ilginç temalardan biri,
toplumd›fl› sanatç›ya, hoflnutsuz
bireye yapm›fl oldu¤u vurgudur.
Do¤du¤u andan itibaren burjuva
toplumunun d›fl›nda kalan gezgin
müzisyenlerin ve tiyatro topluluk-
lar›n›n, manast›rdaki hücrelerinden
ç›karak nefle içinde hayat›n içine
f›rlayan genç rahiplerin, okullardaki
disiplinden kurtularak esriklik içinde
dolaflan göçebe ö¤rencilerin

bafl›bofl hayatlar›n› özgürleflme
yönünde önemli ad›m say›yor ve
toplum d›fl›ndal›¤›n muhalefet
potansiyeline dikkat çekiyordu
Marcuse.2 Toplumun en alt
tabakalar›n›n, sistemin k›y›s›nda ya
da d›fl›nda olanlar›n radikal bir
muhalefet potansiyeline sahip
olduklar›n› savafl sonras›
Avrupa’n›n durumuna bakarak
daha sonra da hep savunacakt›.
‹flçi s›n›f›n›n ço¤unlu¤unun iflçi 
aristokrasisine dönüfltü¤ünü, tutu-
culaflt›¤›n› ›srarla dile getirecek, bu
nedenle geleneksel mücadele
biçimlerinin (örne¤in grevlerin) de
yetersiz kald›¤›n› belirtecekti.

Marcuse entelektüel altkültürlerde
radikal dönüflümün önceden can-
land›r›ld›¤›n›, tasarland›¤›n› ileri

sürer. Fransa’daki 1830 ve 1848
devrimci ayaklanmalar›yla bohem
alt kültürler, ütopyac› sosyalistler
aras›ndaki iliflkileri örnek gösterir.
1830’daki ayaklanmalar›n bast›r›l-
mas›ndan sonra Avrupa’da reaksi-
yoner e¤ilimler a¤›rl›k kazanm›fl,
yeni bir teknik ça¤ bafllam›fl,
endüstri geliflmifl, maddi ç›karlar ön
plana ç›km›flt›. Bu reaksiyon döne-
mini 1848’de yeni bir devrim dal-
gas› izlemifl ve bir kez daha
sanatç›lar hayat›n eski biçimlerine
karfl› ayaklananlar›n ön saflar›nda
soka¤a ç›km›fllard›. Marcuse bu
noktada sanatsal ‘avant-garde’danee
ne anlad›¤›n› hissettirir. Avantgard
sanat ve politik eylemin birli¤i, var
olan› söküp atmay› hedefleyen bir
do¤rudan eylem biçimidir.

Yeni bir toplum için “büyük sistem-
ler” yaratm›fl olduklar› için Saint-
Simon’u ve özellikle de Fourier’yi

över. Fourier’yi burjuva dünyas›n›n
afl›lmas› için karfl› konulmaz, yak›c›
bir istek duyan romantiklerle
k›yaslar...

S›¤ Cinselli¤in Afl›lmas›
Marcuse, 1950-51 y›llar› aras›nda
Washington Psikiyatri Okulu’nda
verdi¤i dersleri geniflleterek ve göz-
den geçirerek yay›mlad›¤› Eros ve
Uygarl›k’ta; modern toplumdakikk
üretkenli¤e, bu toplumun üretken-
li¤i teflvik eden, dahas› zorlayan
kültürüne fliddetle karfl› ç›kar... Ona
göre üretkenlik, “ça¤dafl toplumda-
ki gerçeklik ilkesinin somut
biçimi”dir.3

Modern kapitalist toplumda üretim
fabrikadan aileye uzanan bir bütün-
lük içinde örgütlenmifltir. Eme¤in ve
cinselli¤in, çal›flma hayat›n›n ve
cinsel hayat›n örgütlenmesi bütün-
lük oluflturur. Püriten ahlâk hem
çal›flma hayat›na, hem de cinsel
hayata damgas›n› vurur.4 Kapita-
lizm cinselli¤i de araçsallaflt›rm›flt›r.
Beden hep çal›flmaya, üremeye ve
üretmeye yöneltilir. Gerçeklik ilkesi
karfl›s›nda haz ilkesine boyun
e¤dirilir, hayat›n d›fl›na sürülür, haz
alma ve oyun oynama yasaklan›r.
Modern toplumda haz almak
afla¤›lan›r; haz alan, haz peflinde
koflan insan lânetlenir. Haz peflinde
koflmak, hazz› aramak paryalara
özgü kabul edilir. Meflru say›lan tek
cinsellik, döllenmeye ve üremeye
yönelik oland›r. Bunun d›fl›nda
kalan her cinsellik damgalan›r,
de¤iflik sapk›nl›k kategorilerinden
birinin içine yerlefltirilir. 

Bedenin özgürleflmesi ancak
dölleme ve üreme ile s›n›rlanm›fl s›¤
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Marcuse toplumun en
alt tabakalar›n›n, sis-
temin k›y›s›nda ya da
d›fl›nda olanlar›n
radikal bir muhalefet
potansiyeline sahip
olduklar›n› savunuyor-
du. (‹flçi Bayram›
Yürüyüflü, Toronto-
Kanada, 1940’lar.) 

Bedenin özgürleflmesi
ancak dölleme ve

üreme ile s›n›rlanm›fl
s›¤ cinselli¤in afl›lma-

s›, bunun ötesine
geçilmesiyle gerçek-
leflebilir. Ancak o za-

man, cinsellik kurallar›
deneyimin içinde

oluflan bir oyun haline
gelecektir. (Eflcinsel

Onur Yürüyüflü, 
New York, 2007.)
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‹sa’n›n “Baba, beni neden yaln›z
b›rakt›n?” sözü bir sitem olman›n
çok ötesindedir asl›nda. Düpedüz
isyand›r ve tam da bu nedenle
onun bir heretik olarak öldü¤ünü
söyleyenler hakl›d›rlar. Yeryüzüne
kurtar›c› olarak gelen o¤ul, finalde
baba ile çat›flm›flt›r. Kurumlaflm›fl
H›ristiyanl›¤›n, kilisenin d›fl›ndaki
onca mezhep, onca tarikat,
Katharlar, Anabaptistler
Albigensianlar ve niceleri iflte bu
heretik ‹sa’y› izlemifllerdi. Keza,
Ortaça¤›n sonlar›ndan 18. yüzy›l
bafllar›na Avrupa’n›n k›rlar›nda pat-
lak veren çok say›daki köylü ayak-
lanmas›na, “henüz var olmayan›n
hayali”yle eyleme geçen
ayaktak›m›na önderlik eden de ayn›
heretik ‹sa’d›r.7 Marcuse, t›pk›
Ernst Bloch ve Walter Benjamin
gibi ‘mesiyanik komünizmin ütop-
yas›ndaki devrimci özü’ görmüfltü.8

Ak›l, Bilim ve Tekni¤in
Araçsallaflt›r›lmas›
Elefltirel teorinin en radikal temsil-
cisi Marcuse, t›pk› Adorno ve
Horkheimer gibi temel itirazlar›ndan
birini de akl›n, bilimin ve tekni¤in
araçsallaflt›r›lmas›na yöneltir.
Modern toplumda bilim ve teknolo-
ji, sahte bilinç yerlefltirmede,
tahakkümü ve sömürüyü fark
edilmez k›lmada kullan›l›r. Teknoloji
ve bilim, do¤aya ve insana hükmet-
menin, do¤a üzerinde tahakküm
kurman›n arac› olmufl,
araçsallaflm›flt›r. 

Marcuse sosyal bilimlerin ba¤›ms›z,
tarafs›z olmad›¤›n› ›srarla belirtir.
Tam aksine, otorite sa¤lamada,
statükoyu korumada, toplumu
istikrara kavuflturmada kullan›ld›¤›n›
vurgular. ‹nsana hükmetmenin arac›
hâline gelen sosyal bilimler, çelifl-
kiyi, farkl›l›¤›, hoflgörüyü reddeden
formel bir mant›¤a dayal›d›rlar.
Keza halkla iliflkiler, kamuoyu
araflt›rmalar›, reklam ve tüketici
psikolojisi, siyaset psikolojisi gibi
çok say›da alt disiplin toplumu
manipüle etmede, sahte bilinç
yaratmada kullan›lmaktad›r. Ad›
geçen bilimlerin katk›s›yla yarat›lan
sahte bilince sahip olan, sahte bi-
lincin tafl›y›c›s› olan insan, özgür-

Uygarl›¤›n Temelinde Yatan
Suçluluk Duygusu
Uygarl›k, göçebe sürüden (horde),
aralar›nda kan ba¤› bulunan
kardefllerden oluflan klana geçiflle
bafllam›flt›r. Fakat klan sadece kan
ba¤›na de¤il, bir suç ortakl›¤›na da
dayan›r. Kardefller bir araya gelerek
babay› öldürtmüfl ve ba¤›fllanmaz
bir suçun failleri olarak el ele
vermifllerdir. Kardefllerin ataerkil
despotu katletmeleri, kuflkusuz,
özgürleflme yolunda at›lm›fl önemli
bir ad›md›r. Ne ki, baba katili
o¤ullar bir süre sonra suçluluk ve
piflmanl›k duymufllard›r. Suçluluk
ve piflmanl›k duymakla kalmam›fl,
babay› tanr›laflt›rm›fllard›r da.
Ölümünden sonra onun gücüne,
iktidar›na tap›n›r olmufllard›r.

Uygarl›¤›n temelindeki suçluluk
duygusu iflte o zaman yerleflmifltir.
“Ve kardefl klan› ilksel hordadan
ay›ran belirleyici ruhbilimsel olay
suçluluk duygusunun geliflmesidir.
‹lksel horda ötesine ilerleme, suçlu-
luk duygusunu öngerektirir.”6

Uygarl›k arzuyu bast›ran, haz ilkesi-
ni egemenli¤i alt›na alan, doyumu
engelleyen bu suçluluk duygusuyla
ilerlemifltir. Uysallaflt›r›c›, terbiye
edici bir duygudur suçluluk. ‹nsan›
yasaklara uymaya, yasalara sayg›l›
davranmaya zorlar, tabular karfl›-
s›nda çi¤neyici ad›m atmaktan
al›koyar. 

Suçluluk duygusu de¤iflikli¤e u¤ra-
m›fl olarak tarih boyunca yeniden
üretilmifl, yerleflik otoriteye karfl›
baflkald›r›y› önlemede kullan›lm›flt›r.
Bireysel ya da kitlesel pek çok
isyan›n yar›da kalmas›nda, ayaklan-
malar›n, isyanlar›n sonuna de¤in
götürülmesini önlemede etkili ol-
mufltur. Genç kuflaklar›n dikbafl-
l›l›¤›n› sona erdiren, haylaz çocu¤u
yuvaya dönmeye ikna eden hep bu
duygu olagelmifltir. Nice âsi ruhu
yat›flt›rm›flt›r bu duygu. Oysa özgür
bir varolufl için asi ruhlar›n uysal-
laflmamalar›, isyan› nihai noktaya
tafl›malar› gerekir. O halde izleri
Freud’a dayanan baba-o¤ul(lar)
çat›flmas› ötelere tafl›nmal›d›r.
Çarm›htaki ‹sa’n›n sitemine kulak
vermeye ne dersiniz?

cinselli¤in afl›lmas›, bunun 
ötesine geçilmesiyle gerçekle-
flebilir. Ancak o zaman, cinsellik
kurallar› deneyimin içinde oluflan
bir oyun haline gelecektir. Bu 
noktada Marcuse’nin gey ve
lezbiyen özgürlük hareket aç›s›n-
dan neden bir yol gösterici 
olarak kabul edildi¤i anlafl›lmak-
tad›r. 

Marcuse 1950’lerin sonlar›nda,
SSCB’de de Bat›’n›n kapitalist
toplumlar›na benzer bir üretim
mant›¤›n›n ve cinsellik anlay›fl›n›n
yerleflmifl oldu¤unu saptam›fl ve
Sovyet Marksizmi adl› kitab›nda 
bu tezleri ifllemiflti. SSCB’nin
Bat›’n›n sanayi toplumlar›yla 
ortak özellikler tafl›d›¤›n› ileri 
sürüyordu. Hem Bat›’n›n sanayi
toplumlar›, hem de SSCB, 
elefltirel bilinçten yoksun uyumlu
insanlardan oluflan, merkezîleflmifl,
tekdüzeleflmifl, mekanikleflmifl, 
bürokratik toplumlard›. Marcuse
üretim/üreme sözcüklerini her 
iki toplum aç›s›ndan da pejoratif
anlamda kullan›yordu. 

Modern toplumun yasalar›, 
tabu ve yasaklara dayal› ahlâk›,
insan› uysallaflt›rm›fl, itaatkâr 
ve evcil k›lm›flt›r. Bu uysallaflt›rma
asl›nda uzun ve ac›mas›z bir
sürecin sonunda gerçekleflmifltir. 

Freud yineleyerek vurguluyordu ki,
uygarl›¤a dayanak olan kal›c› 
kifliler aras› iliflkiler efleysellik
içgüdüsünün hedefinde engellen-
mesini öngörmektedirler. Sevgi 
ve istedi¤i dayan›kl› ve sorumlu
iliflkiler efleyselli¤in ‘sevecenlik’ 
ile bir birli¤i üzerine kurulur ve 
bu birlik uzun ve ac›mas›z bir
evcillefltirme sürecinin tarihsel
sonucudur.5

Haz ilkesinin bast›r›lmas›, 
haz aramaktan vazgeçme, 
insan› kölelefltiren bask›c› bir
çal›flma düzeninin örgütlenmesini 
mümkün k›lm›flt›r. Gerçeklik 
ilkesi hayata egemen olmufltur. 
O hâlde uygarl›k, bir özgürlük
kayb›n›n, do¤al olan›n bast›r›l-
mas›n›n sonucudur. 

‹sa'n›n
"Baba
beni
neden
yaln›z
b›rakt›n?"
sözü,
sitemin
ötesinde,
düpedüz
isyand›r.

zamandan ve zaman›n bask›s›ndan
kurtuluflu amaçlayan Orfeus.

Orfeus özgür birr  hayat›n,r  bask›s›z
bir düzeninr  müjdecisidir. Suçluluk
duygusu ve ona ba¤l› olarak
vazgeçmeler, ertelemeler üzerine
kurulu; hazz›n ard›na düflmeyi
yasaklayan, düfleni ise cezaland›ran
bir uygarl›¤ar  meydan okuyuflu,
‘büyük reddedifl’ik  simgeler.

Büyük Reddediflk
Nedir büyükr  reddedifl?k  ‹nsanca bir
varoluflun koflullar›n› yaratabilmek,
böyle bir varoluflur  gerçeklefltire-
bilmek için,k var olanr  yerleflik
düzeni, bu düzenin kurumlar›n› ve
de¤erlerini geri çevirmek, onayla-
mamak vek  uzlaflmamakt›r.
Marcuse’ye göre Orfeus’un yapt›¤›,
bizleri yapmaya yöneltti¤i tam da
budur. Onun flark›lar› insan› oldu¤u
kadar do¤ay›r  da özgürlefltirir.

Marcuse, Orfeus mitinin bu yoru-
muyla radikal bir Epikürcür  olarak
karfl›m›za ç›kar... Sol Hegelcilikle
bafllayan Marx ve Freud sentezin-
den geçerek radikalk  Epikürcülü¤e
varan ve nihayet Fourier’nin kösnül
evreninin hayli yak›n›na uzanan bir
serüvendir onunki.

Orfeus miti ve Proust’un romanlar›,
yitirilmifl mutlulu¤un, alt›n ça¤›n
yeniden ele geçiriliflini anlat›r
bizlere. Yitirilmifl olan cenneti
talep etme hakk›m›z bulundu¤unu
hat›rlat›rlar... Geçmiflteki alt›n
ça¤, hat›rlama yoluyla geri getirilir.
Hat›rlama ân›nda “Eros bilincin
içine yay›l›r”, zaman›n varolufl
üzerindeki bask›s› geçici bir sürer
için de olsa ortadan kalkar.

Zaman›n ak›fl›, ba¤›fllanmamas›
gereken bir geçmifli,r  u¤ranm›fl
haks›zl›klar›, bask›y›, zulmü ve
k›y›mlar› unutturur ver  ba¤›fllat›r...
Böylesi bir ba¤›fllama,r  kölelefltir-
meyi do¤uran koflullar› yeniden
üretir... Zaman geçmifli, geçmiflte
olmufl olan› unutturmakla kalmaz,
olabilecek olan›k  tasarlamay› da
engeller. Kronos, insan›n mutlu-
lu¤unu, sevinçlerini ve düfllerini
yer.
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lü¤ünden kolayl›kla feragat edebil-
mektedir.

Haz ilkesinin k›s›tlanmas›na, bilim
ve teknoloji arac›l›¤›yla içsel ve
d›flsal do¤an›n ele geçirilmesine
karfl› ç›kan Marcuse, içgüdüsel bir
hayattan yana m›d›r? O, adaletsiz
ve eflitliksiz bir dünyay›,r  bask› ve
sömürüye dayal› bir toplumsalr
düzeni meflrulaflt›ran araçsal ak›l
ile akl›n kendisi aras›ndaki fark›
belirtmeye özen gösterir. Salt iç-
güdülere dayanmayan, fakat akl› da
araçsallaflt›rmayan ve dolay›s›yla
da bask›c› olmayan bir kültürür  sa-
vunur. ‹nsan›n ak›ld›fl›n›n güçlerine
teslim olmas›na kesinlikle karfl›
ç›kar. Akl›n ve akla dayal› bilginin
özgürleflme için ne denli önemli
oldu¤unu vurgular. Özgürlük içink
‘ilk günah’k  bir kezr  daha ifllenmeli,
insan bilgi a¤ac›na uzanmal› ve
yasak meyveyik  yemelidir.

Cinsel enerjinin basit bir
boflalmas›, patlamas› de¤ildir
Marcuse’nin savundu¤u. O, bu
enerjinin hayat›n tüm alanlar›na,
insan›n yapt›¤› her ifler  yay›lmas›n-
dan, libidonun dönüflmesinden
yanad›r. Bu yay›lma ve dönüflme
hayat› erotiklefltirecek, çal›flmay›
oyun haline getirecektir.9 Gelece¤in
özgür toplumundar  çal›flma,
zahmetli s›k›nt› verici bir u¤raflr
olmaktan ç›kacak, her türlür  insan
eylemi sanatsal ve estetik birk
etkinlik halinek  gelecektir. Marcuse,
çal›flmay› haz ilkesi içine alarak
Charles Fourier’nin ütopyac›
düflüncelerine hayli yaklaflmak-
tad›r.10

Mediyokrasi ve Medyakrasi
Gelgelelim, modern insan var olan›r
aflma ve böylelikle özgürleflme
arzusunu büyük ölçüde yitirmifltir.
Kendisine sunulan belirli bir refahr
karfl›l›¤›nda özgürlü¤ünden
feragat etmifltir.

Modern toplumlar›n karakterize edi-
ci özelli¤i mediyokrasidir. Kendile-
rini metalar ver  markalarla tan›m-
layan uyuflumcu bir y›¤›n.r  Kolektif
öykünme, ço¤unlukla dolays›z
özdeflleflme nedeniyle bireysel
farkl›l›klar silinmifltir. Bu toplumda
yerleflik söylemik  ve davran›fl› aflan
her giriflimr  ân›nda bast›r›l›r. Popüler
kültür ver  bu kültürü yayan medya
afl›r› toplumsallaflt›r›c› etkide
bulunur. Medyan›n, reklamlar›n
ortak ifllevi,k  itiraz etmeyen toplum,
elefltirel bilinçten yoksun insanlarla
makûl ço¤unluk yaratmakt›r.k  Böyle
insanlar bask›ya kolayca boyun
e¤erler. Marcuse bu noktada bir
kez daha toplum d›fl›ndakilere,
toplumun k›y›s›ndakilere döner ver
bu konformist y›¤›n karfl›s›nda
muhalif sanatç›dan,f  yerleflik ahlâk›k
tan›mayan fahifleye de¤in, modern
zamanlar›n bütün karfl›-kahraman-
lar›n› taçland›r›r.

Marcuse, Eros ve Uygarl›k’takk  yeni
bir ahlâktanr  söz ediyordu. Eros’un
ahlâk›ndan, Orfik ahlaktan.k

Bat› kültüründe Prometheus
insanl›¤a yol göstermifl, insanl›¤›n
yazg›s›n› de¤ifltirmifl bir kahramanr
olarak bilinir.k  Ne ki bir zamanlarr
tanr›lara baflkald›rm›fl olan bu
kahraman, Bat› uygarl›¤›n›n geliflimi
içinde giderek tanr›k  kat›na ç›ka-
r›lm›fl, tanr›laflt›r›lm›flt›r. Onun yol
göstericili¤i hazz› lanetleyen bask›c›
bir uygarl›¤ar  do¤ru evrilmifltir. “O
üretkenli¤i simgeler” ve onun üret-
kenli¤inde “kutsama ve ilenme, iler-
leme ve zahmet ayr›lmamacas›na iç
içe geçmifltir”. Prometheus’un
bo¤ucu ve bask›c› dünyas›nda
Pandora, diflil ilke ve haz, “ilenç
olarak” görünürler.11

Marcuse’nin alternatifi, hoflgörüsüz,
cezaland›r›c› tanr›lar›n dünyas›n›n
uza¤›ndaki Orfeus’tur. fiark› söyle-
yen, hazza ça¤›ran, dolay›s›yla da

Nedir büyük reddedifl? ‹nsanca bir varoluflun koflullar›n›
yaratabilmek, böyle bir varoluflu gerçeklefltirebilmek için,
varolan yerleflik düzeni, onun kurumlar›n›, de¤erlerini geri
çevirmek, onaylamamak ve onlarla uzlaflmamakt›r.



‹lkgençlik y›llar›nda militan olarak
kat›ld›¤› 1918 devriminin bast›r›l-
mas› Marcuse’nin ilk yenilgi dene-
yimidir. Bunu izleyen birçok yenilgi
ve karamsarl›¤a yol açabilecek
deneyim yaflam›flt›r. Sovyet devri-
minin ard›ndan ortaya ç›kan tota-
liter düzen, faflizmin yükselifli ve
kitle deste¤i kazanmas›, iflçi
s›n›f›n›n faflizmin saflar›na kaymas›,
iflçi s›n›f› örgütlerinin bürokratik-
leflmesi, iflçi s›n›f›n›n giderek geri-
cileflmesi, kitlelerin pek de diren-
meden kat› disiplin ve bask› alt›na
al›nmalar›, toplama kamplar›n›n
dehfleti, McCarthy döneminin cad›
av›... Bunlar›n her biri tek bafl›na
karamsarl›k yaratabilecek deneyim-
lerdi. Fakat Marcuse, Douglas

Kellner’in de belirtti¤i gibi, kötüm-
serli¤e karfl› daima kesin tav›r
alarak umudun politikas›ndan 
yana oldu. Hem, Tek Boyutlu
‹nsan’›, “umut bize bu dünyada
umutsuzlar oldu¤u için verilmifltir”
sözüyle kapatan bir devrimcinin
karamsar oldu¤unu nas›l ileri 
sürebiliriz? ((BBkkzz;; SSiittüüaassyyoonniisstt
EEnntteerrnnaassyyoonnaall))

HHaalliill TTuurrhhaannll››

1 Kellner, Douglas; Herbert Marcuse and the
Crisis of Marxism (Herbert Marcuse ve
Marksizmin Bunal›m›), USA: University of
California Press, 1984, s. 20. Kellner’in
incelemesinin “Origins : Politics, Art and
Philosophy” bafll›kl› ilk bölümünde
Marcuse’nin doktora tezine iliflkin 
ayr›nt›l› bilgiye yer verilmifl.

iflsizlerde, cinsel az›nl›klarda, par-
yalarda, mülksüzlerde. Gelecekte
ayaklanman›n do¤al ortam›n›n 
gettolar olaca¤› kehanetinde 
bulundu. Yerleflik sosyalist,
komünist parti anlay›fl›n›, özellikle
de Leninist parti anlay›fl›n› reddetti.
Çeflitli direniflçi gruplar›n, isyanc›
topluluklar›n, aralar›nda gevflek
ba¤larla kuracaklar› ittifaklar›n 
ve ittifaklarla oluflacak harekette
parti önderli¤inde ya da parti 
çat›s› alt›nda yürütülecek mücade-
lenin daha radikal ve daha 
özgürlükçü olaca¤›n› savundu.

Elefltirel Teorinin Son Devrimci
Düflünürü
Marcuse elefltirel teorinin son
devrimci düflünürüdür. Öncelikle,
tüm kapal› ve bask›c› düzenleri,
tahakküm iliflkilerini üreten yap›lar›
ancak y›k›mla aflabilece¤imizi gös-
terdi¤i için devrimcidir. Fakat, y›k›c›
k›zg›nl›¤›n ancak ak›l ve vicdan bir
araya geldi¤inde özgürlefltirici bir
isyana dönüflebilece¤ini de
hat›rlat›r. 

Elefltirel teori, gerçekli¤i oldu¤u 
gibi kabullenen pozitivizme 
karfl›d›r. Var olan›n, bask›c›
‘flimdi’nin karfl›s›nda, adaletli, 
âdil bir gelece¤i olan ‘flimdi’yi
kararl›l›kla savundu¤u için ütop-
yac›d›r. Elefltirel kuram ve düflünce
ütopyac›d›r. Ve bu özelli¤i en 
net biçimde Marcuse’de görülür:
“Felsefe gibi elefltirel kuram da
gerçe¤i oldu¤u gibi kabul eden 
her türlü adalete, hâlinden mem-
nun her türlü pozitivizme karfl›d›r;
ancak felsefenin aksine elefltirel
kuram kendi amac›n› yaln›zca
toplumsal sürecin gerçek e¤ilim-
leri temelinde gelifltirir. Böylece
o, yeni düzen düflüncelerine
genelde yap›ld›¤› gibi, ütopyac›
olarak k›nanmaktan korkmaz.”15

Düfllemenin devrimci bir eylem
oldu¤una inanan düflünürlerden-
dir Marcuse. Lucien Goldmann,
Marcuse ve Ernst Bloch’un ütop-
yac›l›¤›n› k›yaslarken, Bloch’un
iyimser, Marcuse’nin ise karamsar
bir ütopyac› oldu¤unu belirtir.16

Zaman›n yaflam üzerindeki bask›s›
ortadan kald›r›lmad›kça özgürlük
gerçeklefltirilemez. Bu nedenle,
hat›rlama bir “kurtulufl arac›”d›r,
“düflüncenin en soylu görevle-
rinden biri”dir. Zaman›n egemen-
li¤ini yenme giriflimidir.12 Sanat›n
yapt›¤› budur asl›nda; zaman›
estetik düzeyde yenilgiye u¤rat-
mak. Bizlere düflen, zaman› tarihsel
olarak da yenilgiye u¤ratmakt›r.
Zihinsel eylem olan hat›rlamay› 
tarihsel ve devrimci eyleme
dönüfltürmektir. 

1978 y›l›nda Douglas Kellner’in
yapt›¤› söyleflide Marcuse,
Marksizmde birey vurgusunu,
psikolojik boyutu eksik buldu¤unu,
Marksizmin devrimci bilincin en
a¤›r bask› ve sömürü koflullar›
alt›nda dahi neden geliflemedi¤ini
aç›klamada yetersiz kald›¤›n›
düflündü¤ü için Freud’a yöneldi¤ini
söylüyordu.13

Marcuse, 1950’lerden itibaren
Bat›’daki iflçi s›n›f›n›n art›k 
devrimci bir güç olmaktan ç›kt›¤›n›
dile getirdi... ‹flçi s›n›f›n›n büyük 
bir kesimi art›k sistem karfl›t›
de¤ildi. Marx’›n devrimci prole-
taryas› tarih olmufltu. “… nüfusun
ço¤unlu¤unu oluflturan proleterya,
tatmini kapitalist olanaklarla
gerçeklefltirilemeyecek ihtiyaçlar›
olmas› yüzünden devrimcidir.
Baflka bir deyiflle, kapitalist üretim
tarz›nda sömürülen s›n›f oldu¤u için
de¤il, bu s›n›f›n ihtiyaçlar› ve özlemi
bu üretim tarz›n›n ortadan kald›-
r›lmas›n› talep etti¤i için devrimin
potansiyel öznesi iflçi s›n›f›d›r.
Bundan ç›kan fludur: E¤er iflçi
s›n›f› art›k var olan toplumun 
bu flekilde ‘mutlak olumsuzlanmas›’
de¤ilse, bu toplumun içinde onun
ihtiyaçlar›n› ve özlemlerini paylaflan
bir s›n›f olduysa, ne flekilde olursa
olsun iktidar›n yaln›zca iflçi s›n›f›na
devredilmesi sosyalizme geçiflin
niteliksel olarak farkl› bir toplum
oluflturaca¤›n› garantilemez” 14

Marcuse de Bakunin gibi, radikal
toplumsal dönüflüm-de¤iflim
umudunu lanetlenmifl ve d›fllanm›fl
olanlarda görüyordu. Siyahlarda,
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Marcuse
kötümserli¤e
karfl› daima
kesin tav›r
alarak umudun
politikas›ndan
yana oldu.

2 Kellner, Douglas; a.g.y. s. 21
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Çev. H.Emre Ba¤ce, s. 313. Frankfurt Okulu.
(Ed. H.Emre Ba¤ce) içinde ‘Do¤u/Bat›’, 2006.

4 Marcuse’nin üreme/üretim konusundaki
elefltirilerinin özeti için Bkz; Serdar Taflç›,
Yüzy›l› Düflünmek, Say Yay›nlar›, 2006, s. 45-k
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6 Marcuse, Herbert; Eros ve Uygarl›k, s. 62

7 Marcuse, Herbert; Eros ve Uygarl›k, s. 66
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13 Douglas Kellner, Herbert Marcuse and the
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Ara Yay›nc›l›k, 
1991, s. 38.

15 Marcuse’nin 1937’de yay›nlanm›fl ‘Felsefe
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Anlamak’, Frankfurt Okulu (Ed. H. Emre
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Marika Ninou
Rebetikonun ölümsüz seslerinden.
1918’de Kafkasya’da do¤du. Onun
öyküsünden ve rebetikonun ‘kral›’
Vasilis Tsitsanis’le kesiflen yolla-
r›ndan esinlenerek gerçeklefltirilen,
yönetmenli¤ini Kostas Ferris’in
yapt›¤› ünlü Rebetiko filminde ise
do¤um yeri, genel olarak rebetiko-
nun da do¤um yeri kabul edilen,
‹zmir olarak geçer. 1939’da
Atina’ya geldi¤inde kocas› ve kü-
çük o¤luyla cambazl›k yaparak
hayat›n› kazand›. Ancak, sesi de
k›sa süre içinde keflfedildi ve döne-
min önemli bestecileriyle çal›flmalar
yapt›. Fakat bu besteciler aras›nda
Tsitsanis özel bir yere sahiptir. ‹ki-
linin 1951’de ‹stanbul’da da konser
verdi¤i biliniyor. Ninou daha sonra
ABD’ye gitti ve 1956 y›l›nda yaka-
land›¤› kanserden kurtulamayarak
hayata veda etti. Ard›nda çok zen-
gin bir diskografi b›rakmamakla bir-
likte, 1950’lerin bafl›nda Atina’daki
fiiflko Jimmy’nin Yeri adl› tavernada
yap›lan amatör kay›ttan üretilen
pla¤›, audio merakl›lar›n›n hâlâ ara-
y›p da bulamad›¤› nadide parçalar
aras›ndad›r. Taverna fonundaki
seslerin ve müzisyenler aras›ndaki
konuflmalar›n bol bol duyuldu¤u bu
plakta yer alan ‘Gulbahar’ adl› par-
ças›, 1994 y›l›nda Esma Sultan’da
gerçeklefltirilen ve aniden bast›ran
ya¤mur nedeniyle bir anlamda ya-
r›m kalan Aç›k Radyo lansman par-
tisinde ilk kez dinleyenlere sunul-
mufl ve sonralar› Aç›k Radyo’nun
rebetiko tiryakileri aras›nda “Arap
Havas, yavas yavas…” nakarat›yla
ölümsüzleflmiflti. 

SSeerrhhaann AAddaa

Marlon Brando
Ça¤›n son büyük sanat dal› sine-
man›n belki de gelmifl geçmifl en
büyük oyuncusu olan Marlon
Brando, 1 Temmuz 2004 tarihinde,
80 yafl›nda yapayaln›z, korkunç flifl-
man ve befl paras›z bir enkaz ola-
rak öldü. Gazeteler ve televizyonlar,
Hollywood filmlerinin ve Amerikan
televizyon dizilerinin büyük ço¤un-
lu¤unda oldu¤u gibi son derece
beklenebilir bir ‘son’a tastamam
uygun flekilde ele ald›lar olay›:
Marlon’un gençli¤indeki inan›lmaz
güzelli¤i, bütün modern kufla¤›
derinlemesine etkileyen oyunculuk
yetene¤i ve ‘metod’u; sesi, m›r›lt›s›,
eksantrikli¤i, kad›nlar›, trajedileri,
gizemi, içedönüklü¤ü vb. hepsi ele
al›nd›... Bunlar, onun eski ve yeni
görüntüleri eflli¤inde ve bilumum
dedikodusuyla birlikte günlerce
kapsand›. 

Sadece bir küçük nokta haricinde:
Marlon’un ‘durufl’u. Uzlaflmamas›.
Dikbafll›l›¤›. Dünyan›n gidiflat› hak-
k›ndaki sözü. Söz-davran›fl birli¤i.
Estetik-etik bütünlü¤ü... Bunlara
de¤inildi¤ine pek rastlanmad›
do¤rusu. Tuhaf.

Kesintisiz 30 Dakika Alk›fl
Oysa Broadway’de ‹htiras Tramva-
y›’nda kesintisiz 30 dakika ayakta
alk›fllan›p, Amerika’daki kad›nlar›n
ve genç k›zlar›n ak›llar›n› bafl›ndan
ald›ktan sonra Hollywood’a geçti¤i
en ateflli y›llar›nda; daha yirmibefl
yafl›na basmadan, hem Sivil Haklar
Hareketi, hem de genel bar›fl ve
adalet hareketi içinde en ateflli bir
aktivist olarak yer almakta tereddüt
etmemifl bir adam vard› ortada. 

Yar›m yüzy›la yak›n bir aktivizm ka-
riyerinin kilometre tafllar›na flöyle
üstünkörü bir bak›fl atmak gere-
kirse:

1959’da, Harry Belafonte ve Ossie
Davis gibi dikbafll› siyahi müzisyen-
lerle birlikte, SANE adl› nükleer kar-
fl›t› hareketin –hem de e¤lence en-
düstrisinin kalbi– Hollywood’daki
kolunun kurucular› aras›nda görü-
yoruz onu...
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Marika Ninou, 1918-1957.



haz›rl›¤› sürerken... büyük oyuncu-
lar› suskundu” diyemeyecekler.
Bush’un kendisini öven taziyet söz-
lerini, umar›z duymuyordur. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
06 Temmuz 2004.

1 Bkz; Dave Zirin, A Eulogy For Our Marlon
Brando, www.commondreams.org, 
02 Temmuz 2004.

Marvin Gaye

Detroit kökenli Motown plak 
flirketinin prenslerinden biri ve
flirketin kurucusu Berry Gordy’nin
k›zkardefli Anna ile evli olan 
Marvin Gaye, soul müzi¤i âleminin
yetifltirdi¤i en önemli yeteneklerden
biriydi. 1970’li y›llar› üç belli bafll›
albümle yar›lam›flt›. Motown’un
yay›nlanmas›na uzun süre direndi¤i
sosyo-politik içerikli baflyap›t
What’s Going On (1971), cinselli¤in
ve erotizmin ön planda oldu¤u
Let’s Get It On (1973) ve I Want
You (1976).

1973 y›l›nda yar› yafl›ndaki 17’lik
Janis Hunter’a kap›lan ve onunla
iliflkiye giren Gaye’in Anna Gordy
ile evlili¤i 1975’de tümüyle kopma
noktas›na gelmiflti. Böylece popüler
müzik tarihinde ilk kez bir boflanma
süreci sanatç›n›n kendi a¤z›ndan
kaleme al›n›p, bir albüme konu
oldu. Üstelik bu itirafnameden 
beklenen gelir, efline ödenecek
nafaka olarak saptanacakt›. ‹flte, 
bu ilginç flartlarda geliflen ve
1978’de piyasaya ç›kan mükem-
mel Here, My Dear albümü baflta
fazla itibar görmemifl olmakla 
birlikte, ilerleyen y›llarda, yazar
David Ritz’in Divided Soul: The 
Life of Marvin Gaye adl› 1985’de
yay›nlad›¤› biyografinin de etkisiyle
haketti¤i üne geç de olsa
kavuflacakt›.

Motown’dan Kopufl
1974 ve 1975 y›llar›nda do¤an
çocuklar›na ra¤men, Marvin
Gaye’in Janis Hunter’la olan birlik-
teli¤i uzun sürmedi ve özel yafla-
m›nda esen f›rt›nalar›n yan› s›ra

deki davetliler taraf›ndan yuhalan-
makla öderken...

Küresel iklim de¤iflikli¤ine karfl›
çevre koruma hareketleri içinde
hem bedeni, hem kesesi ile her
daim bilfiil yer al›rken...

Ve nihayet, o tek gözlü bungalo-
vunda; hastal›k, borç-harç ve
gerçekten flafl›rt›c› bir sefalet 
içinde yüzdü¤ü, arkadafl› Jack
Nicholson’›n yiyecek yard›mlar›na
gerçekten muhtaç halde, imzas›n›
da emekli maafllar›n›n yat›r›ld›¤›
banka hesaplar›n› da ABD’nin Irak
savafl ve istilas›na karfl› mücadele
eden bar›fl aktivistlerinin hizmetine
sunarken...1

Öteki Yüzde Elli
Gazete ve televizyonlar›n yar›m
yüzy›ll›k bir oyunculuk ve aktivizm
kariyerinin ard›ndan bu ‘öteki yüzde
elli’nin pek sözünü etmemeleri
tuhaf. Ama, flafl›rt›c› de¤il, öyle
de¤il mi? Marlon’umuz, Bertolt
Brecht’i bir an olsun yan›ts›z b›rak-
madan geçti bu dünyadan: Onun
ard›ndan, “Büyük savafllar›n

1963’te, dikbafll› siyahi yazar
James Baldwin’le kolkola bu sefer:
Washington’a do¤ru yap›lan o
unutulmaz haklar yürüyüflünde...

Sonra Paul Newman’la, otobüs-
lerde ›rk ayr›m›n› öngören kanuna
‘Derin Güney’de itaatsizlik
ederken...

Daha sonra 1964’te, bu kez
California’da, Puyallup k›z›lderili
kabilesi reisi Bob Satiacum’la o
nehirde ruhsats›z bal›k tutma
‘eylemi’ne giriflerek sivil itaatsizlik
yapar ve bu tuhaf bal›k av›n›n
bedelini tutuklanarak öderken...

Baflkald›r› ve cinayetlerle dolu 
o unutulmaz 1968 y›l›nda Martin
Luther King’in katlediliflinin
ard›ndan, bunu protesto için 
önemli bir filmin baflrolünü redde-
der ve “onun bofllu¤unu sevgi ve
empati ile dolduramazsak, toplum
olarak ayvay› yedi¤imizin resmidir”
mealinde konuflurken... Derken,
Kara Panter’lere ve hapiste
öldürülen aktivistlere para ve
destek verirken... Siyah aktivist
Bobby Seal’le arkadafll›k, yoldafll›k
ederken... ve bunlar›n bedellerini
filmlerinin ‘Derin Güney’ eyalet-
lerinin sinema salonlar›nda yasak-
lanmas›, bizzat kendisinin de
Hollywood’da ‘Brando Kara Lis-
tesi’ne al›narak önemli rollerden
mahrum b›rak›lmas› ile öderken...

1972’de ak›l almaz bir ‘geri dönüfl’
hamlesi yaparak Baba filmindeki
rolü ile ald›¤› ikinci Oscar ödül 
törenine, ödülü reddetti¤ini bildir-
mek üzere kendi yerine Sacheen
Littlefeather adl› bir yerli kad›n›
gönderip, ABD hükümetinin yer-
lilere karfl› süregelen ezme poli-
tikalar›n› protesto eden bir metni
okuturken ve bunun bedelini tören-
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MMaarrlloonn''uummuuzz,, BBrreecchhtt''ii bbiirr aann oollssuunn yyaa--
nn››ttss››zz bb››rraakkmmaaddaann ggeeççttii bbuu ddüünnyyaayaddaann::
OOnnuunn aarrdd››nnddaann ""BBüüyyüükk ssaavvaaflflllaarr››nn hhaa--
zz››rrll››¤¤›› ssüürreerrkkeenn ...... bbüüyyüükk ooyyuunnccuullaarr
ssuusskkuunndduu"" ddiiyyeemmeeyyeecceekklleerr..

Marlon Brando,
‹htiras Tramvay›
filminin setinde,
1948.

uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› da giderek
artt›. Bunlara bir de maddi sorunlar
eklenince Gaye selameti önce
Hawaii’de inzivaya çekilmekte, ar-
d›ndan da Londra’da birkaç ay kal-
d›ktan sonra 1981 bafllar›nda Bel-
çika’nin sahil kenti Ostend’e ‘s›¤›n-
makta’ buldu. Buraya gelmesine ve
kald›¤› yaklafl›k iki y›l zarf›nda sa¤-
l›kl› yaflamas›na önayak olan kifli
Freddy Cousaert adl› yerel bir gece
kulübü iflletmecisiydi. Bu dönemde
Motown’la da ipleri koparan
Gaye’in ticari anlamda da baflar›l›
dönüflü, Columbia plak flirketinin
1982 y›l›nda yay›nlad›¤› ve liste bafl›
olan 45’li¤i ‘Sexual Healing’in de
yer ald›¤› Midnight Love albümü ile
oldu.

Ama Cousaert’in korktu¤u bafl›na
gelecek ve kendi himayesinde
Gaye’in kariyerini Ostend’in emni-
yetli ve sakin havas›nda devam
ettirme çabas›, sanatç›n›n annesi-
nin rahats›zlanmas› nedeniyle âni-
den Los Angeles’a dönmesiyle son
bulacakt›.

Los Angeles’a var›fl›ndan k›sa bir
süre sonra Marvin Gaye, can ç›kar,
huy ç›kmaz tabirini kan›tlarcas›na
Ostend’de geçici olarak rafa kald›r-
d›¤› kötü al›flkanl›klar›na h›zla dön-
dü ve giderek artan paranoyak dü-
flüncelerle kendi sonunun bafllan-
g›c› için teti¤e basm›fl oldu

Soyad› De¤iflikli¤i
1983 y›l›n›n A¤ustos ay›nda sona
eren ve Elvis Presley’in son günleri-
ni and›rd›¤› söylenen bir Amerika
turnesi sonras›nda Gaye, aile evine
çekilmeyi ye¤lemiflti. Fakat babas›
ile olan sürekli tart›flmalar nedeniyle
s›k s›k yak›nlar›na intihar edece¤ini
ima eden sözler söylüyordu. H›ris-
tiyanl›¤›n ‘Pentecostal’ dal›na men-
sup, hatta bu eksantrik sektin bir
tür ‘papaz›’ olan babas› Marvin
Sr.’›n zaman zaman kad›n giysile-
riyle dolaflt›¤› bilinmekteydi. fiidde-
tin ve cinsel çeliflkilerin yo¤un ola-
rak yafland›¤› bu karmafl›k ev orta-
m›nda, as›l soyadlar› ‘Gay’ olan bu
ailenin genç yaflta yaratt›¤› komp-
leksler, sanatç›n›n soyad›na ‘e’
harfini ekletmesine neden olmufltu.

Marvin Gaye’in sorunlu ve trajik
yaflam›, k›rk beflinci yafl›n› doldur-
mas›na bir gün kala, 1 Nisan 1984
tarihinde bir baba kurflunu ile sona
erdi. Bugün albümleri, ‘tüm zaman-
lar›n en iyileri’ listelerinde yer
almaya, doo-wop’tan yola ç›karak
yaratt›¤› özel vokal stili her yeni
soul neslinde görülmeye devam
ediliyor. Taklitlerinden sak›n›n›z.

SSeeddaatt NNeemmllii

Masan›n Alt›
Diyelim ki sinirleriniz bozuk, ya da
iflte böyle endifleli bir ruh halin-
desiniz, gayet saçma davranabi-
lecek gibisiniz. Aç›k Radyo’yu 
aç›n, 94.9’u, ondan önce de 
parantez açay›m, destek olun, 
bu numaray› aray›n ki birazdan
söyleyece¤im fley size sa¤lana-
bilsin. Aç›k Radyo’yu aç›nca,
garanti veriyorum size, burada
sakin sakin konuflan, son derece
akl› bafl›nda, hiçbir laf› hiçbir
flekilde saçma olmayan insanlar›n
sesini duyacaks›n›z mutlaka.

Marvin Gaye’in Seçme
Albümleri

What’s Going On - (1971)
Let’s Get It On - (1973)
I Want You - (1976)
Here My Dear  - (1978)aa
Midnight Love - (1982)

Buraya gelen bir hediye, yani 
herhangi bir konuk; ne konuda
olursa olsun –ki bu arada kufl
bak›c›lar›ndan, hediye paketleme-
cilerine kadar akl›n›za gelecek her
türlü insan ses ç›kar›yor burada–
hepsi ayn› tonda, sakin sakin
konufluyor olacaklar. Ben de 
bugün böyle konuflmaya çal›fl›yo-
rum, asl›nda daha iniflli ç›k›fll›
konuflan bir insan›m ama çok
hofluma gidiyor bugün burada
böyle konuflmak. Sakinleflebilir-
siniz yani buray› dinleyip. Hakika-
ten insana müzik gibi geliyor ç›kar-
d›klar› ses... Öyle alttan ve o kadar
insana iyi gelen birfley ki, bazen
gerçekten bunu düflünüyorum.
Diyorum ki, böyle saçmalamadan
önce flöyle iki dakika gideyim, flu
Aç›k Radyo’da masan›n alt›nda
biraz duray›m, kesin birilerinin bu
hali bana bulafl›r da düzelirim. 

NNiill KKaarraaiibbrraahhiimmggiill

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2005.

Mauss

MAUSS dergisi 1981 y›l›nda, 
küçük bir grubun kendi olanakla-
r›yla haz›rlay›p fotokopi ile ço¤alt-
t›¤› üç ayl›k bir bülten olarak ya-
y›nlanmaya bafllad›. ‹smi ise bafll›
bafl›na bir program: Sosyal Bilim-
lerde Faydac›l›k-Karfl›t› Hareket.
Derginin ve onu ç›karan derne¤in
ismi, Durkheim’in ye¤eni ünlü sos-
yolog Marcel Mauss’a da gönder-
me yap›yor. Bu isim benzeflmesi,
MAUSS dergisini ç›karmaya bafl-
layan sosyolog, antropolog, ikti-
satç›, tarihçi ve filozoflardan oluflan
küçük grubun, Marcel Mauss’un
‘arma¤an’ (don/gift) kavram›
konusunda yapt›¤› ç›¤›r aç›c›
çözümlemeleri temel referans
ald›¤›n› ilan ediyor. ((BBkkzz;; AArrmmaa¤¤aann
EEkkoonnoommiissii)) Bugün yay›n hayat›na
y›lda iki hacimli dergi ve bir veya iki
kitap yay›nlayarak devam eden
MAUSS dergisinin siyasal ve bilim-
sel referanslar› aras›nda elbette
Marx, Durkheim, Weber gibi büyük
isimler ön s›rada geliyorlar. Ama
Karl Polanyi ((BBkkzz;; KKaarrll PPoollaannyyii)),
dergi yazarlar›n›n büyük ço¤unlu¤u
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MAUSS

kadim toplumlarda de¤il, farkl› bi-
çimler alt›nda günümüz dünyas›nda
da hükmünün devam etti¤ini iddia
edenlerin buluflma yeridir MAUSS
dergisi. Bu derginin yazarlar›ndan
Jacques T. Godbout’nun, Türkçe
çevirisi de yay›nlanan, Arma¤an
Dünyas› bafll›kl› kitab›, farkl› bir ç›-
kar/fayda anlay›fl›na dayanan arma-
¤an iliflkisinin günümüz dünyas›nda
da ba¤ yaratma amac›yla ifllemeye
devam etti¤ini somut örneklerle
gösteriyor. ‹ktisadi akla s›¤mayan
bir ‘ç›kar’›n, salt maddî temelli ve
anl›k bir alma-verme iliflkisini de
kuflatabildi¤ini Godbout’nun kitab›
ve MAUSS dergisinde yay›mlanan
onlarca yaz› gösteriyor.

Devlet, Piyasa, Arma¤an
Bu araflt›rmalar, MAUSS dergisinin
yönetmeni Alain Caillé ve Jacques
T. Godbout dahil, derginin birçok
yazar›n›n ortak iddias›na olgusal ve
kuramsal bir zemin haz›rlamaya da
yar›yor. Siyasal olan bu iddia, dev-
let ve piyasa düzenleri yan›nda,
modern toplumlara nizam veren
üçüncü bir sistemin daha varl›¤›na
iflaret eder. Bu, arma¤an iliflkisidir.
MAUSS dergisini ç›karanlar, arma-
¤an iliflkisinin bugün gizli kalan
veya egemen faydac› ideoloji
taraf›ndan inkâr edilen varl›¤›n›n
kabul edilmesini, “arma¤ana hak-
k›n›n verilmesi” amac›yla de¤il,
arma¤an›n topyekûn bir paradigma
olarak tan›nmas›, bir çözümleme 
ve düzenleme ölçütü olmas› için
savunuyorlar. Bunu serbest piya-
sac›l›¤a ve bürokratik devletçili¤e
alternatif olan bir sosyalizm modeli
aray›fl› olarak tan›mlayabiliriz. 
Bunu tasarlayabilmek için at›lmas›
gereken ilk ad›m, faydac› akl›n
modern insan›n tahayyül dünyas›
üzerinde kurdu¤u tahakkümü
k›rmakt›r. Alain Caillé’nin, Faydac›
Akl›n Elefltirisi bafll›kl› kitab›n›n alt
bafll›¤› bu aç›dan anlaml›d›r:
Faydac›l›¤a Karfl› Manifesto.

Günümüzde sol düflünde yeni
aç›l›mlar, birey-toplum iliflkisinde
bireyi mutlaklaflt›ran veya bireyi
toplum ve devlet karfl›s›nda tama-
men edilginlefltiren modelleri aflan
yeni tasar›mlar gelifltirmek için,

“Bütünsel Sosyal Olgu”
Marcel Mauss (1872-1950), “Ar-
ma¤an/Ba¤›fl Üzerine Deneme” 
adl› ünlü makalesiyle ‘bütünsel
sosyal olgu’  kavram›n› ortaya 
atan ve kabul ettiren kiflidir. Claude
Lévi-Strauss, Marcel Mauss’un
‘bütünsel sosyal olgu’ kavram›n›n,
“flimdiye kadar tekmifl gibi görü-
nenin” ikili cephesini ayn› zamanda
ortaya koymak ve bir taraftan
toplumsal olanla bireysel olan›,
di¤er taraftan fizyolojik/fiziksel
olanla psiflik olan› birbirine ba¤lama
kayg›s›n› ifade etti¤ini belirtir. Bü-
tünsel sosyal olgu üç boyutludur.
Sosyolojiktir, tarihseldir ve fizyo-
psikolojiktir. Bütünsel olgu, sosyal
olana ait hukuki, iktisadi, estetik,
dini vb. de¤iflik koflullar›; do¤um,
çocukluk, e¤itim, gençlik, yetiflkin-
lik, evlilik gibi bireysel tarihin de-
¤iflik anlar›n›; refleksler, heyecan-
lanmalar gibi fizyolojik olgulardan,
bilinçd›fl› veya bilinçalt› kategori-
lere, bireysel ve toplu d›flavurum-
lara kadar de¤iflik ifade biçimlerini
içerir. Antropoloji ve sosyolojide bu
yaklafl›m›n milad› olarak kabul edi-
len Marcel Mauss’un ünlü yaz›s›n›n
‘devrimci niteli¤ini’ Lévi-Strauss
teyit eder. Mauss bu yaz›s›nda,
Malinowski’nin çal›flmalar›ndan
hareket ederek, kadim toplumlarda
arma¤an iliflkisinin, bir bütünsel
sosyal olgu olarak önemini ortaya
koymufltur. ‹nsanlar›n mümkün olan
en yüksek miktarda ve en de¤erli
mallar›n› ortaya saçarak, imha ede-
rek, baflkalar›na vererek topluluk
nezdinde güç ve itibar kazanma
ritüellerini inceler. 

Verme, Alma ve Karfl›l›¤›nda
Verme
Bu temel iliflki, birbirinden ayr›lmas›
mümkün olmayan üç yükümlülük-
ten oluflur: verme, alma ve karfl›-
l›¤›nda verme yükümlülükleri. Bu
üçlü, toplumsal iliflikiyi kuran ve
yeniden üreten ana ilkedir. Kadim
toplumlarda toplumsal ritüelleri
bariz biçimde belirler.

Marcel Mauss’un yepyeni bir ba-
k›flla bize sundu¤u bu arma¤an ilifl-
kisi kavram›n›n ve bunun toplumsal
iliflkideki merkezi yerinin sadece

için, Marcel Mauss’un hemen ar-
d›ndan gelen ikinci özgül referans
kayna¤›n› oluflturuyor.

Faydac›l›k-Karfl›t› Bir Durufl
MAUSS dergisi, günümüz sosyal
bilimlerinde, 19. yüzy›lda düflünce
dünyas›na hâkim olmaya bafllayan
iki düflünce ak›m›na, kurucusu
‹ngiliz filozofu Bentham olan ‘fay-
dac›l›k ilkesi’ne ve pozitivizme 
karfl› duruflu oluflturmaya, bunun
yollar›n› aramaya u¤raflanlar›n
bulufltu¤u bir yerdir. Dergide
yay›nlanan yaz›lar, faydac›l›kla 
pozitivizmin birleflmesinden do¤an
ekonomizmi ve bu birleflmeye
nezaret eden iktisat akl›n› sorgu-
larken, siyaset felsefesinde araçç›
bir ak›lc›l›¤› elefltirmekten geri
kalmazlar. Bu ba¤lamda
MAUSS’cular kendilerini faydac›-SS
l›k-karfl›t› olarak tan›ml›yorlar.
‹nsanlar› ç›karlar›n› azamiye 
ç›karmak için u¤raflan atom
parçalar› olarak gören egemen
toplumbilim anlay›fl›na karfl›, 
Marcel Mauss’tan mülhem bir 
bak›fl aç›s›yla, içinde rekabeti,
çat›flmay› da içeren ‘arma¤an’
iliflkisi ›fl›¤›nda toplumsal iliflki 
ve ba¤›n kuruluflunu ve bunlar›n
tekrar üretilmesini anlamaya, 
tasarlamaya ça¤›r›yorlar. 
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arma¤an iliflkisi üzerine yap›lm›fl bu
ve benzeri çal›flmalar çok zengin
bir kaynak oluflturuyorlar. 

AAhhmmeett ‹‹nnsseell
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Medya Konuflmalar›
Aç›k Radyo 2006 y›l›nda ‘Medya
Konuflmalar›’ adl› proje
kapsam›nda 38 saatlik zengin bir
program dizisi gerçeklefltirdi.
Türkiye’nin önde gelen yazar,
gazeteci, gazete ve dergi yöneticisi,
radyo ve tv yay›nc›s›, hukukçu,
iletiflimci, felsefeci, araflt›rmac› ve
bas›n meslek temsilcilerinden
yaklafl›k 40 kifli, medya ve etikten
reklamlara, bilgi edinme hakk›ndan
ombudsmanl›k pozisyonuna,
gazetecilik e¤itiminden çevre
gazetecili¤i sorunlar›na kadar
medyan›n çok çeflitli meseleleri
üzerinde görüfllerini aktard›lar.
Ayr›ca, AC Nielsen, Aç›k Radyo için
kapsaml› bir ‘Medya Güven
Araflt›rmas›’ gerçeklefltirdi.
Türkiye’de medya ve kurumlara
güven ölçümleri konusunda her-
halde beklenebilir olan, ama yine
de oldukça çarp›c› tespitleri içeren,
biri kantitatif, biri de kalitatif olmak

üzere iki araflt›rma, Aç›k Radyo’da
birbirini izleyen iki programda
tart›fl›l›p sunuldu. Hollanda hükü-
metinin deste¤iyle gerçeklefltirilen
‘Medya Konuflmalar›’ söz konusu
araflt›rma ile beraber ayn› 
bafll›kla www.acikradyo.com
adresinde dosya olarak yer 
almaktad›r. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Mehtâbiye
Bo¤aziçi, ‹stanbul hayat›na
16.yüzy›ldan sonra girmeye
bafllad›. 16.-17. yüzy›lda
Bo¤aziçi’nde Göksu, Tokat,
Sultâniye, Çubuklu, Kandilli, 
Kuleli, Çengelköy ve Beylerbeyi
gibi, kendi içine kapal› ba¤ ve
bahçe tar›m› yapan yerler yaln›zca
padiflahlar›n gezip e¤lendikleri has
bahçelerdi. 17. ve 18. yüzy›lda
padiflah ve saraya mensup devlet
ricalinin e¤lence merkezi ise
Sâdâbâd’d›. Yazl›klar› da genellikle
Haliç’te olmakla birlikte Sultan IV.
Mehmed devrinde art›k pek çok
vezir, defterdar ve uleman›n da
yazl›klar›n›n Bo¤az’a tafl›nd›¤›
görülmekteydi. Bunlardan biri de
fieyhülislâm Bahai Efendi idi.
Kanl›ca’da bulunan yal›s› nedeni ile
bu bölge Bahai Körfezi olarak da
an›l›yordu. Kanl›ca o dönemde
Müslüman nüfusluydu. Sonralar›
yabanc›lar›n da kat›ld›¤›, büyük
flölenlere dönüflecek olan ilk
mehtap âlemlerinin de burada

yap›ld›¤› söylenir. 18. yüzy›lda
Bo¤az k›y›lar›na yabanc›lar
yerleflmeye bafllad›. Sultan III.
Ahmed döneminde ise Sâdâbâd
halen gözde olmakla birlikte, 
devrin flairi Nedim, Bo¤aziçi’nin;
özellikle de Göksu ve Küçüksu’nun
güzelliklerini anlatmaya bafllad›. 
19. yüzy›ldan itibaren padiflah ve
yüksek tabakan›n yazl›klar› da 
art›k Haliç’ten Bo¤az’a tafl›nm›flt›. 

19. Yüzy›ldan ‹tibaren Bo¤az’a
Tafl›nan Yazl›klar
Kanl›ca Körfezi’nde bafllad›¤› bili-
nen mehtap âlemlerinde musiki
olup olmad›¤›n› bilmiyoruz. Ancak
musikinin flenliklere kat›lmas›
Müslüman halk ve özellikle yüksek
tabaka için ancak Tanzimat sonras›
mümkün olabildi.

Asl›nda “Bo¤az’›n tabiat›nda sular
ve mehtap bulundu¤u gibi saz 
yani musiki de vard›r.” diyordu
Abdülhak fiinasi Hisar. Ahmed
Hamdi Tanp›nar da ona kat›l›yordu;
“Bo¤az’›n kendisi de sanatkârane,
hatta müzikaldir. T›pk› hoparlörle
d›flar›dan dinlenen opera gibi,
bütün hareket adesenizin d›fl›nda
kal›r. Siz yaln›z musiki duyars›n›z.”

Seçkin ses ve saz sanatç›lar›n›n
icrâ etti¤i gerçek musiki sesleri ise
ilk olarak, kendisi de bestekâr olan
Sultan I. Mahmud’un yapt›rd›¤›
Küçüksu Kasr›’ndan duyulmaya
bafllad›. Bundan sonra, yaban-
c›lar›n genellikle ‘Asya’n›n tatl›

Sultan III. Ahmed 
döneminde 

Sâdâbâd halen gözde
olmakla birlikte, 

devrin flairi Nedim,
Bo¤aziçi’nin; özellikle de

Göksu ve Küçüksu’nun 
güzelliklerini 

anlatmaya bafllad›. 



biri bir makam ad› alan k›rk sekiz
cariyesinden kurulu bir saz tak›m›
vard›. Bunlardan Bestenigâr adl›
cariye genç yaflta ölünce bütün
Bo¤aziçi gözyafl› döktü.

Özel saz tak›m› olmayan yal›larda
yap›lan musiki toplant›lar›nda ise
devrin çok ünlü müzisyenleri
bulunurdu. Sultan Abdülhamid’in
damad› Nurettin Pafla’n›n yal›s›nda
Hac› Remzi Bey’in Bebek ve Adli-
yeli As›m Bey’in Kanl›ca’daki 
yal›lar›nda Haf›z Osman; Yanyal›
Mustafa Pafla’n›n Anadoluhisa-
r›’ndaki yal›s›nda Haf›z Osman,
Kemençeci Vasil, Giriftzen As›m
Bey, Udî Nevres; Mahmud
Celalettin Pafla’n›n Çubuklu’daki
yal›s›nda da Tanburî Cemil,
Kemençeci Vasil ve Lemi Atl› 
musiki toplant›lar›na kat›lan ünlü
müzisyenlerdi.

Az›nl›k yal›lar›nda da musiki
meclisleri toplan›rd› Bunlar›n en
ünlüleri de Bebek’le Arnavutköy
aras›ndaki Köçeo¤ullar› yal›s› idi. 

“Bütün bir âdâb ve teflrifat› 
bulunan ve her mehtap gecesi 
bir yal› taraf›ndan yapt›r›lan bu
âlemler mâflerî bir opera, bir nevi
ay›fl›¤› ibadeti gibi bir fleydi... 
Hissi hayat›m›zda o kadar yeri 
olan ve bize bir y›¤›n asîl içlenmeyi
telkin eden Bo¤az, burada en 
yüksek sanatlar›m›zdan biri olan
musiki ile birlefliyordu.” Tanp›nar’›n
böyle biçimledi¤i bu gecelere
Mehtâbiye denirdi. “Serv-i sîmîn
(gümüfl servi) seyri” de denilen 
bu âlemler senede iki veya üç 
kere yap›l›rd›. Temmuz, A¤ustos
bazen de Eylül aylar›n›n 12., 13.,
14. ve 15. gecelerinden birinde
düzenlenir, ayn› gecede birbirle-
rinin sesini bozmamak için iki saz
tak›m› olmamas›na dikkat edilirdi.
Bu geceleri düzenleyen belli bafll›
insanlar vard›. Valde Pafla (Bebek),
Said Halim Pafla (Yeniköy), Suphi
Paflazade Sami Bey (Yeniköy),
H›div ‹smail Pafla (Emirgân) vb. 

Kiral›k Pazar Kay›klar›
Geceyi düzenleyen, en iyi ses ve
saz tak›m›n› kurar, müzisyenler için

Bo¤az’a Ney Üfleyenler
4 Haziran 1829 mehtab›nda
Tarabya Kasr›’nda Donizetti’nin
askerî bando ile müzik yapmas›,
Sultan II. Mahmud’la birlikte de¤i-
flen müzik anlay›fl›n›n da habercisi
oldu. Sultan Abdülaziz çok son-
ralar›, babas› Sultan II. Mahmud ve
bat› müzi¤i merakl›s› a¤abeyi
Sultan Abdülmecid’e ra¤men,
Dolmabahçe Saray›’n›n Harem dai-
resi pencerelerinden yaz geceleri
Bo¤az’a do¤ru ney üfleyip lavta
çalacakt›. Bo¤az’da ney üfleyen bir
baflka isim de Neyzen Tevfik’ti.
Belki her ikisi de ‹ncirköyü imam›
Akmolla’n›n gelene¤ini yaflatmak-
tayd›. Akmolla Ömer Efendi her
sabah seher vaktinde yar›m saat
ney üfler ve sonra eviç makam›nda
salâ verirdi. 

Özel Saz Tak›mlar›
20. yüzy›l bafl›nda baz› yal›larda
özel saz tak›mlar› bulunmaktayd›.
Halim Pafla’n›n Rumelihisar›’ndaki
yal›s›nda haftada iki gece en mefl-
hur hanende ve sazendelerden olu-
flan saz tak›m› fas›l yapard›. Merkez
kumandan› Saadettin Pafla’n›n her

sular›’, ‘Asya’n›n sakin sular›’,
Edmondo de Amicis’in de ‘ilâhî
dere’ dedi¤i Göksu ve Küçüksu,
Sâdâbâd’›n yerini ald›. 

Julia Pardoe, ‹stanbul’u ziyaretin-
den sonra kaleme ald›¤› kitab›nda
Göksu âlemlerini en ince ayr›nt›s›na
kadar anlat›yor, tanbur seslerinden
söz ediyordu: “Han›mlar ve beyler
Cuma ve Pazar günleri Göksu,
Küçüksu, Kalender ve Çubuklu’ya
sandallarla denizden giderlerdi.
Akflama kadar yemekler yenilir,
sazlar çal›n›p oynan›r, sal›ncaklara
binilirdi. Cariyelerin de türkü ve
mâni söylemelerine izin veriliyordu.
E¤er mehtap varsa hizmetçiler
yal›ya dönerken, han›mlar
cariyelerini al›p ezandan k›rk befl
dakika sonra kay›klar›na biner,
mehtab› seyrederlerdi. Bo¤az’da
musiki sesleri yaln›z Göksu ve
Küçüksu’da duyulmazd›. Azime
Sultan Saray›’nda cariyelerden
oluflan, iyi yetiflmifl ses ve saz 
toplulu¤unun keman, tanbur 
seslerini ve flark›lar›n› kay›kla
geçenler kürekleri yavafllatarak 
dinlerdi.”

1896’da yazd›¤› fiehir Mektup-
lar›’nda Ahmed Rasim, “Bana
kal›rsa Haliç, yaln›z bir Sâdâ-
bâd’›yla buralara karfl› övünemez.
Göksu manzaraca ondan afla¤›
kal›r m›?... Ay›n do¤uflu, mehtap
töreni ayr› ayr› makamda ötüfllerle
icra ediliyor,” diyerek Göksu
mehtab›n›n musikisinden söz
etmiflti. 
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Mehtab› ve yank›s›
öylesine meflhurdu
ki, körfez deyince
herkesin akl›na
Kanl›ca gelirdi.

Bo¤az’a ney üfleyen
bir baflka isim de
Neyzen Tevfik’ti...

oturdu¤u köyün bir pazar kay›¤›n›
kiralard›. Pazar kay›¤› mehtâbiyeyi
düzenleyen yal›dan müzisyenleri al›r
denize aç›l›rd›. Üç-befl kay›k ve
sandalla bafllayan grubun say›s›
sonunda yüzlere ulafl›rd›. Sultan
Abdülaziz dönemindeki mehtâbiye-
lerde Bo¤az’›n en derin yeri olan
Kayalar ile Kandilli aras›nda 
kay›klardan atlaya atlaya karfl›ya
geçilebilirdi. Fasla, Kalender’in
önünden bafllamak bir gelenekti.
Sonra Yeniköy’den ‹stinye’ye
gelinerek oradan karfl›ya geçilir,
Kanl›ca Körfezi’ne girilirdi. Mehtab›
ve yank›s› öylesine meflhurdu ki,
körfez deyince herkesin akl›na
Kanl›ca gelirdi. Burada mutlaka bir-
iki fas›l çal›n›rd›. Bu fasla karadan
kat›lanlar da olur, musikiye merakl›
oldu¤u bilinen yal›lar›n önünden
geçilirken durulur, onlara özel
olarak çal›n›r, söylenirdi. Sandal
say›s› çok fazla oldu¤u için, 
girilmeye kalk›fl›l›rsa ancak üç-dört
saatte ç›k›labilece¤i bilindi¤inden
asla Göksu’ya girilmez, Kandilli
aç›klar›ndan karfl›ya geçilerek
Bebek koyuna girilir, bir-iki fas›l da
burada yap›l›rd›. Sabaha karfl›
pazar kay›¤›, müzisyenleri genellikle
mehtâbiyeyi düzenleyenlerin
yal›s›na, evine dönmek isteyenleri
de uygun bir k›y›ya b›rak›rd›.

Tepki Gösterenler
Bütün Bo¤aziçi’ni aya¤a kald›ran
bu gecelerden hofllanmayanlar,
tepki gösterenler de vard›. Bunlar-
dan M›s›rl› Hilmi Pafla’n›n damad› 
Nusret Sadullah Bey bat› müzi¤ini
sevdi¤i, Tevfik Fikret bulundu¤u
mevki ve dünya görüflüne
uymad›¤›, gazeteci Saffeti Ziya Bey
ise çok alaturka buldu¤u için
kat›lmayanlard›. Devlet adamlar›
halkla iç içe olmay› uygun
bulmad›klar›, din adamlar›n›n
baz›lar› ise hofl karfl›lamad›klar› 
için kat›lmazlard›. 

Geceyi düzenleyenler, hanende ve
sazendelere ayr›lan kay›klara asla
binmezler, davetlileriyle birlikte 
kendi özel kay›klar›na biner, onlar›
takip ederlerdi. Bu kurala uymayan-
lar da vard›, Bunlardan biri de
Kadripaflazade ‹smail Bey’di.

Kanl›ca’daki yal›s›nda y›lda bir kere
mehtâbiye düzenlenir, hanende ve
sazendeler için kiralanan pazarc›
kay›¤›n›n dümenine bizzat ‹smail
Bey geçerdi. Bu mehtâbiyelerin ses
ve saz heyetini Kemençeci Vasil
yönetirdi. Sait Halim Pafla ise kendi
kay›¤›n›n dümenine geçerdi.
Pafla’n›n mehtâbiyelerine Hanende
Nedim Bey, Haf›z ‹smail Efendi ve
Kafl›yar›k Hüsamettin Bey yal›n›n
meflkhanesinde günlerce çal›flarak
haz›rlan›rlard›. 

Farkl› Mehtâbiyeler
Biraz da di¤erlerinden farkl› özellik-
ler sergileyen mehtâbiyelerden
örnekler verelim: 

H›div ‹smail Pafla, ‹stanbul’da
oldu¤u zamanlar, mehtapl› geceler
padiflah›n do¤um ve cülûsuna1

denk gelirse görkemli mehtâbiyeler
düzenlerdi. Saz tak›m›nda Melekzat
Efendi ve Anadoluhisarl› Haf›z fiafl›
Osman da bulunurdu. 

Bo¤aziçi Bülbülü diye an›lan 
Nedim Bey, Said Halim Pafla’n›n
k›z kardefli Prenses Zehra Han›m
ile evliydi. Büyük ihtimalle Said
Halim Pafla taraf›ndan düzenlenen
mehtâbiyede Nedim Bey ve Lemi
Atl›’n›n hanende olarak bulundu¤u
kay›kta Kemanî A¤a, Santurî Et-
hem, Kanunî fiemsi, Tanburî Cemil,

Lavtac› Andon, Kemanî Tatyos
ve Ali Rifat Bey de yer al›yordu.
Sandal Baltaliman›’ndan Emirgân’a
do¤ru yol al›rken, Ali Rifat Bey,
fievkefzâ makam›nda öyle güzel 
bir taksim yapm›flt› ki, Lemi Atl›
hat›ralar›nda bu taksimin bir ömre
bedel oldu¤unu söylüyordu. 

Hanende Nedim Bey’in ayr› bir 
grupla mehtâbiyeye ç›kt›¤› bir 
baflka gece ise, Mekteb-i T›bbiye
Naz›r›2 Doktor Saip Pafla’n›n
yal›s›ndan düzenlenen saz
tak›m›nda Kemanî Garbis, Kemanî
Kirkor, Kanunî Mihal, Lemi Atl›’n›n
hocas› Haf›z Yusuf Efendi ve Lemi
Atl› bulunuyordu. Lemi Atl› öylesine
güzel söylüyordu ki sandal ve
kay›klar hangi saz tak›m›n› takip
edeceklerini flafl›rd›lar.

fiirket-i Hayriye Vapurlar›nda
Yeniden
Cumhuriyet döneminde fiirket-i
Hayriye3 yönetim kurulu baflkan›
olan Necmettin Molla, en güzel
dönemlerini Sultan Abdülaziz 
devrinde yaflayan mehtâbiyeleri
tekrar canland›rmak istedi. ((BBkkzkkzz;;
SSaazzll›› CCaazzll›› VVaappoorrllaarr)r)r)) 1931 yaz›nda,
fiirket-i Hayriye vapurlar›n›n 
arkas›na tak›lan bir sal üzerinde;
halk›n, yüzünü görüp tan›mad›¤›
için Denizk›z› ad›n› takt›¤› Eftalya
Han›m mehtapl› gecelerde flark›lar
söyledi. Halk sevdi, benimsedi ama
o eski gecelerin geri gelmesi
mümkün olmad›. Fakat bu geceler
bir Bo¤aziçi flark›s›na vesile oldu.
Aleko Bacanos Acem-aflîran
flark›s›n› Eftalya için besteledi. 

“Gel ey denizin nazl› k›z›, nûfl-i
flarab et
Ç›k sahile, gel, sînede bir âlemi âb

et”

Musiki Tarihine Geçecek Olaylar
Bo¤aziçi’nde, yaln›z mehtapl› 
gecelerde de¤il, her zaman musiki
vard›. O günler ve gecelerde de
musiki tarihine geçecek olaylar
yafland›. 

1895 y›l› yaz›n›n mehtapl› bir Cuma
gecesi Mehmed Akif, Tanburî Aziz
ile arkadafllar› Selahattin Bey’in 
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Uflflak Taksim, 
Tanburî Cemil Bey.



Bir ‘âlem-i mehtâb idelim biz de
felekde
Buldu henüz eyyâm›n› zevrakçe-i
sahbâ
Orsa-boca Kandilli’ye dek çektire-
lim tâ
Gök kandil olub subha dek ey
mâh-› fleb-ârâ
Bir ‘âlem-i mehtâb idelim biz de
felekde
Tavflan kan› mey doldural›m câm-›
niyâzâ
Yalvâral›m ol mest-i mey-i gamze-i
nâzâ
Mahfî kayal›m ya¤l› piyâdeyle
Bo¤âza
Bir ‘âlem-i mehtâb idelim biz de
felekde
‹flte mey ü mahbûb ü tarab cümle
müheyyâ
Mehpâreci¤im gel idelim ‘azm-i
Tarabyâ
H›rs›z küregîle yanaflub yâl›ya tenhâ
Bir ‘âlem-i mehtâb idelim biz de
felekde
Vâs›f gibi çarha ç›karub na¤me-i
âhî
Zevk eyleyelim flark› ç›¤›rtmâ ile
gâhî
Agûfle alub hâle s›fat gâhi o mâhî
Bir ‘âlem-i mehtâb idelim biz de
felekde

En Çok Benimsenmifl fiark›lardan
Örnekler
Gariptir, y›llarca Bo¤aziçi
mehtaplar›nda flark› söyleyen ve
çok velût bir bestekâr olan Lemi
Atl›’n›n –bir eserinde Hisar’dan
bahsetmekle birlikte– Bo¤aziçi’ni
di¤er bestekârlar kadar biçimleyen
eseri yoktur. Bu flark›lar›n halk
taraf›ndan en çok benimsenen ve
söylenenlerine birkaç örnek 
verelim:

Sâdullah A¤a’n›n Hicazkâr flark›s›:
Gel seninle yar›n ey serv-i revan
Olal›m mahfîce Göksu’ya revan

Lavtac› Hristo’nun Kürdîli hicazkâr
flark›s›:
Gidelim Göksu’ya bir âlemi âb
eyleyelim

Tanbûrî Mustafa Çavufl’un fiehnaz
bûselik flark›s›:
Küçüksu’da gördüm seni 

Cemil Bey’den bir fleyler çalmas›
istendi. Cemil Bey tanburla 
Tâhir-bûselik taksim yapt›ktan
sonra Kemanî R›za Efendi’nin
peflrevini çald›. Eser bitti¤i zaman
Frans›z madam aya¤a kalkarak çok 
etkilendi¤ini söyledi ve kocas›n›n
dü¤ün arma¤an› olan yakut tafll›
de¤erli bir yüzü¤ü Cemil Bey’e
arma¤an etti. 

Bo¤aziçi’nin Musikiye Girifli
Musiki, 17. as›rdan itibaren 
giderek artan bir coflku ile 
Bo¤aziçi hayat›nda yer al›rken,
Bo¤aziçi’nin musikiye girifli çok
daha sonralar› gerçekleflti. Bunun
bilebildi¤imiz ilk örneklerini Sultan
III. Selim, Dede Efendi ve Küçük
Mehmed A¤a’n›n güftelerinde
görürüz. Daha sonralar› 
Dellalzade, Haflim Bey, 
Zekâi Dede, Rahmi Bey, 
Hac› Arif Bey, Kazasker Mustafa
‹zzet, Niko¤os A¤a, Tanburî
Mustafa Çavufl, ‹smet A¤a, Markar
A¤a, Suyolcuzade, Haf›z Abdullah,
R›fat Bey, Mahmud Celalettin Pafla,
Asdik A¤a, Kanunî Hac› Ârif, ‹sak
Varon, Lavtac› Hristo, Bolahenk
Nuri Bey, Cevdet Ça¤la, Fehmi
Tokay, Fahri Kopuz, Kemal Niyâzi
Seyhun, Mustafa Nâfiz Irmak,
Münir Nurettin Selçuk ((BBkkzz;; MMüünniirr
NNuurreettttiinn SSeellççuukk)k)k)k)kk ,, Yesarî As›m
Arsoy, Sadettin Kaynak, fierif ‹çli,
Osman Nihat Ak›n, ‹smail Baha
Sürelsan, Muzaffer ‹lkar, fiükrü
Tunar, Ârif Sâmi Toker, Selahattin
‹çli, Avni An›l, fiekip Ayhan Öz›fl›k,
Alaeddin Yavaflça ve Cinuçen
Tanr›korur eserlerinde Bo¤aziçi’ni
anlatma gelene¤ini sürdürdüler. Bu
flark›larda en çok Enderunî Vâs›f ,
Faruk Nafiz Çaml›bel ve Yahya
Kemal’in güfteleri kullan›ld›. Münir
Nurettin Selçuk, Yahya Kemal’in
fliirindeki musikiyi notalara tafl›d›.
Enderunî Vâs›f’›n neden pek çok
fliirinin bestelendi¤ini de bize flu
fliiri anlats›n:

Bir t›fla duçâr oldu gönül semt-i
Bebek’de
Pervâz idemez yavruca¤›m dahî
tünekde
Ol mâh› flikâr itmek içün sayd-›
semekde

yal›s›nda bulufltu. Neyzen Tevfik 
ve Bursal› Haf›z Emin de kat›l›nca
denize aç›ld›lar. Neyzen çal›p, 
Haf›z Emin söyledikçe sandallar, 
kay›klar artmaya bafllad›. Beykoz’la
‹ncirköy aras›nda Sultaniye çay›r›na
ç›k›p günü orada geçirdiler.
Mehtap ç›k›p da tekrar denize
aç›lana kadar bütün sandallar 
onlar› bekledi. Mehmed Akif ölüm
döfle¤inde bile bu geceyi 
hat›rlayacakt›. 

Mahmud Celâlettin Pafla 1899 
y›l›n›n bir yaz gecesi Çubuklu’daki
yal›s›n›n balkonunda yard›mc›s›
Nâz›m Bey’e yeni bir flark›s›n› 
ö¤retmekteydi. Defalarca tekrar-
lad›¤› halde Nâz›m Bey eserin 
baz› yerlerini ö¤renemiyordu. O
s›rada arkadafllar› ile sandal 
gezintisi yapan Lemi Bey yal›n›n
önünde durarak eseri dinledi ve 
bir suskunluk ân›nda yüksek sesle
bafltan sona okudu. Pafla Lemi
Bey’i hemen yal›ya ald›rd›. Böylece
Lemi Bey’i tan›m›fl olan Celalettin
Pafla ömrünün sonuna kadar 
onun teflvikçisi ve koruyucusu 
oldu.

Lemi Atl›, ihtimal, bir mehtâbiyenin
arkas›ndan konaklad›¤›, Yedisekiz
Hasan Pafla’n›n o¤lu Said Pafla’n›n
Vaniköy’deki yal›s›nda bir rüya 
gördü. Nâm›k Kemal “Zevkin ne 
ise söyle, hicab eyleme benden”
m›sra› ile bafllayan fliirinin
Manyasizade taraf›ndan bestelen-
mifl fleklini be¤enmemifl ve Lemi
Atl›’dan bestelemesini istemiflti.
Lemi Atl› da eseri rüyas›nda
besteledi. Gözünü açar açmaz 
ayn› oday› paylaflt›¤› Leon
Hanc›yan’› uyand›rd› ve nihavend
makam›nda besteledi¤i flark›y›
notaya ald›rd›.

Y›l 1905. Refik Fersan’›n 
kay›npederi Mabeyinci Faik Bey’in
Bebek’teki yal›s›nda yap›lan bir 
toplant›da, Sultan Abdülhamid’in
kuyumcubafl›s› Jak Harunaçi’nin
Frans›z efli piyano çald› ve büyük
alk›fl ald›. Daha sonra o akflam 
orada bulunan, hem Refik Bey’in
hem de efli Fahire Han›m’›n (Faik
Bey’in k›z›) hocas› olan Tanburî
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Bo¤aziçi
semtlerinin
dilberleri,
gecesi,
mehtâb›,
gurûbu,
e¤lenceleri,
durgun ve
dalg›n sular›
anlat›l›r.
Sevgililer
gezmeye
davet edilir...

Mekânsal Müzik
Müzi¤in temel özelliklerinden biri
seslerin zaman içinde art arda
dizilmesinden oluflan zamansall›¤›
ise, bir di¤eri de seslerin eflzaman-
l›l›k olana¤›ndan gelen mekânsal-
l›¤›d›r. Müzik yaz›s›nda bu zaman-
sall›k yatay eksende kendini gös-
terirken, mekânsall›k yani eflza-
manl›l›k durumu düfley eksende
ortaya ç›kar. Özellikle Bat› müzik
tarihinin tüm geliflim süreci bu
olanak üzerinden okunabilir. 
Müzik tarihinin büyük bir dönemeç
yapt›¤› 16. yüzy›l sonu ve 17. yüzy›l
bafl›nda Giovanni Gabrieli’nin
yazd›¤› müzikler ve bu müziklerin
getirdi¤i de¤iflim çizgisi bu ba¤-
lamda önemli bir k›r›lma noktas›
oluflturur. Gabrieli’nin müzik yapt›¤›
San Marco Bazilikas›’n›n simetrik
tribünlerinde birer org yer al›yor,
ayn› zamanda korolar konum-
lan›yordu. ‹ki çalg› toplulu¤unun
eflzamanl› birlikteli¤i, bu topluluk-
lar›n söyleflmesine, yar›flmas›na,
karfl›tl›k oluflturmas›na olanak
tan›yor, böylece, Gabrieli’nin bu
mekân için yazd›¤› müzikler ‘stile
concertato’nun do¤ufluna yol
aç›yordu. Eflzamanl› karfl›tl›k içinde-
ki ö¤elerin uyum sorununun tonal
armoniye dek varan bir süreci
bafllatt›¤› biliniyor. Baflka bir
deyiflle müzi¤in mekânsall›k
olana¤›, 20. yüzy›la dek egemenlik
kuran temel yap›n›n do¤urucusu
oluyordu.

Do¤rudan müzi¤in kendi iç serü-
venine ba¤lanan de¤iflime kaynak
olman›n ötesinde, mekânsall›k
olana¤›, pek çok bestecinin üre-
timinde çarp›c› mekânsal çal›fl-
malar›n da do¤uflunu getirdi. 
17. yüzy›lda Heinrich Schütz,
Canticum Simeonis’te, metnin
anlam›na ba¤l› olarak, korolardan
birini ad›m ad›m orgdan uzak-
laflt›rd›. 18. yüzy›l›n dâhi çocu¤u
Mozart ise mekân içinde ayr›flm›fl
dört ayr› orkestra için müzik yazan
ilk besteci oldu. Ayn› bestecinin
Don Giovanni operas›n›n balo 
sahnesinde üç ayr› orkestran›n,
farkl› ritmlerdeki üç ayr› dans›
(saray dans›, burjuva dans› ve 

Gözlerinden bildim seni

Osman Nihat Ak›n’›n Nihâvend
flark›s›:
Körfezdeki dalg›n suya bir bak
göreceksin

Ârif Sâmi Toker’in Mâhur flark›s›:
Çek küre¤i güzelim uzanal›m
Göksu’ya

Alaeddin Yavaflça’n›n Hicaz flark›s›:
Bo¤aziçi flen gönüller yata¤›

Bilinen bilinmeyen, sevilen
sevilmeyen tüm Bo¤aziçi
flark›lar›nda Befliktafl, Bebek,
Emirgân, Kalender, Tarabya, 
Hisar, Yeniköy, Kanl›ca, Kandilli,
Çubuklu, Beykoz, Göksu ve
Küçüksu’nun dilberleri, gecesi,
mehtâb›, gurûbu, e¤lenceleri, 
durgun ve dalg›n sular› anlat›l›r.
Sevgililer gezme¤e, mehtab
seyrine, sandal gezintisine, saz
meclisine davet edilir. Baflkas› ile
görülen sevgiliye de sitem 
gönderilir. Bütün bu güfteler ve
na¤meler arac›l›¤›yla biz Bo¤aziçi
hayat›n› ve musikisini ö¤reniriz. 

fiimdi Bo¤aziçi’nde musiki veya
musikide Bo¤aziçi var m›d›r? 
Varsa nas›l bir musikidir bilmiyoruz.
Nakkafltepe’de yatan fievki Bey ve
Rauf Yekta Bey; Kanl›ca’da yatan
Santurî Ziya Bey; Afliyan’da 
yatan Münir Nurettin Selçuk
Bo¤aziçi musikisini özlüyorlar 
m›d›r dersiniz? 4

‹‹nncciillââ BBeerrttttrttuu¤¤.. FFiikkrreett BBeerrttttrttuu¤¤..

www.acikradyo.com.tr
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Melodi
Akl›ma bir an› geldi... Biliyorsun
benim bir gazetecilik dönemim de
var. Allah rahmet eylesin, son
y›llar›nda Belgin Doruk’a röportaja
gittim, evine. Bunu an›lar›ma
almad›m ama, çok özeldir,
belle¤imde kalm›flt›r. Belgin Doruk
sahneye ç›kt› ilk kez. Bakt›k ki
bildi¤imiz flark›lar› baflka tonda
okumaya bafllam›fl. Ve ben Belgin
Doruk’a dedim ki, nas›l oldu bu?
Ama art›k rahats›zd› o y›llarda. Çok
enteresand›r, “Ben böyle hissedi-
yordum” dedi. “Yani o melodiyi ben
öyle hissettim.” E tabii, halk flafl›rd›.
fiark›n›n sözleri tamam, fakat baflka
bir melodi. Neden? Baflkayd› o,
baflka bir han›mefendiydi hakika-
ten. ‹smi gibi han›mefendiydi...1 

ÜÜllkküü EErraakkaall››nn

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006. 

1 Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 2006
kapsam›nda Hülya Koçyi¤it’in Ülkü
Erakal›n’la gerçeklefltirdi¤i söylefliden.

parametresinin önem kazanmas› bir
sürecin son noktas› olarak
görülebilir.

Modernistler
1950 sonras›nda, ça¤dafl müzik
üretiminde mekânsall›¤›n ana para-
digma konumuna gelmesiyle birlik-
te, Avrupa’n›n 1950 modernist-
lerinin büyük bir bölümü
(Stockhausen, Varèse, Boulez,
Nono, Xenakis... vd.) mekânsal
müzik yazmaya yöneldiler ve ses
kaynaklar›n›n dinleyiciyle birlikte
mekân içinde örgütlenmesi, üretim-
lerinin yap› kurucu özelli¤ine
dönüfltü. 1950 sonras›nda elektro-
nik müzi¤in geliflimi de ses kay-
naklar›n›n mekân içinde düzenlen-
mesine yeni olanaklar tafl›d›. Bu
üretimin mimarl›k-müzik
birlikteli¤iyle ortaya ç›kan en önemli
örneklerinden biri Xenakis - Le
Corbusier iflbirli¤inin sonucu olan,
1958 Brüksel Fuar›’ndaki Philips
Pavyonu ve Varèse’in bu çal›flma
için besteledi¤i ‘Poème Electron-
ique oldu. Ayn› y›llarda
Stockhausen de ‘Carré’, ‘Gruppen’
gibi çal›flmalar›yla mekânsal
müzi¤in önemli baflyap›tlar›n› üretti.
Müzikteki bu yeni yönelim do¤al
olarak dinleti mekân›n›n da ça¤dafl
müzi¤in yeni taleplerine göre biçim-
lendirilmesi zorunlulu¤unu getirdi.
Mimar Renzo Piano, Luigi
Nono’nun Prometeo operas› için
özel bir mekân tasar›m›
gerçeklefltirdi. Piano’nun 1972’de
IRCAM için tasarlad›¤› salon da
yine mekânsal müziklere ev
sahipli¤i yapt›.1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Ça¤dafl Müzikte Mekânsal
Çal›flmalar’ bafll›¤›yla Sesmekân Sergisi (16
Eylül – 28 Ekim 2005) broflüründe yer alm›flt›r.

köylü dans›) eflzamanl› seslendir-
di¤ini görüyoruz. Üç farkl› toplum-
sal s›n›f› müzi¤e (sahneye) eflza-
manl› aktaran bu k›sa bölüm, me-
kânsal müzi¤in olanaklar›n› gös-
teren çok erken bir çal›flmad›r. 

“Mimari Müzik”
19. yüzy›lda büyük ses kütlelerini
mekân içinde örgütleyen ve bu
yüzden de müzi¤i “mimari müzik”
olarak adland›r›lan besteci ise
Hector Berlioz oldu. 20. yüzy›l›n
bafl›nda, bu kez mekân içinde
ayr›flm›fl ö¤elerin uyumsuz kar-
fl›tl›¤›n› kullanan besteci, yüzy›l
müzi¤inin öncü adlar›ndan biri olan
Charles Ives idi. Ives, ‘The
Unanswered Question’ bafll›kl›
çal›flmas›nda iki ayr› flefin 
yönetti¤i iki toplulu¤u birbirinden
uzaklaflt›rarak konumland›rd›. 

17. yüzy›ldan 20. yüzy›l ortalar›na
dek müzik tarihinin tekil örnekleri
olan mekânsal müzik yap›tlar› 1950
sonras› müzik üretiminde büyük bir
yayg›nl›k kazand›; daha do¤ru bir
deyiflle ‘mekânsall›k’ 1950 sonras›
ça¤dafl müzikte ana paradigma
konumuna yükseldi. Asl›nda bu
yönelim 20. yüzy›l müzi¤inin izledi¤i
serüvenin bir sonucu olarak da
görülebilir. Yüzy›l bafl›n›n en önemli
modernist hareketi olan 2. Viyana
Okulu’nun çal›flmalar› anlam
ba¤lam›n› ö¤elerin iç iliflkiler 
düzenine tafl›m›fl, 12 ton yaz›s›yla
birlikte sesler aras›ndaki ba¤›nt›
tonaliteden farkl› bir sistem içinde
tan›mlanm›fl, tonaliteye geri dönüflü
ve bir ana sese ba¤l› eksenel 
hiyerarfliyi olanaks›z k›lan bir yaz›
ortaya ç›km›flt›. Ne var ki bu müzik
yaz›s› özellikle müzi¤in yükseklik
parametresi üzerinden tan›mlan›-
yordu. 1950’ye yaklafl›ld›¤›nda, 12
ton yaz›s›n› müzi¤in öteki paramet-
relerine tafl›ma iste¤i ‘bütünsel
örgütlenme’ (ya da bütünsel dizisel-
cilik) düflüncesini getirdi; art›k
yaln›zca yükseklik de¤il, süre, t›n›,
gürlük parametreleri de modernist
yaz›n›n içinde önemli bir varl›k alan›
kazan›yordu. Bunun hemen
ard›ndan, müzi¤in beflinci paramet-
resi olan ve sesin mekân içindeki
konumunu ele alan ‘yer’ (topos)

472

Mekânsal Müzik

Belgin Doruk, 
1936-1995.

bir de tersinden bakal›m: Türk
musiki ortam› ondan yeterince 
faydalanabilmifl midir acaba?
Hay›r... Çevresindeki herkes ondan
bir fleyler kapm›flt›r elbet, ama
onun sanat›, bilgisi, kültürü yete-
rince de¤erlendirilememifltir ne
yaz›k ki. Mesut Cemil’in keflfetti¤i
de¤erlerden biri olan ney üstad›
Niyazi Say›n, Aç›k Radyo’da
yay›mlanan Radyo An›lar› dizisin-
deki sohbetinde flöyle demiflti:
“Mesut Bey’in çevresinde onu
anlayabilecek çapta insanlar
yoktu.” Sonra flunu eklemiflti söz-
lerine Niyazi Say›n: “Benim için
Tanburî Cemil Bey ne ise, Mesut
Cemil Bey de odur; ikisi de ayn›
seviyededir, üzerimdeki tesirlerini
ay›rt edemem.” 

Musikiye Getirdikleri: Disiplin,
Haysiyet, Koro...
Mesut Cemil Cumhuriyet dönemin-
de Türk musikisi icras›na çeki dü-
zen veren bir adamd›r. 1920’lerin,
30’lar›n icras› bafl›bofl, disiplinsiz
bir icrayd›. Evet, musikide disiplin
askerî disiplin gibi olamaz, ama her
sanat gibi musiki de disiplinden
büsbütün yoksun olamaz. Açal›m 
o y›llar›n gazetelerini, o dönemdeki
icray› yerin dibine bat›ran yaz›lar
bulursunuz. Kimileri de o icraya
bak›p bu musikiyi ‘meyhane mu-
sikisi’ diye nitelendirmifllerdir. ‹flte
Mesut Cemil 1938’de ilk devlet
radyosu olarak aç›lan Ankara
Radyosu’nda icraya bir disiplin,
daha do¤rusu ciddiyet getirmifltir. 

Mesut Cemil’in radyo icraat›n›n bir
baflka önemli yönü daha var. Me-
sut Cemil’den önce en “klasikçi”
hanendeler ve fas›l heyetleri bile
programlar›na herkesçe bilinen bir
“beste” yahut bir semaiyle bafllar-
lar, sonra hemen “flark›”lara geçer-
lerdi. Oysa Mesut Cemil yönetimin-
deki radyo korosu Osmanl›-Türk
musikisi da¤ar›n›n seçkin örnekleri-
ni iki beste ve iki semaiden oluflan
“tak›m”lar hâlinde önümüze getiri-
yor, notalar› raflarda tozlanan
nadide eserleri ülkeye tan›t›yordu.
Bu ülkenin musikiseveri daha önce
kimsenin yüzüne bakmad›¤› parlak
eserleri ilk defa onun korosundan

Merhaba
Brezilyadan, São Paulodan, Aiko...
Birkaç yil once, buranin televizyon-
da, acik radyoyu gosterdiler, arada,
bir brezilyali hanim, ve kocasi turk,
brezilyali muzika ile programi vardi,
açik radyoda...
Eger daha radyoda islerse, ve
sizlere yakin olursa, bana
cevaplayin, zahmet degilse.
Ben brezilyaliyim burada dogdum
... Kuçukken babamdan acik
ogrenmistim, ve turk yazisini yeni
ogreniyorum...
Sagolun..
AIKO...BYE BYE . 

AAiikkoo

Dinleyici Mektubu 
28 Aral›k 2003.

Mesut Cemil

‹lk Türk radyosu 1927’de Telsiz
Telefon fiirketi’ne ba¤l› olarak kuru-
lan, stüdyosu Sirkeci’deki Büyük
Postane’nin üst kat›nda bulunan
‹stanbul Radyosu’dur. Mesut Cemil
de bu radyonun neredeyse her-
fleyiydi: Bafl spikeri, programc›s›,
hem Türk hem Bat› musikisi icra-
c›s›. Daha sonra kurulan bütün
radyolar›n her kademesinde ça-
l›flm›fl, radyoculu¤u ölümüne, yani
1963 y›l›na kadar tam otuz befl y›l
kesintisiz sürdürmüfltü. fiunun da
alt›n› çizmek gerekir ki Mesut
Cemil, eski Ankara Radyosu’nun
müzik yay›nlar› flefi udî Cevdet
Kozano¤lu ile beraber Türk rad-
yoculu¤unun temelini atan iki
önemli isimden biri olarak an›l›r.

Mesut Cemil elbette sadece idare-
cilik niteliklerinden dolay› de¤il,
ülkenin bafll›ca musiki otoritelerin-
den biri oldu¤u için Türkiye radyo-
lar›n›n bafl›ndayd›. Radyo 1970’lere,
televizyon ça¤›na kadar Cumhuriyet
döneminin en etkili yay›n organ›yd›.
Musiki aç›s›ndan da öyleydi elbette.
Hele Türk musikisi için sadece bir
yay›n organ› de¤il, Türk musikisi
konservatuvar›n›n olmad›¤› bir
dönemde yetenekli gençleri yetifl-
tiren bir okuldu, küçük bir konser-
vatuvard› ayn› zamanda. Böyle bir

kurumun en önemli hocalar›ndan
biri de Mesut Cemil’di. 

Aç›k Radyo’da ad› en çok geçen
sanat adam› olan Mesut Cemil çok
önemli bir kiflidir elbette. Fakat bir
sanat adam› olarak musiki tari-
himizde tam anlam›yla yerine otur-
tulmufl bir kifli de de¤ildir. Fikri de,
zikri de, görüflleri de, eylemi de
tart›flma konusu edilmifl; hem
övülmüfl, hem elefltirilmifltir. Ama
hiç tart›fl›lamayan bir yönü vard›r:
Mesut Cemil üstün yetenekli bir
musikici, harikulade bir sanatç›d›r. 

Efsanevî Tanburî Cemil’in o¤ludur
o. Babas› gibi o da eline ald›¤› her
saz› ustaca çalabilen, do¤ufltan
yetenekli bir musikiflinast›. Bu dere-

cede üstün yetenekli musikiflinaslar
her ülkede zor yetiflir. Ama onu
baflka ülkelerin musikicilerinden
ay›ran bir yönü var: Mesut Cemil
yaln›z kendi musikisini, Türk musi-
kisini de¤il, Bat› musikisini de 
bilir, ayn› ustal›kla icra ederdi.
Cumhuriyet tarihine bak›n, böyle
kaç kifli bulabilirsiniz? Ararsan›z
birkaç kifli bulursunuz, ama onlar
da Mesut Cemil k›rat›nda icrac›lar
de¤ildirler. Türkiye gibi uluslararas›
musiki dilini benimsemifl ama kendi
ulusal musiki gelene¤inden de
vazgeçemeyen ülkelerde, her iki
musikiyi iyi derecede bilen musiki-
cilere büyük ihtiyaç vard›r. Bu
ülkenin ciddi musiki adamlar› ile
ayd›nlar› da iki musikiyi bilen
sanatç›lar›n özlemini duymufllard›r
hep. 

Bu ülkenin musikisine ve musiki
kültürüne çok fley vermifltir o. Peki
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Mesut Cemil’in babas› Tanburî Cemil Bey.



okumas›yla ortaya ç›km›yordu çün-
kü. Bu anlamdaki ‘koro’ icras›na
karfl› ç›kan hangi musikici o an›tsal
eserlerin ‘fas›l’ anlay›fl›yla okunma-
s›n› savunabilir bugün? Görmez-
likten gelinemeyecek bir nokta da
fludur: Âdeta senfonik bir yap›s›
olan o eserlerin de¤eri solo icrada
da çok kere verilememifltir. 

fief Mesut Cemil
Mesut Cemil gerçek bir flefti.
Ondan sonra pek çok kifli koro
yahut topluluk yönetti. Ama bun-
lar›n büyük ço¤unlu¤u flef de¤il,
ancak ‘heyet baflkan›’ olabildi. fief
diyebileceklerimiz de Mesut
Cemil’in seviyesine ç›kamad›. 

Radyo An›lar› dizisine kat›lan,
Istanbul Radyosu’nun eski okuyu-
cular›ndan Tülin Yakar Çelik, prog-
ramda Mesut Cemil’in nas›l bir flef
oldu¤unu çarp›c› bir biçimde ortaya
koyan bir an›s›n› flöyle anlatm›flt›:
“Bir gün radyoda solo program›m
için provadayd›m. Muhlis Sabahat-
tin’in bir flark›s›n› okuyordum.
Birden odaya Mesut Cemil girdi.
Yan›ma gelerek, flöyle dedi: ‘Bak,
bu flark›y› bir de benim verece¤im
iflaretlere bakarak oku. Gözünü
benden ay›rma, sadece iflaretlerime
bak...’ Onun iflaretlerine dikkat
ederek flark›y› yeniden okudum. 
O kadar güzel okudum ki, nas›l
okudu¤uma ben de flaflt›m. Ayn›
flark›y› daha sonraki program-
lar›mda defalarca okudumsa da,
hiçbir zaman ayn› güzellikte 
okuyamad›m.”

Tülin Han›m sözü buraya getirmifl-
ken, Türk musiki icras›nda flefin
iflaretleri üzerinde de durmak
gerekir. Konserlerde olsun, TRT
televizyonunda olsun, flef diye
ç›kan kiflilerin iflaretlerine bak›n›z,
verdikleri iflaretlerin birbirini tut-
mad›¤›n›, iflaretlerin fleften flefe
de¤iflti¤ini hemen fark edersiniz.
Her biri kendince iflaretlerle yönetir
karfl›s›ndaki toplulu¤u. Evet,
do¤rudur, Türk musikisinde fleflik
diye bir görev yoktur gelenekte,
ama Mesut Cemil’den bu yana,
yani en az altm›fl y›ld›r mademki
koro yahut toplu okuyufl diye bir

gelmifltir; hanendenin ayakta oku-
mas› âdeti Bat›’dan gelmifltir;
icrac›lar›n önünde duran nota da
Bat›’dan gelmifltir... Koro fikri nere-
den gelmifl olursa olsun, esas
olarak Mesut Cemil’in nas›l bir icra
ortaya koydu¤una bakmak gerekir.
Son derece sanatkârane bir icra
biçimi ortaya koymufltur o. Okunan
eserlerin daha önceki icrada ortaya
ç›kmayan musiki de¤erleri onun
yönetti¤i koronun yorumunda p›r›l
p›r›l parlayan renklerle aç›¤a
ç›km›flt›r. O dönemde bunu takdir
edemeyip de ne oldu¤u pek iyi
bilinmeyen bir ‘gelenek’ ad›na eski

icray› savunmak her fleyden önce
zevksizlikti. 
‹flin bu taraf› bir yana, Mesut
Cemil’in koro icras›n› elefltirenlerin
çarp›tt›klar› bir nokta da vard›r. Fa-
kat bu nokta üzerinde pek durul-
mam›flt›r. Bilindi¤i gibi, Bat›da
korolar, kad›n ve erkek seslerinin
tizlik-pestlik derecelerine göre ku-
rulur. Oysa Mesut Cemil’in korosu
böyle bir topluluk de¤ildi, yani ger-
çek bir koro de¤ildi, toplulu¤un ad›
‘koro’ydu sadece. Onun getirdi¤i
yenili¤in en göze çarpan yönü,
eserleri ‘unison’ olarak, yani perde-
akort birli¤i içinde okutmakt›. Kâr-
lar›n, bestelerin, semailerin musiki
de¤erleri ‘fas›l’ düzeninde, yani her
hanendenin kendi ses sahas› içinde

dinlemifltir. Mesut Cemil’in piya-
saya düflüp tahammül edilemez 
bir icraya mahkûm edilen eski
musikimize lay›k oldu¤u haysiyeti
kazand›rd›¤›n› unutmamak gerekir.
Yönetti¤i, Ankara Radyosu Klasik
Türk Musikisi Korosu’nun radyo
konserlerinin programlar›, daha
sonralar› verilecek olan salon kon-
serleri için de örnek olmufltur.
1947’de ‹stanbul Belediye Konser-
vatuvar› ‹cra Heyeti kuruldu¤u za-
man, bir klasik musiki konserinin
nas›l olmas› gerekti¤i konusundaki
ölçüt Mesut Cemil’in korosuydu. 
Mesut Cemil’in s›k s›k elefltirilen

koro icras›na da de¤inmek gerekir.
Bilindi¤i gibi, Türk musikisinde ilk
koro flefi odur. Eski musikimizin
kâr, murabba, semai gibi beste fle-
killerindeki seçkin eserlerinin toplu
okuyuflla kazanaca¤› ihtiflam› görüp
kurmufltur koroyu. Kimileri koro ic-
ras›n›n Türk musikisinin aslî icra bi-
çimi olmad›¤›n› söylemifllerdir. Ki-
mileri de düpedüz “gâvur icad›” de-
mifltir koroya. Gâvur laf›n› kullan-
mak, uluslararas› bir nitelik kazanan
Bat› musikisine gâvur musikisi de-
mek hofl bir fley de¤il ama, söyle-
nen fley özünde do¤rudur. Evet,
koro kavram› Bat›’dan gelmifltir bi-
ze. fiimdi gelin Bat›’dan gelen fley-
lerden birkaç›n› s›ralayal›m: Keman,
viyola, viyolonsel, klarnet Bat›’dan
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Mesut Cemil, 
1902-1963.

M. Cemil'in
flefli¤inde 
okunan eserlerin
daha önceki
icrada ortaya
ç›kmayan 
musiki de¤erleri,
onun yönetti¤i
koronun 
yorumunda 
p›r›l p›r›l 
parlayan 
renklerle 
aç›¤a ç›km›flt›r.
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fley vard›r, flef iflaretlerinin o gün-
lerden bu yana istikrara kavuflmufl
olmas› beklenirdi. Bu yönde çal›flan
birileri olmam›fl demek ki bugüne
kadar... Türk musikisinde flefe hiç
ihtiyaç olmad›¤›n› söyleyen birileri
s›k s›k bas›nda, flurada burada
ç›kar. Ama o kifliler bunu herhâlde
Mesut Cemil için de¤il de, olsa olsa
‘heyet baflkanlar›’ için
söylemifllerdir.

1930’lu y›llar Türk musiki kültürü
aç›s›ndan ac› bir dönemdir. Türki-
ye’deki kültür de¤ifliminin yaratt›¤›
‘ilerici’–‘gerici’ kal›plar› çok kat› bir
biçimde musikiye de uygulanm›flt›r
bu dönemde. Mesut Cemil çok
anlams›z olan ‘alaturka-alafranga’
tart›flmas›n›n iyice sertleflti¤i bu
dönemde genellikle bu tart›flman›n
d›fl›nda kalm›flt›r. Bu yüzden de
elefltirilmifltir. Bat› musikisi taraftar-
lar› onu ‘alaturkac›’, Türk musikisi
taraftarlar› da onu ‘alafrangac›’ diye
suçlam›fllard›r. Her iki suçlama da
yersizdir. Ama Mesut Cemil’in
yaz›lar›nda, konuflmalar›nda, bas›na
verdi¤i demeçlerde Türk musikisi
ad›na talihsiz diyebilece¤imiz sözler
de yok de¤ildir. Bunlar› yok sayal›m
diyemeyiz. Ne var ki, bu tür sözle-
rine de¤il de eylemine bir bütün
olarak bakt›¤›m›zda, Mesut Cemil
Türk musikisine hizmet etmifltir
demekte tereddüde düflmeyiz. 
Türk musikisi d›fl›nda ülkedeki
musiki kültürü ve zevkinin de 
yükselmesine hizmet etmifltir. 

Öte yandan herkesin teslim etti¤i
gibi, Mesut Cemil kalemi kuvvetli
bir yazard› ayn› zamanda. Türkçeyi
çok iyi kullan›rd›. Babas›n›n hayat
hikâyesini anlatt›¤› bir biyografi
denemesi olan Tanburî Cemil’in
Hayat› adl› kitab›, Türkçeyi nas›l
ustaca kulland›¤›n›n bir gösterge-
sidir. Keflke çeflitli gazeteler ve
dergilerde kalan makaleleri de bir
kitapta toplanabilse... Sadece 
güzel Türkçesi için de¤il elbette;
Cumhuriyet döneminin musiki
ortam›n› ve Mesut Cemil’i daha 
iyi anlamak, yerli yerine oturtabil-
mek için. 

BBüülleenntt AAkkssooyy

Metal Machine Music 
(MMM)

1975 tarihli Lou Reed albümü. 

“4. flark›ya kadar dinleyen, benden
daha ahmakt›r.”   
Lou Reed

1960’lar›n ikinci yar›s›nda, New
York’ta, Andy Warhol’un
‘Fabrika’s›nda, The Velvet
Underground ad›yla rock müzik 
tarihine geçen grubun vokalisti ve
flark› yazar›yd› Lou Reed.

“Onlar› dinleyen herkes gidip bir
grup kurdu.” 
Brian Eno

Grubun da¤›lmas›yla, 30 civar›nda
albüm yapaca¤› solo kariyerine
1972 y›l›nda bafllad›. S›ras›yla
yay›nlad›¤› Transformer ve Berlin
albümleri müzik tarihinde yerini
ald›. Bu baflar›lardan sonra plak
flirketi RCA ondan iki adet daha
ticari baflar› getirecek albüm isti-
yordu. 1974 y›l›nda Reed’in sadece
vokalleri yap›p stüdyoyu terk etti¤i
ve hiç de hazzetmedi¤i Sally Can’t
Dance yay›nland›. 

“Ne kadar kötüye gitsem, o kadar
çok sat›yor. Bir sonraki albümde
olmazsam 1 numaray›z.”
Lou Reed

Saf Gürültü ve Kakofoni
1975 y›l›na gelindi¤inde ise keyif
verici madde kullan›m›n› art›k son
noktaya tafl›m›fl olan Reed, kolunun
alt›nda Metal Machine Music ile
RCA’n›n kap›s›ndan girdi. Hepsi 16
dakika civar›nda 4 flark›dan oluflan
bu albüm, hiçbir flekilde ritm, me-
lodi ve vokal içermiyordu. fiark›
aralar›nda duyulan sessizlik d›fl›nda
elektrogitarla elde edilmifl ve saf
gürültü diye nitelendirebilece¤imiz
birbirinin benzeri kakofonik sesler-
den olufluyordu. Plak flirketi yöneti-
cileri bunun bir iflkence oldu¤unda
hemfikirdi. Ne var ki Reed’in kon-
trat› nedeniyle bu albümü yay›nla-
mak zorunda kald›lar. Albüm ‘Bir
elektronik enstrümantal kompozis-
yon’ alt bafll›¤›yla yay›nland›. O dö-
nemde Reed “Bu albüm mükem-
mele en yak›n oldu¤um an. Dinle-
yicilere sald›rabilen bir ifl. Bu kayd›
dinleyici olarak kontrol edemiyor-
sunuz” buyurmufltur. Her ne kadar
avant-garde müzisyen La Monte
Young bu albümün etkili fliirsel bir 

Lou Reed, Cemil
Topuzlu Aç›khava
Sahnesi-‹stanbul, 
07 Temmuz 2000.

Hepsi 16 
dakika civar›nda
4 flark›l›k bu
albüm hiçbir
flekilde ritm,
melodi
ve vokal içer-
miyor, elektro
gitar ile elde
edilmifl ve saf
gürültü diye
nitelendire-
bilece¤imiz, 
birbirinin ben-
zeri kakofonik
seslerden
olufluyordu.
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Metal Machine Music 

rak’ çakt›¤› volelerle gole çevirirken
klâsik bir koreografi zarafetinin do-
ruklar›nda gezindi ... K›vrak olmasa
bile amans›z vücut çal›mlar› att› ...
bel ve kalças›n› ‘muleta’ gibi kulla-
narak kusursuz ‘geçifller’ yapt› ...
rakip tak›m›n ceza alan› içinde her
zaman bütün bafllardan bir bafl yu-
kar›da gezindi durdu... futbol ya-
flant›s›n›n sonlar›nda, müthifl golcü-
lü¤ünü elden b›rakmaks›z›n, hem
havadan hem de yerden, çok uzak-
lara milimetrik paslar› bir bilgisayar
dakikli¤iyle da¤›tt› ve nihayet, y›llar
y›l› Galatasaray’da ve Milli Futbol
Tak›m›’nda dengeli ve sportmen
kiflili¤inin a¤›rl›¤›n› yans›tan sahici
bir kaptan oldu ve efsane de iflte
böyle do¤du...

‹nsanlar, gurbete on binlerle yolcu
ettiler onu; sonra da dönüflünde,
Yeflilköy Havaliman›’na renkli am-
puller ve adam boyu harflerle
‘MET‹N’ diye yazarak karfl›lad›lar.
Yeni do¤an çocuklar›na onun ad›n›
koymaya bafllad›lar. (Onu bir kez
olsun futbol sahalar›nda seyretme-
mifl olanlar bile yapt› bunu; çocuk-
lara ad› koyulan kaç devlet adam›,
kaç sanatç›, kaç ‘kahraman’ say›-
labilir?) Ve ayn› insanlar, aktif spor
yaflam› bittikten sonra da onu ve
gollerini çocuklar›na anlatmaya ko-
yuldular. Özel ifl yerlerinde, üniver-
site kantinlerinde, devlet dairelerin-
de, lojmanlar›n dinlenme odalar›n-
da, lokantalarda, kahvelerde ya da
oturma odalar›nda Metin Oktay’›n
1955-1969 tarihleri aras›nda oyna-
d›¤› maçlarda att›¤› golleri, yapt›¤›
ola¤anüstü hareketleri ya da jest-
leri, kesin dakikalar› ile birlikte bir-
birine her seferinde yeniden anlatan
insanlar görüldü.

‘Metinolog’lar aras›nda günümüzde
de sürdürülen sohbetlerde teati
edilen yaz›s›z Metin Oktay metinleri
saymakla bitmez. Dönemin tekno-
lojisi, bugünküyle k›yaslanamaya-
cak ölçüde ‘geri’ oldu¤u için, Metin
Oktay’›n ‘tek kiflilik senfoni orkest-
ras›n›n dev konseri’ bir video ya da
DVD olarak günümüze gelemedi.
Ama, bunun belki de daha iyi bir-
fley oldu¤unu, ‘içgöz’lerin pelikülleri
üzerine yerlefltirilerek babadan

Metin Oktay
Schiaffino, Di Stefano, F. Walter,
Puskas, Pelé, Cruyff, Platini, Zico,
Maradona ve Metin Oktay aras›n-
daki ortak nokta nedir diye sorulur-
sa, verilecek ilk cevap fludur: ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›nda futbol
hastalar›n›n kalplerinde silinmez 
izler b›rakan bu 10 büyük y›ld›z›n
10’u da 10 numaral› formayla oy-
nam›fllard›. ‘On’ her yerde ‘mükem-
mel’in simgesi. Futbolun milyarlar›
vecde getiren sihirli âleminin bü-
yükleri de ‘on’ giyiyor, onunla
taraftar› büyülüyor. 

Tek Sahici Efsane
Metin Oktay, yaln›zca Türk futbolu-
nun en büyük golcüsü, en büyük
santrforu, en büyük futbolcusu ol-
makla kalmay›p, bu âlemin gelmifl
geçmifl yegâne sahici efsanesidir
de. Tabii ‘eskiler’den ‘Bombac›
Bekir’in ‘kale dire¤ini k›ran’ flutlar›;
Zeki R›za’n›n zarif golleri; ‘Baba’
Hakk›’n›n sahada su s›zd›rmayan
otoriter ve babacan kimli¤i; ‘mo-
dern futbol’ döneminden de ‘Ordi-
naryüs’ Lefter’in ‘bel k›ran’ çal›mlar›
ve tilki kurnazl›¤› ile kale önüne so-
kuluflu; ‘Signor’ Can Bartu’nun ‘si-
hirli de¤nek’ gibi kulland›¤› sol ba-
ca¤› ile yapt›¤› ‘bacak aralar›’ ve
milimetrik paslar›; ‘Baba’ Recep’in
kalecilerin dizlerinin ba¤›n› çözen
tutulmaz frikikleri; ve ‘Berlin Pan-
teri’ Turgay’›n futbol sahas› üzerin-
deki semalarda kurdu¤u mutlak ve
tart›flma götürmez egemenli¤i anla-
t›lacakt›r. Bunlar›n hepsi de do¤ru
olmakla birlikte, konu efsane olun-
ca, Metin Oktay ad›n›n belirgin
flekilde ön plana ç›kt›¤› görülüyor.

Hiçbir efsanenin bofluna –ve
boflluktan– yarat›lmad›¤›; her efsa-
nenin mutlaka bir maddi temele
yasland›¤› unutulmamal›d›r. Metin
Oktay flutlar›yla hiç direk k›rmad›
belki; ama Bükrefl’te Romanya ka-
lesine 40 küsur metreden çekti¤i
flutta, top dire¤e vurup 18 çizgisine
kadar geri geldi ve bir flampiyonluk
maç›nda Fenerbahçe’ye att›¤› gol-
de top kale a¤lar›n› deldi. O, nor-
mal insanlar›n kafalar› hizas›nda
seyreden toplar› yere paralel ‘uça-

yap›s› oldu¤unu söylese de, en
kötü albümler listelerinin en üst
s›ralar›nda yer almaktan kurtula-
mad›. Tabii Lou Reed’in bu cesurca
hareketi karfl›l›¤›n› bulmufl, plak
flirketi ona Metal Machine Music
(MMM) gibi olmad›kça istedi¤i
albümü yapabilme serbestli¤ini
tan›m›flt› ki bu da baflyap›tlar›ndan
biri olan Coney Island Baby ile
sonuçland›.

“fiimdi Coney Island Baby’nin ken-yy
disini kan›tlamas› çok daha zor ola-
cak. Birçok insan kendini müzi¤ime
kapad›. Bundan mutluyum, hava
temizlendi. E¤er birileri Coney
Island Baby’yi istiyorsa bu benimyy
istedi¤im flekilde olacak.”
Lou Reed

“Punk Kültürünün ‹ncil’i”
Di¤er yandan MMM’e baflka bir
aç›dan bakanlar da yok de¤il. Punk
döneminin bir nevi resmî medyas›
Punk! dergisinin kurucusu olan
John Holmstrom’a göre Lou Reed
punk’›n babas›, MMM ise birkaç y›l
sonra patlayacak punk kültürünün
bir nevi ‹ncil’idir. Derginin 1975 ta-
rihli ilk say›s›n›n kapa¤›nda Lou
Reed ve içinde de bir MMM kriti¤i
vard›r. Punk!’a göre MMM hem
dinleyicilere, hem de plak endüstri-
sine at›lm›fl büyük bir flamard›r. 

Günümüzde MMM’deki sesleri ya-
ratmaya çal›flan ve kullanan birçok
müzisyen görüyoruz. Sonic Youth
gibi gruplar›n ve deneysel elektro-
nik müzisyenlerin eserlerinde bu
yap›ta göndermeler bulmak
mümkün. ‹ster bir uyuflturucu
hezeyan›, ister sisteme bir ayar ya
da müzikal bir baflyap›t diyelim;
MMM, bu kadar göz önünde ve
ticari baflar›ya sahip bir sanatç›
taraf›ndan, tam da kariyerinin
zirvesindeyken gerçeklefltirilmesi
aç›s›ndan da popüler müzik tari-
hinin en ilginç deneyimlerden biri.
Albüm büyük bir plak flirketi olan
BMG taraf›ndan 1998 ve 2006
y›llar›nda iki defa daha yay›nland›. 

UUttkkaann ÇÇ››nnaarr

o¤ula ya da k›za intikal eden bir tür
‘kültür miras›’ halini ald›¤›n›
söyleyen futbol severlerin say›s› da
az de¤ildir.

‹statistikler ve Ötesi...
‹statistiklere bak›l›rsa, tablo flöyle:
Metin Oktay Türkiye’de aktif futbol
hayat›n› sürdürdü¤ü futbol liginde
15 sezonda 11 kez gol kral› oldu.
(Di¤er üç sezonda da 1 ya da 2 gol
farkla ikinci oldu.) Oynad›¤› tüm
maçlarda rakip kalelere 608 gol
att›. Avrupa kupalar›nda oynad›¤›
20 maçta 15 gol atarak ortaya çok
yüksek bir performans koydu.
Türkiye’de kendinden önceki tüm
rekorlar› k›rd› ve özellikle 1962-
1963 sezonunu büyük bir rekorla
kapad›: Galatasaray’da 26 maçta
38 gol, milli maçlarda 3, Türkiye
Kupas›’nda 6 gol att›. Ayn› sezon-
da, Avrupa fiampiyon Kulüpler
Kupas›’nda oynad›¤› 6 maçta kay-
detti¤i 5 golle, Avrupa gol krall›¤›na
da ortak oldu. (Üstelik, bu kupada
Galatasaray 3. turdan öteye geçe-
memiflti.) Bunlara, “kral”›n 1957-
1968 aras›nda yerli ve yabanc›
tak›mlara bir maçta 3 ve daha 
fazla say›da gol att›¤› 26 maç› 
eklemek gerekir.

Ama rakamlar yan›lt›c› olabilir. S›rf
onlara bakarak tablonun bütününü
görmek güçleflebilir. Örne¤in,
Alman futbolunun büyük forvet
oyuncusu Gerd Müller gerçek bir
‘gol makinesi’ idi; kendisi Metin
Oktay’dan daha yüksek say›da gol
kaydetmeyi baflarm›flt›r. Bununla
birlikte, Müller’in –ço¤u birbirinin
ayn› olan– gollerinin pek az›n› daha
sonraki kuflaklar birbirine anlat›yor
olmal›d›r. Metin’in, vücudunun her
yan›n› her an gole döndürebilme
yetene¤i aç›s›ndan Müller’le
benzeflmekle birlikte, istatistiklerle
gösterilemeyecek, rakamlardan
daha fazla bir fley, bir bütün oldu¤u
da belirtilmelidir.1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Metin Oktay’da ‘Bütünlü¤ü’ Oluflturan 10 Temel Öge

1. Sa¤, sol ayak ve kafa vurufllar› ayn› derecede 
güçlüdür.

2. Gerekli noktada, gerekti¤i anda (herkesten bir 
‘moment’ önce) bulunabilecek flekilde ‘oyunu 
okuma’ özelli¤i vard›r.

3. 2. ögeye ba¤l› olarak, ‘zamanlama’ eflsizdir.
4. ‘Duran toplar’› (frikik, penalt›, hatta korner) en iyi 

Metin kullan›r.
5. Metin, sürat aç›s›ndan yetersiz gibi görünmesine 

ra¤men, özellikle topla birlikte karfl›s›ndaki 
savunmac›y› ço¤u kez geride b›rakacak h›za
sahiptir.

6. Vücut çal›mlar›, havada kalça flarjlar› vb. ile, ikili 
mücadelelerde son derece etkindir.

7. Metin, mükemmel bir pasördür de: Gol atmad›¤› 
zamanlarda, gol pas› atmakla meflguldür.

8. Rakip defans› ezip çökerten bir bask› uygulayacak 
fizi¤e sahip olmamas›na karfl›n, çok güçlü bir yap›s› 
vard›r; bacaklar›ndaki say›s›z ezikle fliflli¤in 
gösterdi¤i gibi, kendisine genellikle iki kifli 
taraf›ndan sürekli uygulanan sertli¤e karfl› da çok 
dayan›kl›d›r; çok az yere düfler, çok az sakatlan›r.

9. Top tekni¤i üst düzeydedir: Temel hareketlerin 
(stop, vole, plase, verkaç, vb.) hepsini mükemmel 
yapar; Metin Oktay için ‘flu yönü zay›ft›r’ diye 
birfley söylenemez.

10. Bir ‘fair-play’ üstad›d›r. Özdisiplin ve s›k› çal›flma 
üzerine kurdu¤u profesyonel oyunculu¤unu, müthifl
bir amatör ruh, büyük bir sportmenlikle bütünler.1

1 Ömer Madra’n›n Rüzgâra Karfl› adl›
kitab›ndan de¤iflikliklerle ve k›salt›larak
aktar›lm›flt›r. (‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›,
1995)

Meyhane
Meyhane kültürü içki kültürümü-
zün özünü teflkil ediyor. Hele
meyhanedeki rak› kültürü, geçmiflte
yaflant›m›z›n önemli bir parças›yd›.
Bugün ise meyhane kültürü yok
denilecek kadar az. Belirli yerler
var. Bir Yakup gibi, bir Refik gibi
veya Yeflilköy’deki Onnik (Ogün’ün
Yeri) gibi yerlerde devam ediyor.
Özellikle Yedikule’deki Sefa Mey-
hanesi Osmanl›’dan kalan yegâne
otantik yerdir. Gerek iç mimarisiyle
gerek servis anlay›fl›yla... Mezeler
için ayn› fleyi söyleyemeyece¤im 
çünkü günün koflullar› içerisinde
de¤iflime u¤ruyor; hepimizin
u¤rad›¤› gibi... Ama Osmanl›’y›
yaflamak istiyorsak o meyhanenin
kap›s›n› bir aralamam›z gerekir.

Meyhane kültürüne bakt›¤›m›z
zaman Orta Asya’daki Türk 
boylar› gözümüze çarp›yor.
Görüyoruz ki ‹pek Yolu üzerindeki
kervansaraylar› yönetenler 
Türkler. Çünkü egemen olan 
onlar. Bir Kaflgar flarab›n›, bir
Semerkant flarab›n› Çinlilere
tatt›ranlar onlar. Dansözü ilk defa
Çin’e getiren onlar. Sonra Selçuklu
döneminde Konya’da içkili 
lokantalar... ‹talyanca bir sözcüktür
‘Lokanta’ tabiri; bizde ilk defa
orada kullan›lm›fl ve ayn› kültürle
dansözler lokantaya girmifltir. 
‹stanbul fethedildikten sonra... 
Tabii Tanzimat dönemi önemlidir,
çalg›l› meyhane olarak ç›k›yor
karfl›m›za, ki bunun kökeni de
Selçuklu’dur. Fakat as›l unsur
Bizans’t›r. Fatih Sultan Mehmet
‹stanbul’u muhasara alt›na ald›¤›
günlerde, surlar›n iç taraf›nda
Bizansl›lar askerlerini zinde tutup
cesaretlenmeleri için salafl 
meyhaneler yapm›fllard›.
Osmanl›lar, fethin ilk günlerinde 
bu meyhanelerle karfl›laflm›fllard›r.
Fatih Sultan Mehmet‘in saltanat
döneminde din ve vicdan hürriyeti
anlay›fl› hâkim olmufl, meyhaneler
serbest b›rak›lm›flt›. Biz de ucun-
dan k›y›s›ndan bu kültürden 
yararlanm›fl olduk ve Tanzimat
dönemiyle birlikte o kültürün 
tamamen içine girdik.
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Meyhane

“Nejat’a sevgilerle”, 5 Aral›k 1965.



Zevkin felsefesine uzanan 
kap›lar estetikle aç›l›r. Yemek 
önce göze hitap eder, sonra
dama¤›m›za, sonra da bütün
benli¤imize... Herfleyde oldu¤u 
gibi masan›n da bir esteti¤i 
olmal›. Kullan›lan tabak çanak, 
örtü vs. Bunlar›n fevkalade 
uyumlu ve güzel olmas› laz›m.
Kaliteli yemek yapmak, lezzetli
yemek yapmak ayr› fleydir,
süsleme sanat› ayr› fleydir. 
‹kisinin bir aradal›¤› mükemmel 
bir aflç›l›¤› ortaya ç›kar›r. 

Bugün Kad›nlar da Giriyor
Yüzy›llard›r süren bu kültür 
geçti¤imiz yüzy›lda de¤iflmeye
bafllad›. 19’uncu yüzy›l›n
ortalar›nda, yani Tanzimat 
dönemi, Islahat dönemiyle 
beraber bafllad› bu de¤iflim...
Sebebine gelince; o dönemde
Bat›’n›n e¤lence mekânlar› da
dünyam›za girmeye bafllad›. 
Kafe fiantan’lar, Kafe Konser’ler,
Café de Nuit’ler, yani gecett
kabareleri... Pek tabii bu arada
kad›na rastlanmazd› buralarda. 
Zira meyhane erke¤e özgü 
bir e¤lence tarz›d›r. Kad›n› 
orada bulmak mümkün de¤ildir
Osmanl›’da. 

Bu dönemle birlikte, yani 
bu mekânlar›n e¤lence 
hayat›na girmesiyle, kad›nlar da
buralara gelmeye bafllad›. Belki
bafllang›çta meyhane bir erkek
e¤lence mekân›yd› ama bugün
kad›nlar da girebiliyor. Tek 
bafl›na oraya girip, yemek 
yiyip, bir iki kadeh içebiliyorlar. 
Bir zamanlar kad›n kafesin
arkas›ndayken, bugün yaln›z 
veya erkek arkadafl›yla 
meyhaneye gidebiliyor. Bu 
muazzam bir de¤iflim. Bu 
kendili¤inden do¤uyor, kad›n 
erkek eflitli¤inden söz etti¤inizde
zaten öbürünü icbar ediyor.

Meyhane deyince bir Ahmet
Rasim’den, bir Refik Halit
Karay’dan, bir Musahipzade
Celal’den ve benzeri isimlerden
bahsediyoruz, dolay›s›yla 
dikkatli olmam›z gerekiyor. 

okudu¤umuzda içki kadehleri 
artmaz, azal›r. Zaten kadeh ne
kadar az olursa verdi¤i zevk de 
o kadar fazlalafl›r. Bu iflin özü
karar›nda gizli. 

Küçük Bir Sofrad›r O..
Meyhane mukassî görünür
taflradan ammâ
Bir baflka ferah, baflka letafet var
içinde 

Nedim    

Esasen dostluklara köprü 
kurulan bir mekând›r meyhane....
Hemdem1 oldu¤umuz, ruhen 
birbirimize ulaflt›¤›m›z bir yer 
oras›. Yemek sofras› de¤ildir.
Bunun da alt›n› çizmek laz›m.
Genellikle içki sofras› çilingir 
sofras› diye an›l›r. Çilingir 
sofras› özünde bir karafaki 
rak›d›r. ‹ki dubledir. Üçüncü 
dubleyi içenler derler ki bugün 
fazla kaç›rd›k. Bu ifli bilen öyle 
der. Bir karafaki rak›, yan›nda
suyu, biraz beyaz peynir, biraz
kavun, biraz barbunya pilaki 
olabilir, yalanc› dolma 
olabilir... 

Küçük bir sofrad›r o. Kiflinin 
maddi durumuna göre 
siyah havyara, ›stakoza kadar
uzan›r. Ortama göre... Her 
ortamda olmaz çünkü. Bugün
anlafl›lmaz olan flu ki, otantik 
meyhaneyi tekrar yaratmak
için tepsiler içinde onlarca 
yemek geliyor. Bu meyhane
de¤ildir. Meyhanede mezeler 
tek tek gelir ve size hizmet 
eden garson sizin ne yedi¤inizi
takip eder, s›rayla getirir. 
Zaten o hizmet erbab› içmeyi 
bilir. Böylece ortaya bir güzellik
ç›kar. Hizmet edenle hizmet 
edilen aras›ndaki o ahenk bir 
dans gibidir... Dolay›s›yla bir 
tepsi içinde 12-15 mezenin 
gelmesi do¤ru de¤ildir. Hizmet
etti¤iniz kiflinin dama¤›na uygun
lezzeti vermeye çal›flmakt›r iflin
esas›. Günümüzdeki iflletme
anlay›fl› içinde ne varsa getirilip
masaya b›rak›l›yor. ‹flte bu 
do¤ru de¤il...

Bekri Mustafa
Bekri Mustafa, IV. Murat 
döneminde yaflam›fl ünlü bir 
içkiciydi. Burada ‘içkici’ derken
açmak gerekiyor; bir ‘akflamc›yd›’
kendisi. Yani öyle flifleler deviren
bir adam de¤il; âdab›yla içen bir
adam. Kendisine atfedilen f›kralar
dikkatle okundu¤unda hepsinin
k›ssadan hisseler tafl›d›¤› görülür. 
O f›kralar bize ölçüyü ö¤retir, 
karar› ö¤retir. Bekri Mustafa 
demek karar demektir, ölçü
demektir. Dolay›s›yla Bekri
Mustafa’y› bu ifli vakt-i kerahette
bilinçli olarak yapan akflamc›lar›n
piri olarak görmek daha do¤ru olur.
F›kralar› çok dikkatli okumak, 
feyz almak laz›m. Onlar› 
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IV. Murat 1640 y›l›nda
27 yafl›nda sirozdan

ölmüfltü.

Bu ifli bilen onlar; bizden 
öncekiler... 

Yükselen Kültür, Azalan Kadeh
Biz ise II. Dünya Savafl›’n›n 
ma¤dur çocuklar›ndand›k. 
Babam kundurac› olmas›na 
ra¤men ilk ayakkab›m› alt› 
yafl›nda giyebildim. O dönemde
ekmek yoktu ki... Nüfus kâ¤›d›m›
geri vermedim, saklad›m. 
Orada mühürler var, her 
ekmek al›fl›ma dair. Böyleydi...
Sonra kendimizi 12-13 yafl›nda
Samatya’da bir meyhanede 
bulduk; Bülent’in meyhanesi.
Sonra flans yard›m etti, Hilton 
aç›ld› 1955 senesinde. 81 
y›l›na kadar orada çal›flt›m. 
Daha sonra turizm dünyam›z›n
çeflitli flirketlerinde iflletmecilik
yapt›m. 

fiu anda yiyecek içecek
dan›flmanl›¤› yap›yorum. 
Hayat böyle devam ediyor. 
Devaml› içkinin içinde geçti 
yani. Herkesin dolu dolu 
yaflamaya çal›flt›¤›na inan›yorum.
Ben de dolu dolu yaflad›¤›m›
söyleyebilirim. Ayr›ca hizmet 
etmek, baflka insanlar› mutlu
görmek beni memnun ediyor. 
Ama ben insanlar›n ölçülü
olmalar›n›, ölçülü içmelerini 
istiyorum. Zaten bu kitaplar
sayesinde bir kifli dahi 
ölçüye gelebilirse, bu benim
en büyük mutlulu¤um olacakt›r.
‹nflallah bu kitaplar okundukça
tüketilen kadeh adedi azal›r. 
Çünkü içki kültürü yükseldikçe
kadeh say›s› azal›r. ‹çki kültürü
düflük olan ülkelerde, gerek sigara 
gerek içki tüketimi yüksek olur.
Onun için kitap okuyarak 
kendimizi gelifltirebiliriz ve
kendimize de¤il içkiye bir gem
vurabiliriz. ‹çkiyi kadehte 
bo¤dukça daha çok zevkle 
e¤leniriz gibi geliyor bana. 

VVeeffaa ZZaatt22 iillee yyaapp››llaann ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 24 Haziran 2002.

1 Hemdem: Kaynaflm›fl ve s›k›f›k›.

2 Uluslararas› Barmenler Kulübü ve
Barmenler Derne¤i Onur Kurulu 
üyesi olan Vefa Zat bugüne kadar 
konuyla ilgili aralar›nda Adab›yla 
Rak› ve Çilingir Sofras› (‹letiflim 
Yay›nlar›, 2002), Eski ‹stanbul 
Meyhaneleri (‹letiflim Yay›nlar›, 2002) 
ve Geleneksel Mutfa¤›m›zdan Seçme 
Bal›k Yemekleri (Bilge Kar›nca Yay›nlar›,
2004) gibi çal›flmalar›n da yer ald›¤› 
birçok kitap yay›nlam›flt›r.

M›nc›r›k
Ak›ncan: Merhabalar. Bu hafta
sizlere Astrid Lindgren’in yazd›¤›
Pippi Uzunçorap Cincin Adas›nda
kitab›n› tan›taca¤›m. Bu kitap bir
üçlemenin üçüncü kitab›.

Nebil: Hmmmmmfff. (‹çini çeker)

Ak›ncan: Bu haftaki konu¤um
Nebil. Merhaba Nebil.

Nebil: Merhaba.

Ak›ncan: Bize kendini tan›t›r m›s›n?

Nebil: Ben Nebil, soyad›m Bayçin.
Üçe gidiyorum, 3-C s›n›f›nday›m.
Okulum Cenap fiahabettin. 1997
do¤umluyum, 8 yafl›nday›m. 

Ak›ncan: Teflekkürler. fiimdi sana
kitap ile ilgili baz› sorular
soraca¤›m.

Nebil: Biliyorum.

Ak›ncan: Tommy ve Anika ile
birsürü macera yafl›yor Pippi. 

Öncelikle m›nc›r›¤› nas›l 
bulduklar›n› anlat›r m›s›n?

Nebil: Yerde buluyorlar. Sonra
Pippi, Anika ve Tommy’ye 
"Birfley buldum" “Ne buldun?”
diyor onlar. "Bir m›nc›r›k buldum"
diyor. Hiçbir sözlükte, hiçbir 
yerde yazm›yo. "Anlam›n› ben de
bilmiyorum" diyor. Soona Anika
diyo ki, “Köye gidelim o¤da 
buluruz m›nc›r›k denilen fleyi”
diyo. Köye gidiyolar. Köyde ilk
önce bi marangozcuya gidiyolar.
“Orda M›nc›r›k var m›” diyo.
Marangozcu ilk önce düflünüyo,
soora... ne denir?

Ak›ncan: T›rm›k.

Nebil: T›rm›k. T›rm›¤› getiriyo, 
o diyo ki, “profesörlerin buldu¤u
t›rm›k” diyo. Küçük bi çocu¤u
kand›rma¤a hakk›n yok diyo.
Sonraa.. gidiyo. Hastaneye 
gidiyo, diyo ki hemflireye...
Kap›y› çal›yo, bi hemflire aç›yo.
“Doktorla konuflmal›y›m, çok
önemli bi ölüm ve kal›m 
aras›nda bifley var” diyo Pippi.
Doktora gidiyolar. Sonra orda
“ben m›nc›r›k hastal›¤›na yaka-
land›m” diyo. “Hapfluruyorum,
öksürüyorum, ateflim var” diyo.
Doktor “m›nc›r›k nas›l bir 
hastal›k?” diyor. Pippi de 
diyo ki, “zaten ben de onu
soruyorum ya” diyo. Soora 
doktor “bööle m›nc›r›¤›n, 
m›nc›r›k diye bi hastal›k 
olsayd› flimdi size sölerdim”
diyo, soora ordan da gidiyo.
Bööle... Bi ya¤mur bulutundan
t›rman›yo, “Meraba bayanlar” 
diyo, “burda m›nc›r›¤› gördünüz
mü?” diyo. Bayanlar “›s›r›r m›?”
diyo. Pippi “evet” diyo. “T›rmalar
m›?” diyo, Pippi “evet” diyo.
Hemen sandalyenin üstüne
ç›k›yolar birbirine sar›l›p. Sonra
orda, ahhh, kula¤›m kafl›nd›...
Sonra orda bööle, ne denir 
iflte, bööle... Sonra böle heryeri
ar›yo, yatakodas›nda yata¤›n 
içini ar›yo, “burda m›nc›r›k yok”
diyo. Sonra gidiyo. Gidiyolar...
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Ak›ncan Eldes, 
20 Eylül 2005.



Cezaland›rma’da hapisanenin, t›pk›aa
ak›l hastanesi gibi, bir kapatma
prati¤inin mekân› olarak ortaya
ç›k›fl›n› ve suçun ‘suça e¤ilim’
deneyimi olarak kurulmas›n›
inceleyen Foucault, Cinselli¤in
Tarihi’nde on dokuzuncu yüzy›ldanii
itibaren cinsellik deneyiminin flekil-
lenip adland›r›lmas›n›n analizini
yapar.

Tüm bu deneyimler ve özneleri
Foucault’ya göre söylemsel ve
söylemsel olmayan pratikler
taraf›ndan kurulmufltur. Bu kurma
çal›flmas›n› belirleyen söylemsel
kurallar›n ortaya ç›kar›lmas›na
Foucault ‘arkeoloji’ ad›n› verir.
Bilginin Arkeolojisi bu konuda
yaz›lm›fl bir kitapt›r. Arkeolojinin
ortaya ç›kard›¤› tarih, süreklilik ye-
rine kopmalarla gerçekleflen bir
süreçtir, çünkü söylemsel oluflum-
lar ve onlar›n kapsam›ndaki bilim-
ler kendi nesnelerini kurar. Bu
yaklafl›ma en çok k›zanlar tarihçiler
ve pro-Marksistler olmufltur. Ta-
rihçiler Foucault’nun tarihsel olgu-
lar konusunda üfürdü¤ünü iddia
ederken, Sartre da dahil di¤erleri
tarihi reddeti¤ini ileri sürüp
Foucault’yu yap›salc› ilan etmifltir.
Foucault’nun bu elefltirilere 
cevab› mevcuttur.

Bilgi ve ‹ktidar
Bilginin tarihindeki kopmalar
Foucault’ya göre iktidar iliflkile-
rindeki de¤iflimlerin sonucudur. 
Bu yüzden Foucault 70’lerden
itibaren çal›flmalar›nda a¤›rl›¤› bu
konuya vermifl ve klasik iktidar
modelinin modern iktidar iliflkilerini
aç›klayamayaca¤›n› savunmufltur.
‹ktidar (t›pk› söylemler gibi) özne-
sizdir, ancak uyguland›¤›nda vard›r
ve yukar›dan afla¤›ya de¤il,
afla¤›dan yukar›ya do¤ru örgütle-
nen güç iliflkilerinin oluflturdu¤u
stratejik bir bütündür. Dolay›s›yla
iktidar her yerdedir, çünkü tüm
toplumsal iliflkilere k›lcal olarak
yay›lm›flt›r. Kapitalizmin varl›k
koflulu olan ama varolmak için de
kapitalizme ihtiyaç duyan modern
iktidar, hem tek tek bireysel beden-
lere nüfuz eden disiplinci bir
mekanizma, hem de bir bütün

Bitmemifl ve izin vermedi¤i için
ölümünden sonra bas›lamayan
eserleri de vard›r. Yazd›klar› 70’li
y›llardan itibaren düzinelerce farkl›
dile çevrilen Foucault, yirminci
yüzy›l›n son çeyre¤inde insan bilim-
leri üzerinde en fazla etki yapan ve
üzerine en çok yaz›lan düflünürler-
den biri olmufltur.

Ak›l ve Ak›l-Olmayan
Felsefenin yan› s›ra psikopatoloji
ö¤renimi de gören Foucault’nun ilk
yap›tlar› delilik, ak›l hastal›¤› ve ak›l
hastanesinin tarihi üzerinedir. Klasik
Ça¤da Delili¤in Tarihi adl› ilk önemli
kitab›nda ak›l ile ak›l-olmayan
aras›ndaki diyalo¤un yerini, akl›n
ak›l-olmayan üzerindeki tek tarafl›
monologuna b›rakmas›yla birlikte
Bat› medeniyetinin orta yerinden
yar›ld›¤›n› savunmufltur. Bu
monolog, delili¤i ‘ak›l hastal›¤›’ adl›
patolojik bir öznel deneyim olarak
kurar; ak›l hastanesi ise bu sürecin
gerçekleflti¤i kurumdur. Foucault,
benzeri yar›lmalar›n erke¤in kad›n,
Bat›’n›n Do¤u üzerine konuflmaya
bafllamas›nda da örneklendi¤ini
söyler. Delili¤in Tarihi’nden sonrakiii
kitaplar› da tarihsel bir bak›fl aç›s›n›
takip eder. Klini¤in Do¤uflu hastal›k
deneyimi ile modern hastanede
yepyeni t›bbi bir bak›fl›n ortaya
ç›k›fl›n› incelerken, Kelimeler ve
fieyler yaflam, dil ve emek dene-
yimlerini kavramsallaflt›ran bilim-
lerin bir tarihidir. Gözetleme ve

Ak›ncan: Cevaplar›n için teflekkür
ederim, sana soraca¤›m sorular bu
kadar. Gelecek hafta görüflmek
üzere.

Nebil: Ak›ncan?

Ak›ncan: Efendim?

Nebil: Sana bir soru sorabilir
miyim?

Ak›ncan: Tamam sor.

Nebil: En i¤rendi¤in hayvan
hangisi?

Ak›ncan: Y›lan. Güle güle..

Nebil: Hangi çeflit?

AAkk››nnccaann EEllddeess.. NNeebbiill BBaayyçç››nn..

Pr; Beslenme Çantas›
Yt; 02 May›s 2006.

Michel Foucault

Kel, gözlüklü, ufak tefek, Frans›z
filozof, psikolog, tarihçi, siyaset 
bilimci, edebiyat elefltirmeni, vb.
1926 y›l›nda Poitiers’de do¤du,
1984 y›l›nda AIDS nedeniyle
Paris’te öldü. Fransa d›fl›nda
Norveç, Almanya, Tunus ve
ABD’de yaflad›. Ard›nda onlarca cilt
dolduran irili ufakl› birçok kitap,
makale, deneme, ders notu,
söylefli, önsöz, sonsöz b›rakt›.

‹ktidar her
yerdedir, çünkü
tüm toplumsal
iliflkilere k›lcal
olarak
yay›lm›flt›r.
Kapitalizmin
varl›k koflulu
olan, ama var
olmak için de
kapitalizme
ihtiyaç duyan
modern iktidar,
hem tek tek
bireysel 
bedenlere 
nüfuz eden 
disiplinci bir
mekanizma,
hem de bir
bütün olarak
nüfusu yöneten
bir teknolojidir.  
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Michel Foucault, 
1926-1984.
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olarak nüfusu yöneten bir teknolo-
jidir. ‹ktidar›n bu iki biçimi Hapi-
sanenin Do¤uflu ve Cinselli¤in
Tarihi’nde Foucault’nun ‘soybilim’ii
(généalogie) ad›n› verdi¤i bir yor-
dam çerçevesinde incelenmifltir.
Ama birço¤unun düflündü¤ü gibi
iktidar›n her yerde olmas› direniflin
mümkün olmad›¤› anlam›na
gelmez. Bilgi-iktidar öznelefltirme
yoluyla iflledi¤inden yeni öznellik
biçimleri gelifltirmek, modernitenin
öznellik üzerindeki tahakkümüne
direnmek anlam›na gelir. Foucault
bu özneleflme prati¤ini Hellenistik
felsefeye gönderme yaparak ‘etik’
olarak adland›r›r. Özgürlük eti¤in
ontolojik kofluludur, etik ise taam-
müden gerçeklefltirilen bir özgürlük
prati¤i. Antik Yunan düflüncesinin
bu prati¤e esin kayna¤› olan veçhe-
si Cinselli¤in Tarihi’nin ikinci veii
üçüncü ciltlerinde ayr›nt›yla dile
getirilmifltir. Bu konuda çal›flmalar
devam etmektedir. 

FFeerrddaa KKeesskkiinn

Michelle Gardner-Quinn 
Buna ‹nan›yorum... 

Hayat›n her türüne büyük sayg›
gösterilmesi gerekti¤ine inan›yo-
rum. ‹nsanl›¤›n yeryüzüne ve de-
neyimlerimizi paylaflt›¤›m›z tüm
hayata karfl› sorumlulu¤u oldu¤una
inan›yorum. (...)

Büyüdükçe, hayata karfl› göster-
di¤im bu büyük sayg›n›n insanl›¤›n
tamam› taraf›ndan paylafl›lmad›¤›n›
gördüm. Do¤al dünyay› bir hayatlar
toplulu¤u olarak görüp ona sayg›
göstermek yerine, çevreye sömü-
rülecek kaynaklar bütünü olarak
de¤er biçilmekteydi. Sanayileflme,
hayat› da bir endüstriye dönüfltür-
müfl durumda: insan yaflant›s›n›
zenginlefltiren çeflitlili¤in özünü sis-
temli olarak imha ediyor. Kendi
bafl›m›za açt›¤›m›z ekolojik kriz öyle
bir noktaya vard› ki, art›k sadece
kenarda köflede kalm›fl, münferit
canl› alanlar›n› tehlikeye sokmakla
kalm›yoruz. Sanayimizin ihtiraslar›
yüzünden atmosfere öyle çok zehir
boca etmekteyiz ki, gezegenimizin

iklimi ürkütücü bir h›zda de¤ifliyor.
(...)  

Bu krizi dizginlemek için pek az fley
yap›l›yor; kendi ömrümüz içinde,
dünya denen bu gezegenin ekolojik
olarak yerine getirdi¤i ifllevlerin
sonsuza kadar de¤iflti¤ine tan›k
olaca¤›z. (...)

Bütün hayat formlar›na olan ba¤›-
m›n beni, yan gelip yatarak bu bü-
yük felaketi seyretmekten al›koy-
makta oldu¤una inan›yorum. (...)

‹nan›yorum ki, ister arka bahçem-
de, isterse dünyan›n öbür ucunda
olsun, hiçbir canl›, insan h›rslar›n›n
sonucu olarak ac› çekmemeli. ‹klim
de¤iflikli¤inin gerçekli¤i flimdi ve
burada; bu, bizim kufla¤›n ve biz-
den sonra gelecek kuflaklar›n çevre
muharebesidir. Tüm hayat›n hay-
siyet ve onurunu korumak için,
kendimi dünya çap›ndaki bu ekoloji
krizini önlemeye ad›yorum.

Michelle Gardner-Quinn

DDeerr.. ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Vermont Üniversitesi son s›n›f ö¤rencisi ve küçük yafl›na ra¤men
y›llar›n çevre aktivisti olan Michelle, 2006 Ekiminde, yukar›da özetle-
nen manifesto benzeri çarp›c› s›n›f ödevini (Çevre 151 dersi)
hocas›na teslim ettikten iki gün sonra kaç›r›ld›, ›rz›na geçildi, sonra
da bo¤ularak hunharca öldürüldü. 

Yirmi bir yafl›ndaki bu çevre muharibinden dünyaya miras kalan
anahtar kelimelerse flunlar oldu: Hayat, hayat ba¤lar›, sayg›, sorum-
luluk, paylaflma, çeflitlilik, haysiyet, onur, muharebe...

Michelle’in an›s›na, Cosmopolitan dergisi ‘Güzel K›z Nas›l Öldürül-
dü’ bafll›kl› bir röportaj yay›nlad›; gençlik ve çevre duyarl›¤›n› yük-
seltmeye yönelik Michelle Dünya Vakf› (Michelle’s Earth Foundation)
faaliyete geçti; ana babas› onun ad›na bir burs tahsis etti ve
yukar›da k›smen al›nt›lanan ‘Buna ‹nan›yorum’ bafll›kl› denemesi
2007 yaz›nda Live Earth konserlerinde ve ABD Ulusal Kamu Rad-
yosu’nda (NPR) seslendirildi. 

Michelle Gardner-Quinn, 
1985-2006.

""TTüümm hhaayyaatt››nn hhaayyssiiyyeett vvee oonnuurruunnuu
kkoorruummaakk iiççiinn,, kkeennddiimmii bbuu kküürreesseell
eekkoolloojjii kkrriizziinnii öönnlleemmeeyyee aadd››yyoorruumm..""



Shorter, piyanoda Herbie Hancock,
basta Ron Carter ve davulda Tony
Williams ile son fleklini alm›flt›. Ayn›
beflli, 60’l› y›llar›n sonuna kadar bir
dizi albüm daha ç›kard›: Miles
Smiles (1966), Sorcerer (1967),
Nefertiti (1967), Miles in the Sky
(1968) ve Filles de Kilimanjaro
(1968).

7 y›l önce Birth of the Cool ile
bafllayan iflbirli¤i de meyvalar›n›
vermeye bafllam›flt›. 1957’de Miles
Davis ve Gil Evans ortakl›¤›n›n ilk
eseri Miles Ahead Columbia plak
flirketinden ç›kt›. Miles’›n temiz 
tonlamas›, Gil Evans’›n yumuflak
orkestrasyonlar›yla birleflerek caz
tarihinin belki de en unutulmaz plak
serisini ortaya ç›kard›: Miles Ahead
(1957), Porgy and Bess (1958),
Sketches of Spain (1960) ve Quiet
Nights (1962).

60’lar: Rock Devrimi ve
Elektronik Sesler
60’l› y›llar›n sonuna do¤ru rock
devrimi etkisini göstermeye
bafllam›flt›. Bu devrim caz müzi¤ini
de oldukça etkiledi. Dönemin sim-
gesi caz kulüpleri yavafl yavafl
kepenkleri indirmeye bafllarken, 
bu ak›m› f›rsata çeviren yine Miles
Davis oldu. Elektronik müzi¤in
yavafl yavafl akustik müzi¤in yerini
almaya bafllamas› Miles’› müzi¤ini
yenilemeye itmiflti. 1969’da yay›n-
lanan In A Silent Way albümü 
yeni dönemin genç temsilcilerini

dönemin her birinde dinleyici kitle-
sini de peflinden sürüklemifl, bera-
ber çal›flt›¤› müzisyenlerden yeni
caz efsaneleri yaratm›flt›. Zaten
modern caz tarihine isim yazd›rmak
için, Miles Davis ile birlikte çalmak,
onunla albüm yapmak yeterliydi.

5500’’lleerr:: BBiirrttttrtthh ooff TThhee CCooooll

1926 do¤umlu Miles, caz tarihinin
neredeyse bafllar›nda dünyaya
gelmiflti. 40’l› y›llar›n Bebop
dönemlerinde Charlie Parker’la
piflti. Her ne kadar 1950 y›l›nda Gil
Evans’la tan›flmas›, Cool’un
Do¤uflu’nu (Birth of the Cool)
müjdelediyse de 50’li y›llar›n ilk
yar›s› onun ‘karanl›k dönemi’ oldu...
Miles Davis eroin ba¤›ml›s›
olmufltu. Yine de, ça¤dafllar›ndan
ne kadar farkl› oldu¤unu göster-
mekten geri durmuyordu.

1955 y›l›nda ilk Miles Davis befllisi
ortaya ç›kt›: tenor saksofonda John
Coltrane, piyanoda Red Garland,
basta Paul Chambers ve davulda
Philly Joe Jones. 1958 y›l›nda, alto
saksofonda Cannonball Adderley’in
de kat›lmas›yla Miles Davis Alt›l›s›
Milestones albümünü ç›kard›.

1959 tarihli Kind of Blue müzikal
ölçülere yeni yaklafl›mlar›yla devrim
yaratan ve baz› iddialara göre caz
tarihinin en çok sat›lan albümü
oldu. 1965 y›l›nda E.S.P. albümü
yay›nland›¤› zaman Miles Davis
befllisi tenor saksofonda Wayne

Miles Davis
8 Temmuz 1991... Caz müzi¤inin
gelmifl geçmifl en ç›¤›r aç›c›
müzisyeni Miles Davis, Quincy
Jones’un yönetimindeki 52 kiflilik
orkestrayla Montreux Jazz
Festivali’ndeydi. Bu son konserinde
çald›¤› parçalar, festivale gelen
genç kitle için oldukça yabanc›yd›.
Miles, onlar›n tan›d›¤› Miles Davis
de¤ildi...

Ancak, konser bu dev müzisyeni
takip eden k›demliler için de büyük
bir sürprizdi. 30 y›l öncesinin ünlü
Miles’›n› ça¤dafllar›ndan koparan
t›n›lard› bunlar. Gil Evans’la birlikte
yaratt›klar› Boplicity, Miles Ahead,
Sketches of Spain, Porgy and
Bess... Neredeyse kendisinin bile
unuttu¤u müzikler. 

Quincy Jones konser fikrini Miles’a
açt›¤› zaman Miles, “Zor olur”
demiflti, “...çok zor olur”. “Önemli
de¤il, maliyeti neyse karfl›lar›z. En
iyi de müzisyenleri tutar›z” diye
cevap verdi Jones. Hastal›ktan
zaten bitkin olan Miles kafas›n›
kald›rd›; “Hay›r, ondan de¤il... O
müzik, çok çok zordu...”.

Miles Davis’in Dört Dönemi
Miles Davis’in 1940’l› y›llar›n orta-
lar›ndan bafllayan ve neredeyse
yar›m as›r süren sanat›, müzi¤e
öncülük etti¤i 4 ayr› dönemi
kaps›yor. Miles Davis bu dört
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Miles Davis,
1926-1991.

Miles Davis ‹stanbul’-
da verdi¤i iki konserde
neredeyse bütün gece

seyircilere arkas›
dönük çalm›flt›. (Cemil

Topuzlu Aç›khava
Sahnesi-‹stanbul,

1998.)

grubuna eklemesine neden ola-
cakt›. Miles Davis bu dönemde
Joe Zawinul (org) ve John
McLaughlin (elektrikli gitar) gibi
müzisyenlerle çal›flt›. Basta ise
yine genç bir isimr  yükseliyordu:
Dave Holland. Miles Davis’in
dönemin rock ikonuk  Jimi Hendrix’le
gerçeklefltirmek istedi¤ik  bir projer
ise Hendrix’in zamans›z ölümüyle
yar›m kald›. Tutucu cazc›lar›n
korkulu rüyas› olan rock devrimi-k
ne, kendini sürekli yenileyen
Miles’›n verece¤i cevap
gerçekleflemedi.

70’ler: Verimli Y›llar ve Fusion
1969 y›l›nda yay›nlanan ç›¤›r aç›c›r
albüm Bitches Brew öncekilerden
çok dahak  kalabal›k birk  kadroyur
bar›nd›r›yordu: Soprano saksofon-
da Wayne Shorter, bas klarinette
Bennie Maupin, elektrikli piyanoda
Chick Corea,k  Larry Young ve Joe
Zawinul, elektrikli gitarda John Mc

Laughlin, basta Dave Holland,
elektrikli basta Harvey Brooks,
davulda Lenny White, Billy Cobham
ve Jack DeJohnette,k  perküsyonda
Don Alias ve Juma Santos’un yer-
ald›¤› bu albüm 70’lerin caz ak›m›
‘Fusion’›n bafllang›c› olarak kabulk
ediliyor.  Chick Coreak  Electric
Band, Wayne Shorter ver  Joe
Zawinul’un Weather Report grubu
ve John McLaughlin’in Mahavishnu
Orchestra’s› da ayn› albümün
sonuçlar›d›r.

Big Fun, Get Up With It, Dark
Magus, Agharta, Pangaea gibi
albümler yay›nlad›¤›, verimli geçen
70’li y›llar›n ard›ndan, Miles Davis’in
tekrar dipsizr  sulara dald›¤› bir dö-r
nem geldi. Uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›
artm›fl, sahne ›fl›klar›yla iliflkisi 5 y›l
kesilmifl, bir kavgadar  dayak yemifl,k
tüm diflleri da¤›lm›fl, harabeye
dönmüfltü.

80’ler: Gençleflen Bir Müzik,
Yafllanan Bir Beden
Miles Davis, sevgilisi ve daha
sonra kar›s› olacak olank  aktris
Cicerly Tyson’›n deste¤i ile
uyuflturucuyu yendi. Ard›ndan
müzik yaflam›n›nk  dördüncü ve
son dönemi, 1979’da yay›nlad›¤›
Man With The Horn albümü ile
bafllad›. Marcus Miller (bas),r  Bill
Evans (soprano saksofon), Mike
Stern, John Scofield (elektrikli gitar)
gibi yeni sanatç›larla çal›flt›¤› bu
dönemde Tutu, You’re Under
Arrest, Amandla ve Siesta albüm-
leriyle –tabir yerindeyse–r  80’li
y›llar› ‘doldurdu’.

Müzi¤i gittikçe gençleflse ve
kendini yenilese de, y›pranm›fl
bünyesi yavafl yavafl pes ediyordu.
Montreux Konserine ç›kt›¤›nda
art›k ci¤erlerik  kendisini tafl›yam›-
yordu. Genç ve yetenekli trompetçi
Wallace Rooney bu konserde

Miles’› yedeklemekle görevliydi.
Konserin sonunda Miles, simgesi
olan k›rm›z› trompetini Rooney’e
arma¤an etti. Montreux’den bir
buçuk ayk  sonra, Miles Davis,
Santa Monica’da zatürreden
kald›r›ld›¤› hastanede öldü.
Trompetleriyle birlikte New York,
Woodland mezarl›¤›na gömüldü.

Caz Tarihi ‹kiye Ayr›l›r...
‹stanbul Caz Festivali Miles Davis’i,
son döneminde, 1988’de gördü.
Aç›k Havak  Tiyatrosu’nda verdi¤i
iki konserde neredeyse bütün
gece seyircilere arkas› dönük
çalm›flt›. Miles Davis’in konseri
‹stanbul caz› için de bir milatr
oldu. O döneme kadar ad›n›r
dünya sahnesinde fazla duyur-
mam›fl olan ‹stanbul Caz Festi-
vali, Miles Davis konserini siciline
ekledikten sonra ard› ard›na
birçok ünlüyük  a¤›rlama f›rsat›
buldu.

Miles Davis kavgac›l›¤› ve geçim-
sizli¤i ile de ün yapm›flt›. Ancak,
getirdi¤i yeniliklerle caz müzi¤inin
ak›fl›n› de¤ifltirdi. Neredeyse 50
y›ld›r herr  dönemder  ortaya ç›kard›¤›
sanatç›lar, Miles olmasayd› belki de
varolamayacaklard›. Çünkü Caz
tarihi ikiye ayr›l›r: Miles’dan önce ve
Miles’dan sonra...

FFaarruukk EEcczzaacc››bbaaflfl››

KKaayynnaakkllaarr::
Eric Nisenson; Making  Kind of Blue - Miles
Davis and His Masterpiece. New York: Saint
Martins Press, 2001.

Bill Kirchner; The Oxford Companion to Jazz.
New York: Oxford University Press, 2000.

Whitney Balliett; Collected Works - A
Journal of  Jazz (1954-2000). New York: Saint
Martins Press, 2000.

1 Kind of Blue, 1959: John Coltrane (tenor
saksofon), Cannonball Adderley (alto saksa-
fon), Wynton Kelly (piyano), Paul Chambers
(bas), Jimmy Cobb (davul).

Militarizm
‹lk olarakk  1860’larda Frans›z
anarflist düflünür Pierrer  Joseph
Proudhon taraf›ndan kullan›lmaya
bafllanan ‘militarizm’, en genifl
anlam›yla, bir toplumun,r  bireyin
veya kurumun kendisini ‘sivil’
de¤erlerle de¤il ‘askerî’ de¤erlerle
tan›mlamas›, sosyal, kültürel, siyasi
ve ekonomik pratiklerini bu de¤er-
ler etraf›ndar  örmesidir diyebiliriz.

Militarizm dedi¤imizde akl›m›za ilk
olarak orduk  ve askerler geliyor amar
yukar›daki tan›m› esas alacak olur-k
sak, ordu veya askerlerin varl›¤›n-
dan öte, onlar› tan›mlayan özellik-
lerin topluma yay›lma süreçlerine
bakmam›z gerekiyor. Bir toplumdar
böyle bir yay›lmar  varsa bundan kim
sorumludur? fiüphesiz, yaln›zca
askerler de¤il.r  Orduyu, savaflmay›,
askerî de¤erleriî  tüm di¤er de¤er-r
lerin üzerinde tutan veya tutulma-
s›n› sorunsallaflt›rmayan ‘siviller’ de
militarist ideolojiye katk›da
bulunuyorlar demektir.r
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Kavgac›l›¤› ve geçimsizli¤iyle de ün yapm›flt› ama getirdi¤i
yeniliklerle caz müzi¤inin ak›fl›n› de¤ifltirdi. 50 y›l boyunca
her dönemde ortaya ç›kard›¤› sanatç›lar, o olmasayd› belki
de varolamayacakt›. Çünkü caz tarihi ikiye ayr›l›r: Miles'dan
önce, Miles'dan sonra. 

Toplumda
böyle bir
yay›lma
varsa,
bundan kim
sorumludur?
fiüphesiz
yaln›zca
askerler
de¤il.



bu sözleri, tam bir yüzy›l sonra
dünyan›n pek çok yerinde kula¤a
hâlâ çok radikal (belki daha radikal)
geliyorsa, militarizmin 20. yüzy›l
boyunca hangi süreçlerle ‘nor-
malleflti¤ine’, içsellefltirildi¤ine daha
yak›ndan bakmam›z gerekiyor. 

“Her Türk Asker Do¤ar”
“Her Türk asker do¤ar” anlay›fl›n›n
gerek resmî söylemler, gerekse
‘sivil’ de¤erlendirmelerde yayg›n
olarak yeniden üretildi¤i 21. yüzy›l
Türkiyesinde, militarizmi anlamak,
görünür k›lmak ve alternatif ‘sivil’
tahayyüller gelifltirmek kolay de¤il.
Militarizmin elefltirisini yaparken tek
tarafl› olmamak, hiyerarflik, fliddete
dayal›, ölümü kutsayan (resmî veya
muhalif) her türlü siyasi yap›lanmay›
sorunsallaflt›rmak önemli bir
bafllang›ç noktas›. Bir o kadar
önemlisi, militarizmin milliyetçilik,
›rkç›l›k, cinsiyetçilik, ve karfl›cinsel-
cilik (heteroseksizm) gibi ideolojiler-
le iliflkisini anlamak. Militarist
de¤erler ve pratikler (örne¤in asker-
lik) erkeklikle özdefllefltirildi¤i
ölçüde onlar› sorgulamak hâkim
erkeklik anlay›fl›n› da sorgulamay›

ölçüde kendisini gizlemesine ba¤l›.
Bir baflka deyiflle, görünür olmad›¤›
sürece içsellefltirilmifl, hayat›n içine
girmifl oluyor militarizm. Dolay›s›yla,
pek çok baflka ideolojide oldu¤u
gibi militarizmle mücadelenin birinci
aflamas› onu görünür k›lmaktan
geçiyor. Militarizmi anlamak istiyor-
sak, gözümüzü, savaflman›n meflru
k›l›nd›¤›, maddi-manevi savafl
haz›rl›klar›na yo¤un emek ve kay-
nak harcanan ‘bar›fl’ dönemlerine
ve ‘sivil’ alanlara do¤ru çevirmemiz
flart. 

Genel bir gözlem olarak, 20.
yüzy›l›n tam bir y›k›m yüzy›l›
oldu¤unu ve militarizmin bu yüzy›l
içinde geliflip yayg›nlaflt›¤›n› kabul
etmemiz gerekiyor. Lev Tolstoy’un
1905 y›l›nda yapt›¤› elefltiriyi
hat›rlayal›m: “Avrupa’daki iktidar
odaklar› zorunlu askerlik hizmetini
hiç itirazs›z kabul ettiler; oysa ki
kölelikti bu, hem de eski dönem-
lerdeki kölelik koflullar›yla k›yas
kabul etmez bir yozlaflma ve irade
kayb› söz konusuydu.” E¤er
Tolstoy’un askerlik hizmetini en
kötü kölelik biçimi olarak niteleyen

‹kinci bir yan›lg›, militarizmi yaln›zca
savafllar ba¤lam›nda düflünmek;
askerîleflmenin esas olarak ‘bar›fl’
dönemlerinde gerçekleflti¤ini, sa-
vafllar›n militarizmin bir ‘sonucu’
oldu¤unu görmemek. 

Üçüncü bir yan›lg›, militarizmin bir-
denbire veya kendili¤inden geliflti-
¤ini, hatta “insan do¤as›nda oldu-
¤unu” düflünmek. ‘‹nsan do¤as›’
kavram› kendi içinde tart›flmal› bir
kavram. Ama insan do¤as› diye bir-
fley oldu¤una, fliddetin de bu do¤a-
n›n parças› oldu¤una inansak bile
buradan yola ç›karak, devasa ordu-
lar›n, y›llar süren askerî e¤itimlerin
ve yat›r›mlar›n birer ‘do¤al refleks’
oldu¤u sonucuna varamay›z. E¤er
savaflmak bu kadar ‘do¤al,’ bu
kadar kendili¤inden geliflen birfley
olsayd›, bu derece yo¤un ve uzun
süreli ideolojik haz›rl›k ve e¤itim
gerektirmezdi; “halk› askerlikten
so¤utmak” gibi ‘suç’lar da olmazd›. 

“Militarizmin Baflar›s› Kendisini
Gizlemesine Ba¤l›”
Feminist düflünür Cynthia Enloe’ya
göre militarizmin baflar›s› büyük
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fiiddet ve savafl insan
do¤as›n›n bir parças› 
olabilir mi? (Cebaliye,

Gazze fieridi 
6 Mart 2003.)

The Who’nun Quadrophenia
albümü tipik mod yaflant›s›n›
anlat›r. Bu albümden yola ç›k›larak
çekilen ayn› adl› film ise en ince
detaya kadar inen bir mod belgese-
lidir.

Modlar bugün hâlâ küçük bir alt-
kültür olarak mevcutlar. Bu
bak›mdan çok k›s›tl› çevrede
kalmas›na ra¤men, veya belki de o
yüzden, oldukça uzun ömürlü bir
alt-kültür olduklar› söylenebilir. En
tan›nan temsilcileri ise Brit-rock’›n
önemli ismi Paul Weller’d›r. 

YYoossii FFaallaayay

Modernleflme Sürecinde
‹stanbul

‹stanbul’un ve Türkiye’nin modern-
leflme serüvenleri birbirine bitiflik,
ama bu iliflki kendi içerisinde sanc›l›
karfl›tl›klar tafl›yor. Daha aç›k bir
deyiflle, Türkiye’de siyasal yap›n›n
modernleflme dönemleri, ‹stanbul’-
da tahrip edici ve taflralaflt›r›c› bir
yank› yarat›yor. 

Türkiye’nin 1950’den bugüne gelen
modernleflme öyküsü merkez/çevre
çat›flmas› üzerinden okundu¤unda,
çevreden gelen siyasal aktörlerin
iktidar› devrald›klar› dönemlerde
özgürlefltirici ve modernlefltirici bir
rol yüklendikleri görülüyor.
Merkezin ulus/devlet projesinin
seçkinci, d›fla kapal› ve buyurgan
bir yap›y› hâkim k›lmas›na karfl›,
çevreden yükselen muhalif
dinamikler, d›fla aç›k, özgürlefltirici
ve demokratik bir program getiri-
yorlar. Özellikle iktidarlar›n›n
bafllang›ç y›llar›nda, bu program›n
uygulamaya kondu¤u ve
Türkiye’nin modernleflme sürecinde
temel k›r›lma noktalar›n›n yafland›¤›
söylenebilir. Tabii flunu da belirt-
mek gerek: ‘Çevre’den gelenler bir
yandan merkezi dönüflüme
u¤rat›rken kendileri de de¤ifliyor ve
bir süre sonra yeniden ürettikleri
‘merkez’de status quo’nun yeni
sahipleri haline geliyor. Bu da yeni
merkez/çevre çat›flmalar› üretiyor
ve dönüflüm yeni k›r›lma noktalar›
yaratarak kendini sürdürüyor. Buna

vazgeçilmez aksesuarlar› ise, 
p›r›l p›r›l parlatt›klar› ve abart›l› 
kromajlarla stilize ettikleri, ‹talyan
Lambretta veya Vespa motosiklet-
leridir. Bu kadar süslü olman›n
sonucunda biraz efemine
göründükleri bile söylenebilir. Bu
görüntüleri yüzünden, özellikle
rocker’lardan bolca dayak yerler.

Her fley Haftasonu ‹çin
K›s›tl› bir gelirle sa¤lanan bu hayat
tarz› sonuçta onlar› çal›flman›n
sadece haftasonu yaflamak için
gerekli oldu¤u ç›kar›m›na götürür.
Okul veya ofis ortam› çekilmezdir
ve sadece iyi giyinebilmek için kat-
lan›lmas› gereken bir zorunluluktur.
Çal›flma anlams›z ve geçersizdir,
ancak iyi görünebilmek ve pahal›
k›yafetler almak için baflka bir yol
yoktur. Buna katlanabilmek için ise
ifl ç›k›fl› modlar birden ortadan kay-
bolur, s›radan dünyan›n alt›ndaki
plakç›lar, butikler, diskotekler veya
mahzenleriyle tipik mod semti olan
Soho’ya veya Carnaby Street’e
gidilir ve oralar›n yeralt› barlar›nda
amfetaminle kar›fl›k içkiye tak›l›n›r.
Mod kültürüne göre gurur ve
böbürlenme en geçerli erkeklik
özellikleridir, özellikle fazla içme ve
abart›l› amfetamin alma böbürlen-
me kayna¤›d›r. 

Müziksiz alt-kültür olmad›¤› bir
gerçek, modlar›n müzi¤i ise Karayip
kökenli ska ve reggae’dir. Ayr›ca
Amerikan zenci müzi¤i olan soul’a
karfl› özel bir düflkünlükleri vard›r.
Birçok alt-kültürün aksine kad›n›
d›fllamayan, aksine içine alan mod-
lar bu bak›mdan da bir istisnad›r.
Lambretta’s›n›n arkas›na k›z arka-
dafl›n› oturtmayan mod kendini ezik
hisseder. Mod kad›nlar› da ayn›
derecede koket ve süslü olup haf-
tasonu için yaflayan bofl tiplerdir.
Bir nevi alt s›n›f sosyetesidirler. 
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gerektiriyor. Eflcinsel vicdani redçi
Mehmet Tarhan’›n mücadelesini
tan›mlama biçimi; kad›n vicdani
redçilerin ortaya ç›kmas›; antimili-
taristler taraf›ndan düzenlenen
Militurizm Festivalleri; Ç›plak
Ayaklar Kumpanyas› taraf›ndan
sergilenen Mehmet Bar›fl’› Seviyorfl
performans› gibi militarizmi sorgu-
layan sanat etkinlikleri; Irak Dünya
Mahkemesi, Uluslararas› Vicdani
Red Sempozyumu ve Militarizmin
Feminist Elefltirileri gibi toplant›lar;
bu alandaki araflt›rmalar›n,
yay›nlar›n, özel dergi say›lar›n›n
h›zla art›yor olmas› (ve tüm bunlar›n
Aç›k Radyo’da s›k s›k konufluluyor,
tart›fl›l›yor olmas›) Türkiye’de milita-
rizm analizlerinin derinleflti¤ine,
antimilitarist dil ve tahayyülün
geliflmekte oldu¤una dair umut
verici örnekler. 

AAyAyAyAyAA flflee GGüüll AAlltt››nnaayy

Mod
60’l› y›llar›n alt-kültür laboratuvar›
say›labilecek ‹ngiltere’sinde 
‘mod’lar›n ayr› bir yeri oldu¤u 
kesin. ‘Teddy boy’lar, yy ‘rocker’lar,l
‘hippie’ler, ee ‘skinhead’ler gibi d›fldd
görünüflü ile tutucu toplumu
rahats›z etmeyi amaçlayan alt-
kültürlerin aksine modlar, 19. yüzy›l
‹ngiliz ‘dandy’leri gibi bir görünüfle
sahiptiler. Di¤er alt-kültürler
taraf›ndan düflman gibi görülen
koyu renk derili Karayiplilerle kur-
duklar› yak›n iliflki ve karfl›l›kl› etki-
leflimle daha hümanist bir görüntü
çizen modlar, sonuç olarak iflçi
s›n›f› kökenli tipik birer alt s›n›f
züppesidirler. 

Modern kelimesinden türeyen mod,
giyiminde en küçük ayr›nt›ya bile
dikkat eder. New York’lu avukatlar
gibi ›smarlama tak›m elbiseler,
ceket y›rtmac› ile ayn› ölçüde 
gömlek yakalar›, ince kravatlar,
pahal› siyah gözlükler, ›smarlama
yap›lan ‹talyan botlar gibi özenli ve
temiz k›yafetleri ile tek bafllar›na
görüldüklerinde üst-orta s›n›ftan
genç ifl adam› görüntüsündedirler.
Kavanozla sürdükleri briyantinli
saçlar› k›sa ve temizdir. En

Mod’lar›n vazgeçilmez
aksesuarlar› Lambretta

veya Vespa motosik-
letleridir.

Birçok 
alt-kültürün
aksine kad›n›
d›fllamayan,
aksine içine 
alan modlar bu
bak›mdan da bir
istisnad›r.
Lambretta’s›n›n
arkas›na k›z
arkadafl›n› 
oturtmayan 
mod kendini
ezik hisseder.
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ad›n› veren Dalan yönetiyor. ‹stan-
bul’u Ortado¤u’nun finans-kapital
merkezine dönüfltürme ‘vizyon’u-
nun biçimlendirdi¤i bu dönem,
sonuçta kentin en fazla yara ald›¤›
toplu müdahalelerden birine sahne
oluyor. Bo¤az hem vahfli bir
yap›laflman›n alt›nda eziliyor, hem
de kaz›kl› yollarla denizden
kopar›l›yor. Haliç k›y›lar›ndaki tarihi
doku parklara çevriliyor,
Tarlabafl›’ndaki tarihi doku ise yeri-
ni yola b›rak›yor. Dalan döneminde,
kentin kara surlar›na depremlerin
veremedi¤i tahribat› sözde

restorasyonlar veriyor; Galata
Köprüsü yok ediliyor; tarihî
yap›lar›n, saraylar›n üzerine
karabasan gibi çöken çok katl›
oteller ‹stanbul’a 1980’lerin
damgas›n› vuruyor. 

2000’li Y›llar
2000’li y›llar, yine Türkiye’nin 
modernleflme sürecindeki temel
k›r›lma noktalar›ndan birini gösteri-
yor. Yine ‘çevre’ modernlefltirici bir
dinamik olarak iktidarda, merkeze
ve status quo’ya karfl› bir dönüflüm

Menderes Dönemi
‹stanbul’a yap›lan bu müdahale-
lerden ilki 1950 dönüflümünün
ard›ndan ortaya ç›k›yor. Asl›nda
Prost plan›n›n izinden giden, ama
Menderes’in bizzat bafl›nda durarak
yönlendirdi¤i ve yönetti¤i 1957 imar
hareketi, ard›nda, ‹stanbul’un Haçl›
seferlerinden sonra yaflad›¤› en
büyük tahribatlardan birini b›ra-
k›yor; Menderes’in kendi belirle-
di¤i ölçülerde aç›lan yeni yollar 
için kent dokusunun belirli bölüm-
leri kaz›narak yok ediliyor, say›s›z
tarihî yap› ya ortadan kald›r›l›yor ya

da yeni bir yere tafl›narak kentsel
ba¤lamla iliflkisi de¤ifltiriliyor. Tarihî
yar›maday› kuflatan deniz surlar›n›n
önüne sahil yolu yap›larak surlar
geri dönüflsüz bir biçimde tahrip
ediliyor ve kentin denizle kurdu¤u
özgün iliflki ortadan kald›r›l›yor.

Özal Dönemi
1980’lerin Özal iktidar› da, yine
çevrenin modernlefltirici bir prog-
ramla merkeze yerleflti¤i yeni bir
dönemi oluflturuyor. Bu y›llar›n
‹stanbul operasyonunu ise döneme

Türkiye’nin “modernleflme diya-
lekti¤i” demek pek yanl›fl olmasa
gerek. 

Bu k›r›lma dönemlerinde, çevreden
gelen siyasal aktörlerin merkezi
de¤ifltirme/dönüfltürme iste¤i
eylem ba¤lam›n› yaln›zca 
Ankara’n›n kurulu düzeniyle
s›n›rlam›yor, iktidar alan›n› daha
genifl bir mecraya tafl›man›n yol-
lar›n› ar›yor. ‹flte tam bu noktada
gözler ‹stanbul’a çevriliyor, çünkü
modernleflme dinamikleri ‹stanbul’-
da, hem de iktidar› ‘muktedir’

olmaya götürecek denli önemli 
bir merkez. ‹flte, ‹stanbul’a en
radikal müdahalelerin bu dönem-
lerde yap›ld›¤›n› görüyoruz. Ne ki
çevrenin merkeze tafl›d›¤› yeni
aktörler için, ‹stanbul’un tarihi,
belle¤i, kimli¤i, kentsel yap›s› hiçbir
fley ifade etmiyor. Ne o bilgiye
sahipler, ne de ‹stanbul mekân›na
iliflkin yaflant› birikimine. Sonuçta
statükoyla girdi¤i çat›flmada özgür-
lefltirici bir rol yüklenen ‘yeni iktidar’
‹stanbul’a yöneldi¤inde tahrip edici
ve taflralaflt›r›c› bir güce dönüflüyor.

‹stanbul'un
Haçl› Sefer-

lerinden
sonra

yaflad›¤› en
büyük tahri-

batlardan
biri 1957

imar
hareketiyle

oldu.

Haliç.

mücadelesi veriyor; yani özgürlefl-
tirici ve demokratiklefltirici rolünü
oynuyor, Türkiye modernleflme se-
rüveninin en önemli dönemeçlerin-
den birini yafl›yor. Bu yüzden, ‹s-
tanbul’u da büyük müdahalelerink
bekledi¤ini tahmin etmek zork  de¤il.r
Belirtileri de ad›m ad›m ortaya ç›-
k›yor: Bir yandanr  Tophane-F›nd›kl›
k›y›s›n› teslim alacak Galataportk
projesinden, Bo¤az’›n kuzeyinden
geçecek 3.k  köprüden söz ediliyor,
bir yandanr  da Belediye Baflkan›,
Leonardo da Vinci’nin köprü pro-
jesini ‘ça¤dafl bir tasar›mla’r  Haliç’e
infla edeceklerini, Haydarpafla
çevresini ise Manhattan’a dönüfl-
türeceklerini aç›kl›yor. Yani bu kez,
taflralaflt›r›c› operasyonun simgesel
gücü, ‹stanbul’u bekleyen büyük
tahribata efllik edecekk  gibik
gözüküyor ver  modernleflmenin fa-
turas› yine ‹stanbul’a ç›k›yor.1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘‹stanbul’u Ne Bekliyor?’ bafll›¤›yla
Yeni Mimar dergisinin  17 Ocak - 6 fiubat
2005 say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

Mola Yeri
A¤açtan yap›lma küçük biblolar›n,k
bak›r taslar›n,r  gülsuyu, lokum ve
plastik oyuncaklar›n;k  ‘yöresel’ tabir
edilen peynirlerin, renkli kartpostal-
lar›n, artist resimlerinin, taklit par-
fümlerin, üzeri plastik kapl›k  ve ba-
z›lar›nda kilit olan hat›ra defterle-
rinin, esrarengiz hikâyelerin anla-
t›ld›¤› macera kitaplar›n›n bekledi¤i;
kasetten mekanik birk  sesler  gelen
otobüsün ve kal›nacak sürenink
söylendi¤i; gözlerinden uyku akan

garsonlar›n çay servisi yapt›¤›; kap-
tan floförlerin a¤›r ad›mlarlar  kendi-
leri için haz›rlanm›fl masaya yürü-
dü¤ü; yolcular›n var›lacak yerek  ne
kadar sürer  kald›¤›n› hesaplad›¤›,
çocuklar›n› tuvalete ç›kard›ktan
sonra hafllanm›fl yumurta ve börek-
lerini at›flt›rd›klar›; hali vakti yerinde
olanlar›n ise self-servis yemek ye-k
dikleri mekânlard›r molar  yerleri.

Mola yerlerinin insan kadrosu ol-
dukça zengindir. Bu kadronun ba-
fl›nda ütülü pantolonu, beyaz göm-
le¤i ve ‘hava serinledi’ diyerek üze-k
rine ald›¤› ceketiyle yemek yiyenk
floför gelir.r  Briyantinli saçlar›, saç-
lar›na hafiften bulaflm›fl ya¤ izi olan
floför kravat›n›r  gevfletti¤i an mola
bafllam›fl demektir. Onun için mola
yeri bir ‘dinlenmer  ân›’d›r; zaten su-
retlerini ezbere bildi¤i insanlar› gör-
dü¤ü, daha kaç viraj›n, kaç kilomet-
renin geçilece¤ini düflündü¤ü yer-
dir. Bu kadronun ikinci aktörü ise
yolculard›r; yola ç›k›lm›flt›r, var›la-
cak birk  yerr  vard›r.r  Mola yeri onlar
için yola devam etmek üzerek  ihti-
yaçlar›n giderilece¤i, yeniden yola
ç›k›lacak ‘an’ak  kadar geçirilmesir
gereken yerin ad›d›r. Kadronun di-
¤er aktörlerir  ise mekânda yolcular›
karfl›layan garson ile esnaf gibif  sa-
bit kalan, hal ve hareketlerini son-
suz bir flekilder  tekrar etmeyer  mah-
kûmmufl gibi duran insanlard›r. On-
lar içinr  mola yeri yolcular›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacaklar› ve bir sonrakir
yolcuyu bekleyecekleri yerdir. Gö-
revliler içinr  mola yeri bekleme odas›
gibidir. Bütün bu insanlar› bir arayar
getiren fley ise molad›r, yani ‘ara’
vermektir.

Leblebi Tozuyla Hayber’in Fethi
Mola kavram› sözlüklerde; “süregi-
den bir faaliyeter  belirli bir sürer  ‘ara’
vermek” olarak tan›mlan›r. Bu ta-
n›mlamada herfley zamana göre
belirlenir; kendinden önceki ve son-
raki zaman dilimini tan›mlar. Oysa
mola mekânsal bir tasar›m›r  da içe-
rir. Sözlüklerde ve gündelik hayatk
içerisinde çok azk  sözü geçen bu
mekânsal ifade fleklinin fazlaca yer
bulamamas› herfleyin zamana göre
düflünülmesindendir. Biz, ad›na
modern denilen dünyaya ad›m›m›z›

att›¤›m›zdan beri her fleyir  hesapla-
yarak, her fleyir  zaman-h›z grafi¤i
içerisinde yaflamay› ö¤rendik. Bir
otobüsün penceresinden uzak birk
›fl›k hüzmesik  gibi görünen kasa-
balar, kentler karanl›kta bir siluetr
olarak gördü¤ümüzk  fleylerdir. Oysa
mola yeri bir ‘ara’r  durak de¤il,k
kendi bafl›na bir hayat›nr  ve o haya-
ta iliflkin insan kadrosunun faa-
liyette bulundu¤u yerdir. Uzun
zamand›r unuttu¤umuz mola yer-
leri; Hayber’in Fethi gibi halk
hikâyelerinin, Harlequin tarz› aflk
romanlar›n›n, rüya yorumlama ki-
taplar›n›n, pirinçle ifllenmifl, iste-
nirse üzerine isim yaz›lan taslar›n,
çoktan tedavülden kalkm›fl leblebi
tozunun, ‘saatli’ olarak tabirk  edilenr
bisküvilerin bulundu¤u mekânlard›r.
Bu mekânlarda herfleyi bir aradar
sonsuz bir düzensizlikr  içerisinde
bulabilirsiniz; vitrinde her anr  al›-
nabilecekmifl gibi durdu¤u kadar,
sonsuza kadar unutulmuflr  gibidir
herfley. Uzun zamand›r unuttu-
¤umuz bu yerler, uzaktan bir ›fl›kr
hüzmesi gibi duran kasabalarda
“okumad›, bari ifli olsun” denilen
ilkokuldan terk çocuklar›nk  çal›flt›¤›,
yolcular› bekledi¤i yerlerdir.
“Kaptan floförünüz 15 dakika
ihtiyaç molas› verdi, çaylar flirket-r
ten” diyerek bafllayan sesteki
mekanik tonlama misali, herfley
cans›zm›fl gibi durur. Fakat
yak›ndan bakt›¤›n›zda müstakil
bir hayat›nr  izlerini görmek
mümkündür...

Sat›c›lar, yolcular, floförler, ad›na
‘yolculuk’ denilen faaliyetin insan
kadrolar›d›r. “Dört bir yan›r  çelik
a¤larla örmeyi” hedefleyen Türk
ütopyas›n›n gerçe¤idir molar  yerleri.
Orada ‘ara’da kalm›fll›¤›m›z›n, buna
ra¤men hâlâ hedefe varmak içink
ilerleyiflimizin, bu kofluflturman›n
k›y›s›nda kalmay› kader olarakr
gören insanlar›n, her nas›lsar
hayat›m›za sirayet etmifl eflyalar›n
sonsuz bir düzensizlikr  içerisinde
bulundu¤unu görürsünüz.

NNuuhh KKöökkllüü

www.acikradyo.com.tr
21 fiubat 2002.
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Türkiye’nin 1950’den
bugüne gelen
modernleflme öyküsü
merkez/çevre çat›flmas›
üzerinden okundu¤unda,
çevreden gelen siyasal
aktörlerin iktidar›
devrald›klar› dönemlerde
özgürlefltirici ve
modernlefltirici bir rol 
yüklendikleri görülüyor. 
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Moll Flanders

Daha sonra, e¤itim yöntemlerini
normal çocuklar üzerinde uygula-
maya bafllad›. Kendi ad›yla an›lan
Montessori e¤itiminde elde etti¤i
baflar›lar nedeniyle 1922 y›l›nda
e¤itim müfettiflli¤ine atand›. 20.
yüzy›l›n bafllar›nda önemli bir e¤itim
reformu olan ve kurucusunun
ad›yla an›lan Montessori e¤itim sis-
temi, çocuklu¤un yetiflkinli¤in ön
aflamas› olmad›¤› ve çocu¤un
yetiflkin bir kifli olma yolunda
e¤itilmesi gerekti¤iyle ilgili gelenek-
sel yaklafl›m›n yanl›fl oldu¤u üzerine
kurulmufltu.

Maria Montessori, e¤itimin
amac›n›n çocu¤un kendi gelifliminin
bilincinde desteklenmesi oldu¤unu
savunuyordu. Bu yeni e¤itim yön-
teminin temelinde küçük çocuklar›n
ba¤›ms›z olma istemlerinin; onlara
hizmet edilmesi yerine kendi ifllerini
kendi görme isteklerinin; ö¤retilmek
yerine kendi zihinsel kapasitelerine
göre ne ö¤reneceklerine karar
verme isteklerinin yer almas›n›
öngörüyordu. E¤itimcilerin ve
ö¤retmenlerin görevi ise çocu¤un
gereksinmesine göre özel e¤itim
araçlar›n› sa¤layarak ne yap›la-
ca¤›n› göstermek ve onun ‘kendim
yapabilmek için bana yard›mc›
olun’ iste¤ine cevap vermek 
olacakt›.

Özel e¤itim araçlar› Montessori
e¤itiminin önemli bir parças›yd›.
Ampirik araflt›rmalara dayanan
duyarl›l›k ve hareket al›flt›rmalar›
için seçilen malzemeler ve araçlar
çocu¤un de¤iflim ve ö¤renme
aflamalar›na göre seçiliyordu. Okul
öncesi çocuklar›n seçilen araçlarla
yaklafl›k bir saat süreyle konsantre
olarak çal›flmalar› öngörülüyordu.
Montessori e¤itim sisteminin
temelinde biyolojik ve zihinsel
geliflmenin birbirine ba¤l›l›¤›
yat›yordu. Bireysel inisiyatif ve
kendi kendini yönlendirme büyük
önem tafl›yordu.

‘Haz›rlanm›fl Çevre’
‹lk Montessori okul öncesi yuvas›
‘Casa dei Bambini’ (Çocuk Evi)
1907 y›l›nda Roma’n›n bir
gecekondu mahallesinde kuruldu.

okumaktan duyulan bir edebiyat
zevki almaz insan. Defoe’dan
bunu ç›karmak kolay de¤ilse de
müthifl bir gerçekçilik efekti ç›kar.
Anlatt›¤› bir olayda olguya ve
ayr›nt›ya çok yatk›n bir akl› vard›r,
onun için anlatt›¤› bir olay› adeta
kendiniz de hissederek yaflaya-
bilirsiniz. Bir yankesici bir adam›n
saatini çekifltiriyordur; saatin 
zincire tak›ld›¤›n›, ç›kmad›¤›n›
anlat›r. ‹nsan›n yüre¤i a¤z›na gelir
okurken, o zinciri siz çekiyormufl-
sunuz da gelmiyormufl, o anda
yakalanacakm›fls›n›z gibi bir
duyguyla okuyabilirsiniz. Bu bir 
tür gerçekçiliktir yans›tt›¤› ama
bunun daha önemli olan yan›, 
sansürsüz yazmas›... Orada 18.
yüzy›l›n erken bir döneminde
yaflam›fl bu adam›n, bir zihniyeti
temsil etti¤ini, örneklendirdi¤ini
görüyoruz. Yani bu Calvinist,
Püriten zihniyeti bütün yal›nl›¤› ile
ortada görüyoruz. Mesela adada
yerliyi al›p, ad›n› sormaya tenezzül
etmeden, kendisi Cuma diye
adland›ran, kendisini ona efendi
diye tan›tan ve y›llarca yaln›z
yaflad›¤› adada bir insan bulup,
onunla bir fleyler yap›p, bir hayat
paylaflt›ktan sonra da -ikinci
cildinde anlatt›¤› bir fleydir- adam›
para karfl›l›¤›nda satan bir kahra-
man. ((BBkkzz;; CCuummaa)))) Biraz daha
romanc›l›k kayg›s›, estetik kayg›s›,
vs. duyan birisi olsayd› bütün bun-
lar› sansür ederdi, etmedi¤i içindir
ki, Defoe’da asl›nda yal›n, çok ham
bir ideoloji görüyoruz.  

MMuurraatt BBeellggee iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 29 A¤ustos 2004.

Montessori

Roma Üniversitesi T›p Fakül-
tesi’nden ilk kad›n doktor olarak
mezun olan Maria Montessori ayn›
üniversitenin psikiyatri klini¤ine
asistan olarak atand› ve orada özel-
likle geri zekâl› çocuklar›n e¤itim
sorunlar›yla ilgilenmeye bafllad›.
1899-1901 y›llar› aras›nda Roma
Devlet Ortofrenik Okulu müdürlü¤ü
s›ras›nda e¤itim yöntemlerini
kan›tlama olana¤›n› elde etti. 

Moll Flanders
Daniel Defoe’nun romanlar›ndan
Robinson Crusoe kadar ünlü
olmasa da herhalde onlar kadar
say›lmas› gereken ikinci roman›d›r.
Daniel Defoe da dünyan›n ilk
romanc›s› diyebilece¤imiz bir
adamd›r. Roman daha düzyaz› 
ile bir sanat formu hâline gelmeden
önce bu tarz› en erken denemifl
insanlardan biri. Robinson’da
yapt›¤› gibi, Moll Flanders’da da
öykü birinci kifli aç›s›ndan, onun
a¤z›ndan anlat›l›r; Moll bir kad›n
kahramand›r. Defoe asl›nda
Protestanlar›n püriten kolundan, 
o gelenekten gelen bir kifli oldu¤u
için püritenli¤in çeflitli meziyetleri-
nin yan› s›ra, çeflitli tats›zl›klar› da
paylaflan, onlara da sahip olan bir
kifliliktir. Moll Flanders’da bafl›na
kötü fleyler gelen bir kad›n›n
hikâyesini okuyoruz. Bunlardan
ötürü zavall› Moll Flanders h›rs›z-
l›k yapmak zorunda da kal›r, oros-
puluk yapmak zorunda da kal›r,
böyle çeflitli durumlar bafl›na gelir.
Yaln›z bütün bunlar› epey bir keyifle
de yapar bir yandan, müthifl de bir
baflar› duygusunu gayet iyi yaflar.
Roman›n sonuna gelindi¤inde
gayet uyduruk bir piflmanl›k 
duygusunun arkas›ndan “oh, 
oh neyse bütün bunlar oldu 
ama param da var, helal olsun
bana!” gibi bir tav›rla bütün
günahlar›yla da uzlafl›r kolayca.  

Asl›nda bu son derece yüzeysel,
bencil, kendine yontan ahlak
anlay›fl›n› Defoe’nun bütün 
kitaplar›nda görüyoruz. Bunun 
belki Calvinizm’in kaderi gere¤i,
seçkinler aras›nda oldu¤una 
inanman›n, cennete gidece¤ine
inanman›n bir sonucu oldu¤u
söylenebilir. Nitekim estetik
kayg›n›n henüz olmad›¤› bir za-
manda roman›n çok satmas› bek-
leniyordu, ve epey de satm›flt›,
Defoe bunlardan bolca para
kazand›. Defoe’nun ilginç taraf› 
ise gerçekten çok sansürsüz 
yazmas›yd›. Defoe roman›n› 
okuyup da bir Madam Bovary
okumaktan veya Defoe’nun
zaman›na daha yak›n Tom Jones’u

Almanya’daki ilk kamuya aç›k
çocuk evi ise 1919 y›l›nda Berlin-
Lankwitz’de aç›ld›. K›sa bir süre
sonra Bat› Avrupa’n›n de¤iflik
ülkelerinde, Amerika Birleflik
Devletleri, Hindistan ve di¤er ülke-
lerde Montessori donan›ml› çocuk

yuvalar› aç›lmaya bafllad›. Bu
okullar›n her birinin amac›, en 
ufak ayr›nt›s›na kadar planlanm›fl,
çocuklara uygun bir ortam, bir
‘haz›rlanm›fl çevre’ yaratmakt›.
Maria Montessori’nin yöntemi, 
kendisi, yak›n çal›flanlar› ve ona

inananlar taraf›ndan sürekli olarak
gelifltirilerek ilkokul e¤itimine kadar
uzad›. Çal›flma grubunun içinde
e¤itim araçlar› üreticileri, hafif ve
hareketli mobilya yap›mc›lar› ve ço-
cuk ölçülerine uygun mekânlar ta-
sarlayan mimarlar da bulunuyordu. 

Maria Montesorri 1934 y›l›nda faflist
yönetim nedeniyle ülkeyi terk etti;
‹spanya ve Sri Lanka’da çal›flt›ktan
sonra Hollanda’ya yerleflti ve
hayat›n›n sonuna kadar burada
yaflad›. Y›llar sonra Montessori
2002 y›l›nda, ölümünün 50. y›ldö-

nümünde Bauhaus-Archiv fiekil-
lendirme Müzesi’nde aç›lan bir
sergiyle an›ld›. ‘Reform pedagojisi -
günümüzde gerekli mi?’, ‘Maria
Montessori Pedagojisine Girifl’ gibi
bafll›klarla çeflitli e¤itim program-
lar›, konuflma ve panellerin de yer-
ald›¤› ‘Montessori-E¤itim Araçlar›
1913-35, Mobilya ve Mimarl›k’ adl›
sergide Montesorri e¤itim siste-
minde kullan›lan araç ve mobilyalar
sergilendi.

E¤itim Araçlar›: ‘Yap›tafllar›’
Berlin’deki Bauhaus-Archiv,
Museum für Gestaltung’da yer alan
sergide bulunan e¤itim araçlar› ve
mobilyalar ‘VS Vereinigte
Spezialmöbelfabrik Gmbh&Co,
Tauberbischofsheim’ gezici sergi
koleksiyonuna aitti. Berlin’de ilk
kuruldu¤u flekliyle ‘P. Johannes
Müller-Werkstaetten für
Schuleinrichtung, Buch und
Lehrmittelverlag (Okul donat›lar›
atölyeleri, kitap ve e¤itim araçlar›
yay›nevi) Montessori sistemi 1935
y›l›nda Nasyonal Sosyalistler
taraf›ndan yasaklan›ncaya kadar
Almanya’da Montessori e¤itim yön-
temiyle ilgili mobilya ve di¤er
araçlar›n üretim hakk›na sahipti.
Sergide yer alan Nasyonal
Sosyalist dönemden kalma orijinal
örnekler, renk ve üretim kalitesiyle
çekicili¤ini hâlâ yans›tan ürünlerdi.
Sergide II. Dünya Savafl› öncesi
Berlin ve Viyana Montessori
okullar›n›n mimarl›k ve donat›
malzemelerinin yan› s›ra günü-
müzdeki okullardan da örnekler 
yer al›yordu.

Serginin mimar› olan Angela
Zohlen, sergideki mekân anlay›fl›n›
ve tasar›m ilkelerini anlat›rken
Montessori pedagoji sisteminde
çocuklar›n gereksinmelerine uygun
e¤itim araçlar›n›n da en az
‘haz›rlanm›fl çevre’ kadar önemli bir
yer tuttu¤unu, bu nedenle de
e¤itim gereçlerinin sergide bir
s›n›fland›rma düzeni içinde sunul-
du¤unu söylüyordu. Sergide örnek-
ler ‘yap› tafllar›’ gibi sunularak
çocuk ö¤renim sürecinin geliflimi
anlat›lm›flt›. Mekân, çapraz bir
düzende görsel olarak artan say›da
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ruma gelmiflti. Vanunu’nun 9 y›l ça-
l›flt›¤› Dimona reaktöründen ayr›l-
madan hemen önce büyük riskler
alarak çekti¤i “dünya tarihini de-
¤ifltirecek 57 foto¤raf”ta bu nötron
bombas› da görüntüleniyordu.

Aflkelon Cezaevinde 11,5 Y›l
Vanunu, 30 Eylül 1986’da kendisiy-
le iliflki kuran bir kad›n ajan vas›ta-
s›yla önce Londra’dan Roma’ya,
oradan da uyuflturucu verilerek 
‹srail’e kaç›r›ld›. 7 Ekim 1986’da
kondu¤u Aflkelon Cezaevinde Mart
1998’e kadar tamamen tecrit edil-
di¤i bir hücrede 11,5 y›l geçirdi. Bu
süre boyunca metal bir paravan 
ard›ndan arada bir olmak kayd›yla
ailesinden, avukatlar›ndan ve 
rahibinden baflka kimseyle
görüfltürülmedi:

“Ayr›ca iki y›l boyunca hücremdeki
lambay› 24 saat aç›k tuttular. Bir de
kamera. Sürekli izleniyordum.
Yapacak hiçbir fleyim yoktu. 24
saat boyunca yapayaln›zd›m. Hiçbir
yere gidemiyordum. Bu durumla ilk
karfl›laflt›¤›mda flöyle hissettim...
Sabah uyan›yordum, k›yafetimi
de¤ifltiriyordum, ayakkab›lar›m›
giyiyordum, fakat hiçbir yere
gidemiyordum. Öylece yata¤›mda
oturuyordum. Kahvalt›m› yap›yor-
dum. Ama hiçbir yere gidemiyor-
dum. Akl›m bu durumu kavrayam›-
yordu. Bu durumu kabullenmem

mifltir. Geleneksel tarih yaz›m›n›n
ço¤unlukla görmezden geldi¤i, yok
sayd›¤› bu hay›rl› kahramanlar›n en
önde gelenlerindendir Mordechai
Vanunu. 18 y›ll›k hapis cezas›n›
doldurdu¤u gün kendisinin de
söyledi¤i üzere o, “özgürlük irade-
sinin ve özgür olan insan ruhunun”
sembolü ve insan ruhunun
y›k›lamayaca¤›n›n apaç›k delilidir. 

1950’lerin sonunda ABD’nin paras›
ve Fransa’n›n teknolojisiyle inflas›na
bafllanan Dimona reaktöründe ne
yap›ld›¤›, ‹srail taraf›ndan uluslar-
aras› kamuoyundan uzun y›llar bo-
yunca saklanabildi. 5 Ekim 1986’da
Vanunu’nun ‹srail’in nükleer silah
program›n› bütün ayr›nt›lar›yla ve
foto¤raflarla duyuran aç›klamalar›
Sunday Times gazetesinde
yay›nland›¤›nda dünya, ‹srail’in
san›ld›¤›ndan çok daha büyük bir
nükleer güce sahip oldu¤unu
flaflk›nl›kla ö¤rendi. O güne dek bu
ülkenin yaklafl›k 20 nükleer silah
bafll›¤› bulundu¤u düflünülürken
Vanunu’nun verdi¤i ayr›nt›larla bu
say›n›n en az 100 oldu¤u, 200’e
kadar da ulaflabilece¤i anlafl›ld›.
Vanunu’nun ortaya koydu¤u bil-
gilere göre Dimona, 1985’te y›lda
12 yeni nükleer silah üretme kapa-
sitesine ulaflm›flt›. Dahas› ‹srail,
‘basit’ atom bombas› üretiminin
çok ötesine geçmifl, hidrojen ve
hatta nötron bombas› yapabilir du-

yap› tafllar› ile çevreleniyordu. En
baflta yer alan hissetme, dokunma,
a¤›rl›k ve günlük yaflamla ilgili
becerilerin gelifltirildi¤i ‘duyarl›l›k
araçlar›’n›, matematik, müzik, dil
gibi soyut becerilerle ilgili örnekler
izliyor, en sonunda da biyoloji,
co¤rafya gibi ‘kozmik e¤itim’le ilgili
örneklerle birlefliyordu. Mekân›n
bölümleri Harald Ludwig’in merdi-
ven resmine yap›lan bir gönderme
ile Montessori çocuklar›n›n e¤iti-
mindeki kendi yönlendirmelerinin
süreklili¤ini simgeleyerek mimari bir
yap›ya dönüflüyordu. Serginin di¤er
bir a¤›rl›¤› da mimarl›k ve ‘çocuk
evleri’ idi. Montessori hareketi ile
ilgili biografik ve tarihsel belgeler,
Günter Behnisch ve Herman
Hetzberger’in Montessori Okullar›
için yeni tasar›mlar› da bu bölümde
ye al›yordu. E¤itim sistemi içinde
mimarl›¤›n önemi, biçim ve
malzeme, ayr›nt›lar, ›fl›k ve gölge,
darl›k ve genifllik olarak
‘haz›rlanm›fl çevre’ye katk›lar›
aç›s›ndan belirgindi. Sergi konsep-
tinin oluflumunda baflar›l› bir
mimarl›k tasar›m›n›n çocuklar›n
duyarl›l›k geliflmeleri içinde dokun-
ma, hareket ve duygusal yetenek-
lerini art›rabildi¤i kadar engelleye-
bildi¤i de vurgulan›yordu. Romana
Schneider’in küratörlü¤ünü, Angela
Zohlen’in de tasar›m›n› üstlendi¤i
sergi için haz›rlanan 160 sayfal›k
katalog Prestel Verlag, München
taraf›ndan yay›nland›. 

fifieerrmmiinn AAllyyaannaakk

www.acikradyo.com.tr 
25 Temmuz 2002.

Mordechai Vanunu

Geleneksel tarih yaz›m›, arkalar›na
devletlerinin ve ordular›n›n örgütlü
gücünü alarak ‘zaferler’ kazanan
lider ve komutanlar›n kahraman-
l›klar›ndan beslenir. Oysa iflgalci bir
güce karfl› kazan›lmad›kça bu za-
ferler, baflka toplumlar için büyük
ac›lar ve tüm savaflanlar için yerine
konmaz kay›plar anlam›na gelir.
Gerçekte tüm insanl›¤›n bar›fl ve
huzuruna hizmet eden ad›mlar,
devletleri ve ordular› arkalar›na de-
¤il karfl›lar›na alabilenlerce at›lagel-

Vanunu,
geleneksel tarih
yaz›m›n›n
ço¤unlukla
görmezden
geldi¤i hay›rl›
kahramanlar›n
en önde gelen-
lerindendir. 
18 y›ll›k hapis
cezas›n› doldur-
du¤u gün
kendisinin de
söyledi¤i üzere
o, "özgürlük
iradesinin ve
özgür insan
ruhunun" 
sembolü, insan
ruhunun
y›k›lamayaca-
¤›n›n apaç›k
delilidir.
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Mordechai Vanunu
kaç›r›l›fl›n›n

ayr›nt›lar›n› eline
yazarak aç›klam›flt›.

uzun zaman ald›. Giyiniyordum,
ayakkab›lar›m› giyiyordum ama
sonra hiçbir yere gitmeden yata-
¤›mda oturmaya devam
ediyordum.”

Vanunu, geçen her gün daha da
a¤›rlaflan bu tecrit koflullar›yla
uzun, zorlu bir mücadeleye girdi.
Devlet s›rlar›n› aç›¤a ç›karmakla
suçlanan Vanunu, uzun y›llar alan
duruflmalar boyunca kamuoyunun
dikkatinden özenle kaç›r›ld›.
Baflkalar›yla konuflmas›na, telefon
kullanmas›na izin verilmedi ve
mahkemede kendini savunmas› bile
hükümet karar›yla yasakland›. 

21 Nisan 2004’te Aflkelon
Cezaevi’nden sal›verildi¤inde
üzerindeki birçok k›s›tlaman›n
‘d›flar›daki’ hayat›nda da sürmesine
karar verildi. Yabanc›larla, özellikle
de gazetecilerle görüflmesi, internet
ve cep telefonu kullanmas›,
havaalanlar›na, limanlara, elçiliklere
ve s›n›rlara yaklaflmas› ve ‹srail’i
terk etmesi yasakland›; bu yasaklar
21 Nisan 2006’da ‹srail Savunma
Bakanl›¤›n›n talebiyle bir y›l daha
uzat›ld› Vanunu kendisine kap›lar›n›
açan Kudüs’teki Anglikan
Kilisesinde bir mahkûm hayat› sü-
rerken yasaklar› çi¤nemeye devam
etti¤i gerekçesiyle 2007 y›l› Tem-
muz ay›nda yeniden 6 ay hapse
mahkum edildi. Bunun üzerine
Uluslararas› Af Örgütü Vanunu’yu
düflünce suçlusu ilan ederek derhal
koflulsuz olarak serbest b›rak›lma-
s›n› talep etti. Mordechai Vanunu,
efline az rastlanan bir cesaretle
ömrünün geri kalan›n› özgürce
yaflayamamay› ve hatta ölmeyi
göze alarak insanl›k ve dünyan›n
gelece¤i için do¤ru bildi¤ini yapt›.
Devletin büyük bürokrasi çarklar› 
ve güvenlik ayg›tlar›, çokuluslu 
flirketler, bas›n tekelleri, ulusal ve
küresel çaptaki ç›kar gruplar› kar-
fl›s›nda bireyin çaresiz b›rak›ld›¤›
modern dünyada insan›n hür
iradesinin hâlâ birçok fleye kadir
oldu¤unu gösterdi. 

AAllppeerr KKaalliibbeerr

Muhacir
Tuna’n›n Beri Yan›… Güzel bir Mart
günü, bir ö¤leden sonra, arabayla
Avrupa yakas›ndan Anadolu yaka-
s›na geçerken ‘Kâinat›n tüm sesle-
rine, renklerine ve titreflimlerine
Aç›k Radyo’dan gelen ezgiler, önce
araban›n içini, sonra zihnimi ve
duygular›m› doldurdu. Gözlerimden
süzülen yafllar her ezgiyle birlikte
yanaklar›mdan süzülüp akmaya
devam etti.

Göçmen yan›m, muhacir yan›m
aya¤a kalkm›fl yüre¤imin derinlik-
lerinde bir yerlerde kalan parçalar›
biraraya getiriyordu. Balkanlar›n bir
yerlerinden bir komitac› ‘flark›lar›n
bütün dillerde bir olan’ meram›n›
döküyor ezgilere; bir oyun havas›
ana topra¤›m Balkanlar›n bir
dü¤ününü canland›r›yor; ezgilere
kapt›rd›¤›m ruhum gözyafllar›na
dönüflerek, yan›m s›ra uzanan
Bo¤az'›, Anadolu yakas›nda yol
boyunca uzanan bu co¤rafyay›
içime çekmemi, adeta sindirmemi
sa¤l›yordu.

Bu co¤rafyan›n tam da ortalar›nda,
1950’de Bulgaristan’dan göç etmifl
göçmen bir ailenin üçüncü o¤lu
olarak do¤mufl olan ben, bir türlü
kurtulamad›¤›m misafirli¤imi ha-
t›rl›yorum. Biyolojik ailemi, evim
olarak yaflad›¤›m mekânlar› bir 
türlü benimseyememifl oldu¤um
gerçe¤ine kadar gidiyor düflün-
celerim. Hep geçicilik duygusu,
belki de Balkanlarda b›rakt›¤›m
genlerimizin ça¤r›lar›n› içeriyor,
kimbilir... 1984'te ‹stanbul'a
yerleflmem bu yabanc›l›¤›ma bir
yerde son vermifl görünse de
asl›nda hasretin devam etti¤ini bu
ezgilerden bir kez daha anlam›flt›m.

Muhacirli¤imi Anadolu topraklar›n-
daki farkl›l›¤›m›n bir kimlik kart› gibi
alg›lad›¤›m günlere döndüm. O top-
raklarda oturanlar için de biz misa-
firdik. Hiç birbirimize kar›flmad›k.
Dost olduk, e¤lendik, yedik içtik...
Ama hep bir yerlerde, herkes kalk›p
kendi yoluna gitti. Bunlar› o zaman-
lar yaflanmas› gereken fleyler olarak
m› alg›lad›¤›m için bilmem, ama

anlayamad›¤›m› düflünüyorum, bel-
ki de adland›ram›yorum.

Biz muhacirler olarak bu topraklara
birçok yenilikler, farkl›l›klar
getirmifltik. Onlar da bize toprak
insan›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini
gösterdiler. Bu farkl›l›klar›n önemli
bir yan›n›n alg›lanamad›¤›n› hep
hissettik. Kap›lar kapand›¤› anda
biz o topraklarda bizden önce
yaflam›fllar için hep göçmen kald›k.
Onlar da bizim için hep yerli kald›.

‹flin ilginç yan›, hep kabul edilebilir
oldular ve olduk. Hiç aç›ktan çat›fl-
ma görmedik. Küçük çocuk ve aile
kavgalar› d›fl›nda... Bunun ne tür bir
mucize oldu¤unu her düflündü¤üm-
de Osmanl›l›¤›m gelir akl›ma...

Bütün düflünceleri ve co¤rafyalar›
sarma becerisi göstermeyi bilen...
Hoflgörü imparatorlu¤unu... Bir
yanlar›m› b›rak›p geldi¤im Balkan
co¤rafyas›ndan bu yakaya kadar
her yerde sessiz ve derinden his-
setti¤imiz o muazzam gücü
hat›rlad›m... 

Ve gözyafllar›m akmaya devam etti. 
Muammer Ketenco¤lu’nun her Çar-
flamba Aç›k Radyo'da yay›nlanan
Tuna’n›n Beri Yan› program›n›n
saati 13:00 – 14:00 aras›...
Bütün muhacirler ve kendisini hep
muhacir hissedenler için bir adres
buras›...

EEkkrreemm PPeehhlliivvaann

Dinleyici Mektubu.  
02 Mart 2006.

Muhlama

Bilinen en meflhur ve lezzetli Laz
mutfa¤› yemeklerinden. 

Malzemeler:
Üç tahta kafl›¤› m›s›r unu, üç kafl›k
tereya¤›, bir kâse tel-veren peynir,
›l›k su ve tuz. 

Yap›l›fl›: 
Bak›r bir tavada tereya¤› eritilir. 
M›s›r unu konulup pembeleflinceye
kadar kavrulur. Tavaya ›l›k su ve
peynir ilave edilir. Peynirin tuzuna
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Sözgelimi, edebiyat adamlar› dergi,
gazete ç›kar›yorlar, yahut gazete-
lerde, dergilerde kamuoyuna ses-
leniyorlar. Aç›k oturumlarda bir ara-
ya gelip tart›fl›yorlar. Radyo, televiz-
yon gibi kitle iletiflim araçlar›ndan
faydalan›yorlar. Geçmiflte bu im-
kânlar yoktu. Günümüzdeki bu mo-
dern araçlar olmad›¤› gibi, sanat›n
seslenece¤i çok genifl bir kamuoyu
da yoktu. ‹flte o dönemlerde ede-
biyat, sanat adamlar› aras›ndaki
iletiflimi sa¤layan ortam, meclisler-
di. Edebiyat, sanat, fikir dünyas›n›n
kalbi orada atard›.

Biz bugün daha çok on dokuzuncu
yüzy›l›n meclislerini hat›rl›yoruz.
Ama on dokuzuncu yüzy›ldan önce
de, divan edebiyat› çevrelerinde za-
man›n flairlerinin bir araya geldi¤ini
biliyoruz. Bu tür meclislerin varl›¤›n›
çeflitli divan flairlerinin eserlerindeki
kimi beyitlerden ö¤reniyor, gene
ayn› beyitlerden havas›n› uzaktan
uza¤a hissedebiliyoruz. Öte yan-
dan, tekke ve tasavvuf çevrelerinde
de çok köklü bir sohbet gelene¤i
vard›. Bu s›cak sohbetler gene özel
meclislerde olurdu.

On dokuzuncu yüzy›lda, özellikle
Tanzimat’tan sonra kurulan edebi-
yat meclislerini an› kitaplar›yla daha
da yak›ndan tan›yoruz. Bu yüzy›l›n
sonlar›yla yirminci yüzy›l›n bafllar›n-
da, örne¤in, Genç Kalemler, Ser-
vet-i Fünûn, Dergâh gibi edebiyat
dergilerinin temeli meclislerde at›l-
m›flt›. Bu dönemde kad›nlar da ev-
lerini sanat adamlar›na açm›fllard›.
Fecr-i Âti toplulu¤unun kurucusu
fiahabettin Süleyman’›n kar›s› flair
‹hsan Raif Han›m bunlardan biriydi.
Evini döneminin musikiflinaslar›na,
flairlerine açan bir baflka kad›n da
besteci ve flair Leyla Saz’d›. 

Balu¤a ç›kamad›k, taka batuk, a¤
da yok 
Du dilli dududilli dudu dilli dudilli 
Du dilli dududilli dudu dilli dudilli 
Bu y›l olmad› f›nduk 
Asmada kald› koruk 
Karamifle fit olduk 
Çok aradum, da¤da yok 
Talihin yok eniflte, evde bir fley yok
iflte 
Gel bir horon tepelim kemençeme
yay da yok 
Du dilli dududilli dudu dilli dudilli 
Du dilli dududilli dudu dilli dudilli”

TTaann MMoorrggüüll

Musiki Meclisleri
Osmanl›-Türk musikisinin önemli bir
kurumudur. Musiki meclislerinin
Osmanl› musiki gelene¤inin kurul-
mas›yla birlikte kuruldu¤unu söyle-
yebiliriz. Türk musikisinin çok seç-
kin bir kurumu olarak yüzy›llarca
yaflayan musiki meclisleri, Cumhu-
riyetin kurulmas›ndan sonra da var-
l›¤›n› sürdürdü; yirminci yüzy›l›n
üçüncü çeyre¤ine kadar yaflad›.
Birkaç› yüzy›l›n sonuna kadar yafla-
t›labildi. Ama art›k zaman de¤iflmifl,
köprülerin alt›ndan çok su akm›fl;
bu eski kurumu, meclisleri yaflatan
temeller zay›flam›flt›r... 

Musiki Meclisi Nedir?
Nedir musiki meclisi? Bu meclis-
lerin de¤iflik biçimleri vard›r, ama
genellefltirirsek, musikisever bir
insan›n saray›nda yahut kona¤›nda,
yahut evinde toplanan musikicilerin
ev sahibinin davet etti¤i sanatsever
insanlara konser verdikleri özel bir
toplant›d›r. Bu türden özel toplan-
t›lar sadece musiki dünyas›na has
de¤ildir. Edebiyat adamlar›n› bir
araya getiren toplant›lar da olmufl-
tur ki bunlar da çok önemlidir. Ede-
biyat›n, sanat›n d›fl›na taflan, fikir
adamlar›n› bir araya getiren toplan-
t›lar› da bunlara ekleyebiliriz. 

Meclis, asl›nda, geçmiflin bir kuru-
mudur. Bu meclislere gelenlerin
amac› bir fikir ve duygu al›flverifli
kurmakt›r. Bugün bu türden bir
al›flverifl modern araçlarla, kamuya
aç›k mekânlarda gerçeklefliyor.

göre tuzu ayarlan›r. Hafif ateflte
kar›flt›r›larak, ya¤›n› üzerine verince-
ye kadar piflirilir. Muhlama tel-veren
peynirle yap›labilece¤i gibi her türlü
peynirle veya minci ile de yap›labilir.
Peynir ve minci sade olarak da
ya¤da piflirilebilir. Buna piflirmek
yerine ›s›tmak demek daha do¤ru
olur. Ya¤da sade olarak piflirilen
peynire peynir muhlamas›, ya¤da
sade olarak piflirilen minciye de
minci muhlamas› denir. Hemflin
yöresinde bir miktar kaymak al›na-
rak tavaya konur, atefl üzerinde
kaynat›l›r, içerisine yavafl yavafl
m›s›r unu ilave edilir. Daha sonra bir
miktarda ince ince do¤ranm›fl köy
peyniri konmak suretiyle s›cak
olarak servis yap›l›r. Bu muhlama
flekline ad› geçen yöremizde ‘kay-
mak muhlamas›’ denmektedir.

Ayn› zamanda, Modern Folk Üç-
lüsü’nün ‘Du Dilli’ adl› parças›nda
bahsi geçen ve flark›n›n her dinle-
niflinde tad› a¤›za gelen, bir güzel
yörenin, bir güzel yeme¤idir. Peyniri
özeldir. Her peynirle olmaz. Lakin
sadece Lazlarla de¤il, herkesle
rahatl›kla yenir. 

“Du Dilli - (Eniflte Gel ‹çeri)

Du dilli dududilli dudu dilli dudilli 
Du dilli dududilli dudu dilli dudilli 
Eniflte gel içeri 
Ev darac›k oda yok 
Bir muhlama yapardum 
Tava deluk, ya¤ da yok 
Lavuz yo¤uramad›k, lahana vura-
mad›k
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Muhlama

Bilinen en meflhur ve
lezzetli Laz mutfa¤›

yemeklerinden 
‘muhlama’.

Leyla Saz.

Meclisler
sadece musiki
dinlenilen
mekânlar de¤ildi
elbette. Evlerde
çeflitli konularda
sohbet de edilir,
musikiciler ve
musikiseverler,
bilim ve kültür
adamlar›yla
tan›fl›rd›. Kimi
zaman çok genç
musikiciler de
davet edilirdi...

Musiki meclislerine gelince, geç-
miflte insanlar›n musiki dinleye-
bilece¤i, hele seçkin musiki
dinleyebilece¤i ortamlar s›n›rl›yd›.
Ayn› fley icrac›lar için de geçerliydi.
Piyasa musikisinden uzak durmak
isteyen, temiz musiki ile u¤raflmak
isteyen ciddi amatörler için bir icra
ortam›yd› meclisler. Bu toplant›lar›n
varl›k sebebi elbette musikinin ken-
disiydi. Musiki meclisleri sadece
musiki dinlenilen mekânlar de¤ildi
elbette. Evlerde baflta musiki konu-
lar› olmak üzere çeflitli konularda
sohbet de edilir, musikiciler ve
musikiseverler, bilim ve kültür
adamlar›yla tan›fl›rd›. Kimi zaman
bu meclislere çok genç musikiciler
de davet edilirdi. Gençler bu
meclislerde bir yandan musikinin
has›n› tan›r, ö¤renir, icra eder; bir
yandan da tan›nm›fl musikicilerle,
ayd›nlarla tan›fl›rlard›. 

Avrupa’da ‘Salon’lar
Esasen meclis, sadece Osmanl›
kültürüne, Türk kültürüne has bir
kurum da de¤ildir. Geçmiflte,
Avrupa’da da meclisler vard›.
Frans›zcada ve ‹ngilizcede bizdeki
meclis anlam›nda kullan›lan kelime
‘salon’ kelimesidir. Salon, bu
anlam›yla, toplan›lan büyükçe bir
oda de¤il, toplant›n›n kendisidir,
yani meclistir. Bu salonlarda t›pk›
bizde oldu¤u gibi zaman›n edebi-
yatç›lar›, flairleri, romanc›lar›,
ressamlar› ve öteki sanat dallar›n›n
temsilcileri bir araya gelirler, fikir
al›flveriflinde bulunurlard›.
Avrupa’da kurulan akademilerin
temelinde de ‘meclis’ler vard›r.
Akademilerin temeli yüzy›llar önce
meclislerde at›lm›flt›r. On alt›nc›
yüzy›lda tan›nm›fl sanat, edebiyat
ve bilim insanlar› evlerde topla-
narak bir fikir al›flverifli ortam›
oluflturuyorlard›. Bu ortam bir kez
kurulunca daha çok sanat ve kültür
insan›n› kendine çeken bir merkez
hâline geldi, zamanla iyice
ciddileflti, evlere s›¤maz oldu,
böylece kurumlaflma ihtiyac› duyul-
du, daha sonra da dernekler,
akademiler ortaya ç›kt›. Ama
akademiler kurulunca ‘salonlar’
ortadan kalkmad›, varl›¤›n› daha
yüzy›llarca sürdürdü. 

SSoohhbbeettlleerr
Özellikle on sekizinci yüzy›l
Fransa’s›nda salonlar o dönemin
sanat ve fikir hayat›nda çok önemli
bir rol oynam›flt›. Çok kere, sanat-
sever ve varl›kl› bir kad›n evini sa-
natç›lara açard›. Dönemin sanat-
ç›lar›yla sanat adamlar› haftada bir
kere, bazen iki kere, kimi zaman
her akflam toplan›r, tam anlam›yla
aç›k fikirli bir havada sohbet eder-
ler, fikir al›flveriflinde bulunurlard›.
Edebiyat tarihçilerinin yazd›klar›na
göre, on dokuzuncu yüzy›lda bu
salonlara u¤ramam›fl flair, yazar,
ressam yok gibiydi. Kendisi de
yazar, sanatç› olan kimselerin
düzenledi¤i meclisler de vard›.
Bunlar›n en tan›nm›fl› on sekizinci
yüzy›l›n tan›nm›fl kad›n yazar›
Madame de Staël’dir; onun evi
zaman›n›n bütün tan›nm›fl ayd›n-
lar›n›n buluflma yeri olmufltu. 

Yirminci yüzy›lda Avrupa’da bu tür
salonlar, varl›¤›n› geliflen bildiriflim
imkânlar›na b›rakt›. Buna karfl›l›k,
meclis gelene¤i Türkiye’de, yak›n
say›labilecek bir geçmifle kadar
sürmüfltür. Neden? Bizdeki sohbet
gelene¤inin köklü bir gelenek
olmas› dolay›s›yla sürmüfltür.
Sohbetin kendisi, özellikle tasavvuf
çevrelerinde çok önemli bir duygu-
düflünce al›flverifli biçimiydi. Fakat
bu gelenek o çevrelerle s›n›rl›
kalmad› elbette. Geçmiflin okumufl
çevrelerinin hepsinde bir yeri vard›
sohbet gelene¤inin. Sohbet öyle-
sine önemliydi ki, meclise kat›lanlar
da¤arc›klar›nda ne varsa ortaya
dökerler, bütün zekâlar›n›,
duyarl›klar›n› sohbete katarlard›. 

Bizim eski kültürümüzde sohbetin
apayr› bir yeri vard›r. fiüphesiz,
sohbetin musiki meclislerinde de
önemli bir yeri vard›. Musiki konu-
lar› üzerinde sohbet edilir, eski
musikiflinaslarla ilgili hikâyeler,
menk›beler anlat›l›rd›. Sohbet,
musiki konular›yla s›n›rl› kalmazd›.
Öncelikle fliir, edebiyat, tarih olmak
üzere sohbet de¤iflik alanlara
yay›l›rd›. Musiki meclislerine elbette
sadece musikiciler de¤il, musiki-
sever edebiyat adamlar›, flairler,
tarihçiler ve çeflitli bilim dallar›n›n

tan›nm›fl uzmanlar› da kat›l›rlard›.
Bu durum o toplant›lara zenginlik
katard›. 

Meclis Musikisi
Meclisler Osmanl› musiki gelene¤i
kadar eskidir denebilir. Çünkü bu
musiki her fleyden önce bir ‘meclis
musikisi’dir. Ne demektir bu? Her
fleyden önce, konser salonuna göre
dar bir mekân›, padiflah›n sara-
y›ndaki, musikisever bir devlet
adam›n›n kona¤›ndaki yahut her-
hangi bir musikiseverin evindeki 
bir oday› düflünmek gerekir. Neyin,
tanburun, udun sesini konser
salonu geniflli¤indeki bir mekânda
duyamay›z. Bir yahut birkaç
hanende de seslerini duyuramazlar
bu kadar genifl bir salonda. Her
sazdan dörder befler tane
kullan›lacak olsa, bu defa o sazlar›n
kendilerine has t›n›s›n›n fark
edilemedi¤i, hiçbir saz›n ses rengini
duyuramad›¤›, gür ama kifliliksiz bir
orkestra sesi ç›kar ortaya. Oysa
Türk musikisi sazlar› kendine has
t›n›lar›yla, ses renkleriyle de
güzeldir. Öte yandan, bu musiki
‘ince’ musikidir, ‘incesaz’ musiki-
sidir; yeni küçük aral›klar›n yan
yana getirilmesiyle ç›kan ezgilerin
musikisidir. Geçmiflte mikrofon
yoktu, bugün var. Peki bugün, ses
hacmi küçük ama ince bir musikiye
has olan bu sazlar› mikrofonla m›
dinlemeliyiz? Hay›r, mikrofon as›l
sesi büyütürken de¤ifltirir; hiçbir
ciddi musikide kabul edilemez
mikrofon. Neyin, tanburun güzellik-
lerini ancak küçük bir mekânda
tadabilirsiniz. 

Yirminci yüzy›lda Türk musikisi
konser salonlar›nda icra edilmeye
bafllad›. Ama bu musiki, bu yeni
yerini yad›rgad›, bir türlü iyice be-
nimseyemedi. Mikrofon kullan›lmas›
ihtiyac› duyuldu. Mikrofonun kulla-
n›lmad›¤› durumlarda da musiki
topluluklar›ndaki sazende ve
hanende say›s› geçmiflte bir örne¤i
görülmedi¤i ölçüde art›r›ld›, altm›fl,
yetmifl, seksen kiflilik topluluklar,
korolar, yirmi befl otuz kiflilik saz
tak›mlar› kuruldu. Son bir yüzy›ld›r
bir hanendenin tek bafl›na, mikro-
fon yard›m› olmadan genifl bir
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Böyle bir ortamda musiki meclisleri
özel bir önem kazanm›flt›r.
Meclisler zamanla meflkhanelere,
meflkhaneler de musiki dernekle-
rine ve özel okullara dönüflmüfltür.
‹kinci Meflrutiyet’ten sonra kurulan
musiki dernekleri ve okullar›n say›s›
bir hayli kabar›kt›r. Bu dernek ve
okullardan baz›lar› Cumhuriyet
döneminde de varl›¤›n› sürdür-
müfltür. 1925’te tekkeler de
kapan›nca musiki dünyas›ndaki
boflluk daha da büyümüfltür. 

CCuummhhuurriiyyeett DDöönneemmiinnddee MMeecclliisslleerr

Meclisler Cumhuriyet döneminde
de varl›¤›n› sürdürmüfltür. Cum-
huriyet yeni bir toplum, yeni bir
kültür, yeni bir sanat yaratmak iste-
mifltir; yaratm›flt›r da. Ama bir reji-
min de¤iflmesi geçmiflin kültürünün
bir anda ortadan kalmas› anlam›na
gelmez. Rejim de¤iflikli¤i öncelikle
siyasî bir de¤iflikliktir. Geçmiflin
kültürü, Osmanl› kültürü, ‹stanbul
kültürü Cumhuriyet döneminde de
bir ç›rp›da ortadan kalkmam›fl, ya-
flam›flt›r. Yeni sanat da eski kültürle
hesaplaflma ile do¤mufl, geliflmifltir.
Bizim bir flehir kültürümüz varsa,
Osmanl› flehirli kültürüdür bu. Mec-
lis ve sohbet kültürü de bunun bir
parças›d›r. Nitekim, yaln›z musikide
de¤il, baflka alanlarda da ayd›nlar,
sanat adamlar›, tasavvuf-tekke
çevreleri meclislerde toplanm›fl,
duygu ve düflünce al›flveriflini
sürdürmüfllerdir.

Cumhuriyet döneminin musiki mec-
lislerine gelince... Bu dönemde bir
plak sanayii vard›r, konser vard›r,
radyo vard›r, hattâ musiki dernek-
leri vard›r... Ama befl yüz y›ll›k bir
gelene¤i olan musiki bu ortamlara
da s›¤mam›flt›r. Cumhuriyet döne-
minde kurulan meclisler musikinin
çeflitli ihtiyaçlar›na cevap vermifltir.
Örne¤in, radyonun Türk musikisine
yeterince yer veremedi¤i y›llarda bu
bofllu¤u meclisler doldurmufltur.
Meflkle birlikte sürdürülen meclisler
ise musiki e¤itim-ö¤retimine kat-
k›da bulunmufltur. Dinî musikinin
halka aç›k mekânlarda ve radyoda
icra edilemedi¤i y›llarda dinî musiki
gene evlerde icra edilmifltir. Musiki
ile ilgili sorunlar gene evlerde, mec-

gün gene ayn› evde yahut baflka bir
mekânda icra edilirdi. 

Bu üç kurum, yani saray,
mevlevîhaneler ve meclisler bir-
birini tamamlayan kurumlard›.
Tekkelerde musiki zikrin bir
parças›, mevlevîhanelerde ise
musiki zikrin kendisi oldu¤u için 
bu kurumlar geleneklerini yüzy›llar
boyunca kesintisiz sürdürmüfllerdir.
Ama saray için durum tam da böyle
de¤ildir. Kimi zaman söylendi¤i,
yaz›ld›¤› gibi musiki her dönemde
sarayda ilgi görmüyordu. Evet, 
sultanlar aras›nda besteciler,
icrac›lar, musikiseverler vard›, ama
hepsi böyle de¤ildi. Aralar›nda
musikiye ilgi duymayanlar da vard›.
Böyle padiflahlar zaman›nda saray-
daki musiki meclisleri iptal edilirdi.
Siyasî kar›fl›kl›k dönemlerinde de
saraydaki musiki çal›flmalar›
aksam›flt›r. ‹flte böyle zamanlarda

ortaya ç›kan bofllu¤u musiki mec-
lisleri, özel meflkhaneler, tekkeler
doldururdu. 

On dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›-
s›yla yirminci yüzy›l›n bafllar›nda
toplumda, hiç olmazsa ‹stanbul’un
belli bir çevresinde Bat› musikisinin
yay›lmas›yla Osmanl› flehirli çev-
relerindeki zevk birli¤i, bütünlü¤ü
bozulmufltur. Bu dönemde sarayda
sadece Türk musikisi de¤il, Bat›
musikisi de icra edilmektedir. En
etkili musiki merkezi saray de¤ildir
art›k. On dokuzuncu yüzy›lda mev-
levîhanelerin büyük önem kazan-
mas›, hattâ birçok musiki adam›n›n
söyledi¤i gibi, mevlevîhanelerin
birer ‘konservatuvar’ haline gelmesi
biraz da bu yüzden olsa gerektir.

konser salonunda konser verdi¤i
öyle s›k s›k görülen birfley de¤ildir.
Bir saz›n tek bafl›na, mikrofonsuz
çal›nmas› da her sazendenin göze
alabilece¤i bir ifl de¤ildir. Dört befl
saz›n bile seslerini bütün bir konser
salonuna dinletebilmesi zordur.
Plaktan, radyo ve televizyondan
dinlenen musiki de mikrofon musi-
kisidir. Ama ayn› sazlar› al›n, bir
musiki meclisine; sözgelimi
Topkap› Saray›’n›n meflk odas›na,
bir mevlevîhanenin semahanesine,
bir kona¤›n divanhanesine getirin;
gümbür gümbür bir ses ç›kar.
Günümüzde zaman zaman böyle
dar mekânlarda verilen konserleri
dinlerken, bu musikinin bu yönünü,
bir meclis musikisi oldu¤unu
hemen farkediyoruz. 

Mevlevihane, Saray ve Meclis
Bununla birlikte, sadece Türk
musikisinin, sadece makam musi-
kisinin meclis musikisi oldu¤unu
sanmak da hatal›d›r. Bat› musikisi
de bir zamanlar meclis musikisiydi.
On sekizinci yüzy›l›n sonlar›yla on
dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›na kadar
Bat› musikisi de küçük mekânlarda
icra edilir, dinlenirdi. Bir ‘ev musi-
kisi’ orada da vard›. O dönemin
Bat› sazlar›n›n sesleri de t›pk› Türk
musikisi sazlar› gibi küçük hacimliy-
di. Zamanla sazlar›n ses gücü
art›r›ld›. Musikinin de kendi içinde
gösterdi¤i büyük de¤ifliklik ve yeni-
liklerle büyük orkestralar, senfoni
orkestralar› kuruldu. Bat›da musiki
ancak o zaman büyük konser salo-
nuna ç›kabildi. Bu aç›dan, meclis
musikisi, bir bak›ma, icra edilen 
ve dinlenen musikinin ses 
hacminin bir sonucuydu. Ama 
bizde musiki meclislerinin varl›¤›
sadece bu olguya dayand›r›lamaz
elbette. Bafll› bafl›na bir kurumdur
musikimizin tarihinde. Üç önemli
kurumu vard›r Osmanl›-Türk 
musikisinin: Mevlevîhaneler baflta
olmak üzere tekkeler, saray ve
musiki meclisleri. Meclislerin meflk
ile, yani musiki ö¤retimi ile de
iliflkisi vard›. Kimi meclisler ayn›
zamanda meflkhane yahut
meflkhanenin birer flubesiydi. 
Yani meflk edilen eserler iyice
ö¤renildikten sonra baflka bir
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YYeennii ssaannaatt ddaa eesskkii kküüllttüürrllee
hheessaappllaaflflmmaa iillee ddoo¤¤mmuuflfl,,
ggeelliiflflmmiiflflttiirr.. BBiizziimm bbiirr flfleehhiirr
kküüllttüürrüümmüüzz vvaarrssaa,, OOssmmaannll››
flfleehhiirr kküüllttüürrüüddüürr bbuu.. MMeecclliiss
vvee ssoohhbbeett kküüllttüürrüü ddee bbuunnuunn
bbiirr ppaarrççaass››dd››rr..

lislerde ele al›nm›fl, tart›fl›lm›flt›r. 
Bu tür meclisler aras›nda en dikkat
çekici olan› Hüseyin Sadettin
Arel’in meclisiydi. Arel’in Cumartesi
Toplant›lar›’n›n akademik bir top-
lant›dan hiçbir fark› yoktu; nitekim
‹leri Türk Musikisi Derne¤i Kon-
servatuvar›’n›n kurulmas› da bu
toplant›lar›n bir sonucudur. 

Musiki meclisleri günün ihtiyac›na
göre flekillenmifl, çeflitlenmifltir. Öte
yandan, genç yetenekler bu
meclislerde eski kufla¤›n ciddi
musikicileriyle tan›fl›p, onlar›n bil-
gisinden, görgüsünden, bu musiki
ortam›n›n sa¤lad›¤› birikimden fay-
dalanm›fllard›r. Dahas›, gençler bu
meclislerde bir musiki terbiyesin-
den, hattâ e¤itiminden geçmifller-
dir. Tan›nm›fl musikiciler aras›nda
hiçbir musiki meclisinde bulun-
mam›fl, bu kuruma büsbütün
kay›ts›z kalm›fl birine rastlamak 
herhalde mümkün de¤ildir.

Radyonun yurdun büyük bir
bölümünde dinlebildi¤i, konserlerin
artt›¤› daha sonraki y›llarda bile
meclislerden bütün bütüne
vazgeçilememifltir. Say›s› azalmaya
bafllam›flt›r, ama ortadan büsbütün
ortadan kalkmam›flt›r. Bunun sebe-
bini gene geçmiflin kültüründe ara-
mak gerekir. Musikiciler geçmiflin
bu kurumunu kendi çevrelerinde,
kendi imkânlar›yla yaflatmak iste-
mifllerdir. Musiki meclisinin s›cakl›¤›
an›lardan silinmemifltir. Bir de,
evde, mecliste dinlenen musikinin
tad› vard›r tabii. Konser salonunda
çal›nan ve dinlenen musikiden “bir
baflka lezzeti, bir baflka letafet”i
vard›r ‘meclis musikisi’nin.
Konserin disiplini, s›k› düzeni yoktur
orada. Musikiflinaslar içlerinden
geldi¤i gibi söylerler, sazlar
içlerinden geldi¤i gibi çalarlar.
Amatörler de onlara kat›l›r; kad›n

erkek bütün bir meclis birlikte çal›p
söyler. Herkesin gönül teli titrer... 

Dinleyicisi Olmayan ‘Konser’ler
Bizde olsun, Bat›da olsun, musiki
meclisinin dinleyicisi yoktur. Hiçbir
dinleyicinin olmad›¤› meclisler
vard›r. Dinleyicinin oldu¤u meclisler
de vard›r elbette, dinleyici say›s›
çok çok azd›r. Dinleyiciler de ya
bizzat musikiflinast›rlar ya da
musikiden iyi anlayan ciddi musiki-
severlerdir. Bu da sonuçta dinleyi-
cisi olmamas› demektir meclis
musikisinin. Yani çalan da,
söyleyen de ayn› insanlard›r. Onlar
düpedüz kendileri çal›p söylüyorlar,
kendileri dinliyorlard›r. Sadece
kendi zevkleri için, baflka bir fley
için de¤il...

Konser salonundakinden çok farkl›
bir durum vard›r: Konser salonun-
daki dinleyici, icrac›lar›n tan›mad›¤›
bir kitledir. ‹crac› o dinleyicinin
musikiye, çal›n›p okunan eserlere
ne kadar aflina oldu¤unu bilmez.
Bu durum musikinin icras›n›
de¤ifltirir. Meclis musikisinin bir
özelli¤i de icrac› kadrosudur: Bu
kadrolarda profesyonel icrac›larla
amatörler bir aradad›r; bunu da
konser salonunda göremeyiz. Fakat
amatör derken musikiye yeni
bafllam›fl, acemi icrac›lar› yahut
musikide yol alamam›fl insanlar›
anlamamak gerekir. Musiki meclis-
lerinin amatörleri aras›nda musikiyi
iyi bilen, çok düzgün biçimde saz
çalan, flark› söyleyen, bu sanat›
profesyoneller kadar ciddiye alan
pek çok insan vard›r. Bu insanlar
geçimlerini bu sanat› icra ederek
sa¤lam›yorlard›, ama musikiyi,
repertuvar›n en ciddi eserlerini bili-
yor, çal›p söylüyorlar, hiç zorluk
çekmeden profesyonellerle yan
yana musiki icra edebiliyorlard›.
Sadece kendi zevkleri için
musikiyle u¤raflan insanlard›r onlar.
Bunlar aras›nda öyleleri vard› ki,
musiki birikimleri ve zevkleri
bugünün nice meslekten musikici-
lerine tafl ç›kar›r. Onlar iflte bu
anlamda amatördüler... 

Musikiyi icra etmekle duyulan zevk-
le dinlemekle al›nan zevk ayn› fley

de¤ildir. Çalan›n, söyleyenin icra
ân›nda ald›¤› zevk çok daha yük-
sektir. Musiki bu yönüyle güzel
sanatlar›n hiçbir dal›yla karfl›-
laflt›r›lamaz. Öteki sanatlarda zevk
alma ifli daha çok zihnî bir süreçtir;
duygudan çok düflünce, ak›l, zekâ
iflidir. Kald› ki musikide besteci-
icrac›-dinleyici üçgeni vard›r. Öteki
sanatlarda yarat›c› sanatç›n›n eseri
do¤rudan do¤ruya sanat eseri
tüketicisine ulafl›r. Musikide de
bestecinin, yaratma sürecinde,
daha çok bir zihin faaliyeti içinde
oldu¤unu söyleyebiliriz. Eline 
kalemi al›p yazan bir besteci
duygular›n› en iyi biçimde verebile-
cek sesleri, notalar› aramakla
meflguldür; yaratt›¤› musikinin
verece¤i hazla pek meflgul de¤ildir
o s›rada. Saz›n›n bafl›nda
besteleyen bir besteci de musikinin
hazz›n› pek duymaz. Musikide as›l
hazz› icrac›, icra ederken duyar.
Musikinin icras›nda ise ‘insan
bedeni’ konuflur. ‹çgüdüler ifle
kar›fl›r. ‹nsan›n en derin yerlerinden
gelen, bir bak›ma en ilkel ama 
en derin içgüdülerdir bunlar. Bir
flark›c› sadece sesiyle de¤il,
bedeniyle de flark› söyler. Saz
çalan bir musikiflinas kendi
ç›kard›¤› sesi sadece zihninde
de¤il, teninde de hisseder; o da
saz›n› bedeniyle çalar. Kendini icra
etti¤i musikiye kapt›ran icrac›lar›n
musikiyle sevifltiklerini, seviflmeye
benzer bir yüksek haz duyduklar›
hissedilir. Ama bunun öyle öznel bir
duygu oldu¤u da san›lmas›n. Bunu
en iyi anlayacak olan kimseler de
ciddi icrac›lard›r. Bu hazz› besteci
de, dinleyici de duymaz. Besteci
ancak eseri icra edilirken üstün bir
zevk duyabilir. Ama bu, gene de
icrac›n›n duydu¤u zevkten farkl› bir
zevk olsa gerek. 

‘Diyonizyak’ Sanat: Musiki
Musikinin yaratt›¤› bu tarif edilemez
hazz› en iyi ve herkesten önce
anlayanlar da eski Yunan bilge-
leridir. Eski Yunan bilgeleri
musikiye büyük önem vermifller,
musikinin insan üzerindeki etkilerini
irdelemeye çal›flm›fllard›r. Bu derin
insanlar›n anlatt›¤›na göre, musiki
insanda çok flafl›rt›c› duygular›, en
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Edebiyat Hat›ralar› adl› kitab›nda
anlat›r. 

Yahya Kemal on iki y›l yaflad›¤›
Paris’ten yeni dönmüfltür. Yakup
Kadri onu bir gün Çaml›ca dergâ-
h›na götürür. Ama ‘Bu Avrupal›
adam’›n, bu ‘Quartier Latin
adam›’n›n tekkede s›k›laca¤›ndan
kayg›lan›r. Yahya Kemal gerçekten
de s›k›l›r, “Yakup’çu¤um, bütün bir
geceyi burada nas›l geçirece¤iz?
Bu Bizansl› kad›n yüzleri, bu yeni-
çeri döküntüsü adamlar›n pos
b›y›klar› karfl›s›nda?” der. Yaza-
r›m›z, “Hele biraz sabret,” demekle
yetinir. O zamanlar Yahya Kemal
içkiye de pek düflkün de¤ilmifl, hele
rak› ile hiç ülfeti yokmufl. Onun için
ilk kadehleri âdeta yüzünü burufl-
turarak dudaklar›na götürüyor, bir
yudum içip kadehi tepsinin kena-
r›na b›rak›yormufl. Bundan sonra-
s›n› do¤rudan do¤ruya Yakup
Kadri’nin kaleminden okuyal›m:

“Lakin ‘nefes’ ve flark› okumak fasl›
bafllay›nca o sanki bir kâbustan
uyanm›fl gibi oldu. Yampiri bir va-
ziyette oturdu¤u yerden do¤ruldu
ve herkesin iflitebilece¤i bir sesle:
‘Oh, dünya varm›fl!’ diye söylendi.
‹lk nefes, Eflrefo¤lu’dand› ve flöyle
bafll›yordu: ‘Eflrefo¤lu al haberi,
bahçe biziz gül bizdedir’. Hep bir
a¤›zdan söylenen bu nefeste erkek
sesleriyle kad›n sesleri birbirine
kar›fl›yordu. Bir de bakt›m, Yahya
Kemal önce hafif, sonra gür bir
sesle bu koroya kat›l›vermifltir.
Ondan sonra, art›k gelsin ‘dem’ler,
gitsin ‘dem’ler... Yahya Kemal,
Baba’n›n uzatt›¤›, Bac›’n›n sundu¤u
kadehleri birbiri ard›na yuvarl›yordu.
(...) O andan itibaren Lâle devrinin

akla gelen kifli Yahya Kemal’dir. Bu
büyük flairin musikinin ilham›yla
yazd›¤› fliirler ancak musiki sa-
nat›n›n diyonizyak etkisiyle yaz›lm›fl
olabilir. Bu diyonizyak heyecan
Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n roman-
lar›nda, hikâyelerinde bafll› bafl›na
bir tema olarak ifllenmifltir.
Tanp›nar, örne¤in, Huzur adl›
roman›nda bir musiki meclisini
öylesine derûnî bir duyuflla tasvir
eder ki, o meclistekilerin yaflad›klar›
duygu seli için “diyonizyak cüm-
büfl” sözünü kullan›r.

Yakup Kadri, Yahya Kemal,
Baron de Tott ve Musiki
Meclisleri
Yakup Kadri Karaosmano¤lu Nur
Baba roman›nda bir çöküfl dönemi-
nin tekkelere yans›yan yönünü bir
roman malzemesi olarak kullanm›fl,
sonuçta ideolojik bir roman
yazm›flt›r. Ama gençli¤inde bir ara
Bektaflî olup Bektaflî tarikat›na

giren Yakup Kadri, bu romanda
sanat kayg›s›n› büsbütün bir kenara
b›rakamam›flt›r. Nur Baba’n›n musi-aa
ki eflli¤indeki Bektaflî ayinlerinin,
nefesler okunan ‘ayin-i cem’lerin
tasvir edildi¤i bölümleri Türk
roman›n›n çok baflar›l› bölümleri
aras›ndad›r. Yakup Kadri, Nur
Baba’n›n özellikle bu bölümleriniaa
eski Yunan kültürünün etkisi alt›nda
yazm›fl, Çaml›ca’daki o Bektaflî
tekkesinin ayinlerinde buldu¤u
Dionysos ayini coflkusunu çok
ustaca tasvir etmifltir. Üstelik, bu
coflku sadece yazar›n hayal
gücüyle yaratt›¤›, kurmaca bir
coflku de¤ildir. Kendisi de duy-
mufltur o coflkuyu gençli¤inde.
Yahya Kemal’i ilk defa o Bektaflî
dergâh›na götüren de odur. Yakup
Kadri bunun hikâyesini Gençlik ve

dipteki içgüdüleri harekete geçiren
bir sanatt›r. Musiki insan›n ak›lc›
yan›na de¤il, akla ayk›r› olan
yan›na, ‘irrasyonel’ olana seslenir,
insan›n bu karanl›k yönünü aç›¤a
ç›kar›r. Musikinin bu yönü sadece
eski Yunan filozoflar›n›n üzerinde
durdu¤u soyut bir sanat konusu
de¤il, eski Yunan kültürünün canl›,
yaflayan bir yönüydü. Eski Yunan
sanat›n›n bu yönünü yüzy›llar
sonra, on dokuzuncu yüzy›lda bir
Alman düflünürü, Nietzsche, bir
sanat poetikas›, bir sanat kuram›
olarak iflledi. 

Nietzsche sanatlar› ikiye ay›r›r:
Tanr› Dionysos’a ba¤l› sanatlar ile
tanr› Apollon’a ba¤l› sanatlar. Kimi
sanatlar akla seslenir; bunlar ölçü,
orant›, denge iflidir, yani Apollon’cu
sanatlard›r; mimarl›k, heykelt›rafll›k,
resim gibi. Bir de dizginlenemeyen
duygular uyand›ran, sarhoflluk ben-
zeri bir coflkunlu¤a, taflk›nl›¤a yol
açan, akla ayk›r› bir sanat vard›r.
Bu tan›ma da en uygun düflen
sanat dal› musikidir. Musiki ‘diyo-
nizyak’, diyonizosçu bir sanatt›r. 

Musiki sanat›n›n bu yönünün eski
musikimizde yaflad›¤›na kuvvetle
inan›yorum. Özellikle tekkelerde, bir
de musiki meclislerinde. Eski musi-
kiflinaslar›n an›lar› aras›nda bu
duyguyu tasvir edenlere rastl›yo-
rum. Bu konuda ilk akl›ma gelenler-
den biri Mesut Cemil’in Tanburî
Cemil’in Hayat› adl› kitab›nda yer
alan Mahmut Demirhan’›n mek-
tubudur. Demirhan bu nefis mek-
tubunda Tanburî Cemil’in, kemen-
çeci Vasil’in, udî Nevres’in kat›l-
d›klar› meclislerde icra edilen
musikinin dinleyenlerde b›rakt›¤› o
acayip duygular›, o duygu f›rt›na-
s›n›, bu büyük sanatç›lar›n büyü-
leyici icras›n› ne kadar güzel anlat-
m›flt›r! Baflka musiki adamlar›n›n
yazd›klar›nda da, Demirhan’›nki
kadar ustaca olmasa bile, dinledik-
leri musikinin büyüsünü dile ge-
tirme ihtiyac› hissedilir. Fakat 
musiki sanat›n›n bu acayip yönünü
en iyi anlatan kimseler edebiyat-
ç›lar›m›zd›r. Musikinin insan üze-
rindeki derin etkisini tasvir eden
edebiyat sanatç›lar› aras›nda ilk
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Yakup Kadri Karaosmano¤lu.

Yahya Kemal.

fluh, flakrak flairi flöyle dursun,
flarap Tanr›s› Diyonizos dahi
coflkunlukta Yahya Kemal’i afla-
mazd›. Sofrada ve Meydan’›n
havas›nda ‘tâ fecre kadar’ o hal
içinde taflt›kça taflacakt›.” (ikinci
bask›, 1990, s. 131)

Musiki, ‹çkili ve ‹çkisiz Sarhoflluk
‘Muhabbet meclisi’ sabahleyin gün
a¤ar›ncaya kadar sürer. Tanp›nar’›n
“diyonizyak cümbüfl” diye tasvir
etti¤i bir coflkunluk hâlidir bu. Böy-
le bir musiki âlemindeki büyüleyici
hava bir yabanc›n›n da gözünden
kaçmam›flt›r. On sekizinci yüzy›ldan
bir gözlemi anal›m... 1755-1763
y›llar› aras›nda Türkiye’de bulunan
Baron de Tott, bir musiki meclisini
flöyle tasvir ediyor: 

“Türklerin oda musikileri pek yu-
muflakt›r. ‹lk dinleyiflte yar›m ses-
lere ba¤lanabilecek biteviyeli¤i yü-
zünden mahkûm edilse bile, hülyal›
bir güzelli¤i oldu¤unu teslim etmek
gerekir. Türklere adamak›ll› doku-
nan da iflte bu hülyal› güzelli¤idir.
(...) Sazendeler evin en arkadaki
odas›na yerleflir, diz çökerler, önle-
rinde nota olmadan, tatl› na¤meli,
canl› havalar çalarlar (...). Meclis-
tekiler derin bir sessizli¤e gömül-
müfllerdir, heyecandan erimifller,
âdeta efsunlanm›fllard›r; çubuklar
tüttürülür, afyon çekilir.” 

Baron’un tasvir etti¤i musiki meclisi
de “diyonizyak” bir atmosfer içinde-
dir. Yakup Kadri’nin, Baron de
Tott’un yazd›klar›n› aktar›rken, en
ciddi musiki meclislerinde rak› içil-
di¤ini anlatan Tanp›nar’›n yazd›kla-
r›n› düflünürken akla gelebilecek bir-
fleyi dile getirmemek olmaz. ‹zniniz-

le, biraz ileri gidersek, bizde bir
rak›-musiki gelene¤i vard›r. Kimileri
hor görür bu gelene¤i, meyhane
musikisine uygun bulur. Sözüm ona
ciddiyet ad›na, sanat ad›na konuflur
böyleleri. fiimdi bu sat›rlar› okurken
siz de görüyorsunuz belki, ne kadar
yüzeysel, sathî bir tutumdur bu!
Herkesin fl›k elbiselerini giyip gitti¤i
konser salonlar›nda, konservatuvar-
larda, okullarda, devlet kurulufllar›n-
da, radyoda, televizyonda, yani se-
yirlik ortamlarda icra edilen musiki
de¤il bahis konusu olan. Musikinin
en tabiî ortam›n› düflünelim. ‹nsan›
tâ içinden, ‘derûnu’ndan yakalayan,
insan kiflili¤inin d›fl yüzeyindeki o
sert kabu¤u çatlatan, d›fl görünüfl-
teki o dengeyi düpedüz bozan sa-
hih, sahici bir ortamd›r musikinin
as›l yeri, en eski kayna¤›na e¤ilir-
sek. Yanl›fl anlafl›lmas›n, bu ortama
ancak içkiyle girilir demiyorum. Ki-
mi insanlar içkinin yard›m› olmadan
da girebilirler. Mesele içki içip iç-
memek meselesi de¤ildir. Benim
söyledi¤im fley, içki-musiki iliflkisi-
nin çok eski, eski Yunan kadar eski
bir iliflki oldu¤udur. Evet, kimileri
musikiyi çok sevdikleri hâlde içki
içmezler, bir yudumunu bile a¤›z-
lar›na koymazlar. Ama böyle insan-
lar bile musikiyi icra ederken olsun,
dinlerken olsun, iyi musikici iseler,
iyi dinleyici iseler, içki içmeden iç-
kinin verdi¤i sarhoflluk hâlini duyar-
lar. Güzel sanatlar içinde sadece
musikide olur bu. Musiki insan›n
aya¤›n› yerden keser. ‹nsan›n akl›n›
bafl›ndan alan, dengesini altüst
eden bu cüretkârl›¤› baflka sanat
dallar› gösteremez. ‹flte musikinin
gerçek çehresini gösterdi¤i ortam-
lardan biri de meclislerdir, bu özel
musiki ortamlar›d›r.1

Son Musiki Meclislerini Kuranlar:
Hakk› Süha Gezgin (daha sonra bir süre Selahattin Tanur devam
ettiriyor), ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, Necmettin Hakk› ‹zmirli,
Neyyire ‹pekçi, Cahit Gözkân, Hüseyin Sadettin Arel, Ahmet
Mükerrem Ak›nc›-Yekta Ak›nc›, Abdülkadir Töre, Ekrem
Karadeniz, Hasan Âli Yücel, Mildan Niyazi Ayomak, Dede
Süleyman Erguner, Laika Karabey, Dr. Sami Mortan (Çerçöp
Sami Bey), Dr. Osman fievki Uluda¤, Zeki Toros (daha sonra udî
Marko devam ettirdi), Kâz›m ‹smail Gürkan, Rasim Ferit Talay-
Feyha Talay, ‹hsan Doruk...

BBüülleenntt AAkkssooyy

Pr; Mus›ki Meclisleri
Yt; 07 Kas›m 2004.

1 ‹lk program tan›t›m metni. 

Mutlu Noeller
Demek Noel gelmifl
Sen ne yapt›n peki
Bak bir y›l daha geçmifl
Bir yenisi ona eklenivermifl
Demek Noel gelmifl
Umar›m e¤lenirsin 
Yan›nda yak›nlar›n ve sevdiklerinle
Evdeki yafll›lar ve çocuklarla
Hep birlikte

Nefleli, coflkulu Noeller
Ve de mutlu Yeni Y›llar
Umal›m her fley iyi olsun
Hiçbir korkuya yer kalmas›n

John Lennon 
Happy Xmas (The War is Over)
Mutlu Noeller (Savafl Bitti)

Say›n Baflkanlar, Baflbakanlar,
Bakanlar, Parlamenterler, fiirket
Baflkanlar›, Yönetim Kurulu
Baflkanlar›, Murahhas Âzalar ve
di¤er Baflkanlar... 

Bu Noel gecesinde ailecek 
sofraya otururken, evdeki yafll›lar
ve çocuklar, o her zamanki baba-
can ve güvenilir gülümsemenizde
bir farkl›l›k seziyor olabilirler. Her
zamanki gülümsemeniz de¤il
duda¤›n›z›n kenar›ndaki. O her 
zaman var olan sorunlar›n hep 
fark›nda oldu¤unuzu, ama her
zaman hepsinin üstesinden
geldi¤inizi gösteren o bildik
gülümseme de¤il sanki. 

Havada bir tuhafl›k var. ‹nsanl›k 
tarihinde ender raslanan bir ‘du-
rum’un içindeyiz sanki ve sanki 
siz bunun fark›ndas›n›z. O tuhaf 
gülümsemeniz bu yüzden olabilir
mi?

Siz sorunlar› çözmek için vard›n›z
hep. Yönetmek için vard›n›z. Varl›k
sebebiniz buydu. Oysa, bu Noel’e
farkl› bir durumda giriyorsunuz ve
böyle durumlar ‘yönetilemiyor’. Ve
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siz yönetenler, bunu herkesten iyi
biliyorsunuz.

“Dönülmez akflam›n ufkunday›z,
vakit çok geç” durumlar› bunlar
yani. Ve havada bu korkunun
kokusu var. Bir zamanlar ABD 
Baflkan› Roosevelt, o korkunç
ekonomik bunal›m s›ras›nda “Kor-
kudan baflka korkacak fleyimiz
yok” demiflti ya, iflte o cinsten:
Bilumum siyasilerin ve yöneticilerin
sorun çözmekten vazgeçmek zo-
runda kald›¤›, dehfletten felce
u¤ram›fl, çarp›lm›fl bir gülümse-
meyle bakakald›¤› o korkunun
kokusu.

fiimdi siz, çoluk çocuk ailece
o mis gibi k›zarm›fl baba hindiye
geçmeden önce,  ‘konvansiyonel
olmayan’ silahlarla derileri eritilmifl
Felluceli insanlar akl›n›za gelmiyor
olabilir...

Süslü püslü, ›fl›lt›l› p›r›lt›l› çam
a¤ac›n›n dallar›na as›l› rengârenk
çoraplar›n içindeki Noel arma¤an-
lar›n› sevgili çocuklara da¤›tma
törenine bafllamadan önce, uzak
bir hastanede çoraps›z ayakl› c›l›z
bacaklar›ndan biri kökünden kop-
mufl hâlde, elinde plastik oyuncak
kamyonuyla yatan 2 yafl›ndaki Irakl›
çocu¤u düflünmüyor olabilirsiniz...

Yemekten sonra, s›ra ‘haz›m 
için’ likörlü-konyakl› çikolatalara
geldi¤inde, çok uzak bir Afrika 
ülkesinde, sebebi bilinmeyen o
tuhaf  ‘bafl sallama’ hastal›¤›na
tutulduklar› için, ö¤ütülmüfl kökler-
den oluflan günlük yemeklerini
yiyemeyen, ama kendilerine farkl›
herhangi bir yiyecek, mesela çiko-

Nefleli, coflkulu Noeller
Ve de mutlu Yeni Y›llar
Umal›m ki herfley hep iyi olsun
Hiçbir korkuya yer kalmas›n...

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

21 Aral›k 2004.

Münferit Olaylar

Kolombiya’da Bogota’da
yay›nlanan El Tiempo gazetesinde
2006’n›n Eylül ay›nda ç›kan bir ha-
ber, bomba yüklü araba ile yap›lan,
hatta bir tanesi bir sivilin ölümü ve
19 askerin yaralanmas›yla sonuç-
lanm›fl birçok suikast›n askeri gizli
servisler taraf›ndan düzenlenmifl
oldu¤u konusunda güçlü karineler
oldu¤unu yaz›yordu. Bu suikastlerin
güvenlik güçleri taraf›ndan, düzenli
olarak, Kolombiya’da baz› ormanl›k
ve k›rsal bölgeleri k›smen denet-
leyen Kolombiya Devrimci Silahl›
Kuvvetleri’ne atfettikleri belirtiliyor-
du. Ayn› haber Libération ve
International Herald Tribune gibi
gazetelere de yans›d›.

2005 y›l› yaz›nda Kolombiya’da da
cumhurbaflkanl›¤› seçimleri vard›.
Güney Amerika’daki genel e¤ilimin
tersine, Kolombiya’da eski sa¤c›
cumhurbaflkan› Alvaro Uribe, genifl
bir farkla seçilmiflti. ‹lginç olan flu
ki, bu haber yay›nland›ktan sonra,
Cumhurbaflkan› Uribe, aceleyle
bütün bakanlar›, üst yarg› sorumlu-
lar›n› ve komutanlar› toplad›. Ard›n-
dan radyo ve televizyonlarda de-
meç üzerine demeç verdi.. Bu de-
meçlerde, öncelikle, böyle bir bilgi
s›zmas›na karfl› öfke ve nefretini
dile getiriyordu. Tepkisi haberin
verilmesine miydi? Yoksa ordu
mensuplar›n›n böyle bir kumpas
kurmas›na m›, böyle korkunç bir
fley olmas›na m› dayanamam›flt›?
Yalan oldu¤u iddias›yla m› karfl›
ç›k›yordu bu haberlere, yoksa milli
güvenli¤e ve hassasiyete zarar verir
diye mi endifleleniyordu?

Uribe’nin “en fazla birlik ve bera-
berli¤e ihtiyaç duydu¤umuz flu
anda” diye konufltu¤unu tahmin
edebiliriz. “Gerillalarla, bölücülerle
yap›lan mücadele s›ras›nda” vs.

lata verildi¤inde bafl sallamalar›
âniden sona eren küçük kara ço-
cuklar›n gölgesini hemen kafan›z-
dan siliyor olabilirsiniz.   

‹lahiler söylenmifl, yemekler yen-
mifl, hediyeler behiyeler sahibini
bulmufl, gülünmüfl söylenmifl ve
art›k uyku bedene çökmüflken,
yata¤a tafl›d›¤›n›z mutlu –ve hakl›
olarak az›c›k fl›marm›fl– küçüklere
son bir kez sar›l›rken; uzak bir
sokakta, kafas› kopmufl bir büyü-
¤üne sar›lm›fl yatan Irakl› çocuk
cesedini ya da Nablus’ta kollar›n›
birbirlerinin omuzuna atm›fl güle
oynaya çarfl›ya giden iki Filistinli
çocu¤un bir ‹srail askerince ayn›
anda tek bir kurflunla öldürülmesi
hadisesini zihninize geldi¤i anda
kovuyor olabilirsiniz...

Noel gecesi çocuklar›n›z› yat›r›p
onlar› sar› derili göçmen dad›lar›na
emanet ettikten sonra fl›k fl›k›rd›m
gitti¤iniz dev kulüpte efliniz dos-
tunuzla dansederken, ABD’nin en
sayg›n üniversitelerinden birinin
haz›rlay›p Britanya’n›n en sayg›n 
t›p dergilerinden birinde yay›mlanan
raporunda, Irak’ta istilâ ve iflgal
sonunda, en çok ölü veren Felluce
hariç, 100 bin sivilin katledildi¤ini
hat›rlad›¤›n›z anda unutuyor ve bu
rakamlar› yalanlayan resmî yalanlar›
hat›rlamay› tercih ediyor, çünkü siz
de Pentagon gibi ‘ceset saym›yor’
olabilirsiniz...

Pistte rakseden nefleli Noel
Babalar’› görünce, Noel Baba’n›n
k›za¤›n› çeken k›rm›z› burunlu ren
geyiklerinin küresel ›s›nma yüzün-
den yak›nda tükenece¤ini belirten
bilimsel raporu unutup bunu yalan-
layan resmî politik yalanlar› akl›n›za
getirmeyi ye¤liyor, çünkü siz de
ABD devlet ve flirket yöneticileri
gibi kötü fleyleri düflünmek iste-
miyor, yads›yor olabilirsiniz...

Peki hepsini anlad›k da, Noel 
gecesi bu çarp›k tebessüm neden
o zaman? Hadi ama, silelim onu
yüzümüzden hemen ve ilahî
Lennon’a efllik edip, Harlem 
Çocuk Korosu ile hep birlikte
söyleyelim:
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Mutlu Noeller

‹zel Rozental’in çizgisiyle Noel a¤ac›.

Irak’ta istilâ
ve iflgal
sonunda, en
çok ölü veren
Felluce hariç,
100 bin sivilin
katledildi¤ini
hat›rlad›¤›n›z
anda unutu-
yor ve bu
rakamlar›
yalanlayan
resmî yalan-
lar› hat›rla-
may› tercih
ediyor, çünkü
siz de
Pentagon
gibi ‘ceset
saym›yor’
olabilirsiniz...

diye... Arkas›ndan da ilgili subaylar›
savunuyor, eldeki kan›tlar›n yeterli
olmad›¤›n› söylüyordu. Bu demeç-
lerinde dikkati çeken, bunlar›n, ger-
çek olsalar bile, ‘münferit’ olaylar
olabilece¤ini söylemesiydi. Biliyor-
sunuz bu ‘münferit olay’ sözü, eski
Cumhurbaflkan› Demirel’in de s›k
s›k kulland›¤› sözlerden bir tane-
sidir. Ne zaman devlet içinde,
askeri veya sivil personelin yapt›¤›
bir kanunsuzluk ortaya dökülse,
“bunlar münferit olaylard›r” derdi
hemen. Hatta fiemdinli için de bu
laf kullan›ld›... ‘Münferit olaylar’ bu
gibi durumlarda çok s›k kullan›lan
kliflelerden bir tanesidir. ‘Düzenli ve
sürekli münferit olaylar’ diyebiliriz
bunlara. 

AAhhmmeett ‹‹nnsseell.. AAvvvAvii HHaalliigguuaa.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Aç›k Gazete. 
Yt; 19 Eylül 2006.

Münir Nurettin Selçuk

Ölümlü dönemi: 1899 -27 Nisan
1981, ‹stanbul. Münir Nurettin
Selçuk, 22 fiubat 1930 tarihinde
kendisinden önce hiçbir alaturka-
c›ya (!) verilmeyen, ve ancak ‘Sahi-
binin Sesi’ plâk flirketinin yerli ve
yabanc› yöneticilerinin araya girme-
siyle tahsis edilen Frans›z Tiyatro-
su’nda (flimdiki Ortaoyuncular Sah-
nesi) verdi¤i konserle; ayakta, tek
bafl›na Türk Musikisi söyleyen ilk
hanende oldu. Bu sadece bir flekil
de¤iflikli¤i de¤il, bir buçuk as›rd›r
oluflturulmak istenen yeni kültürün,
yeni hayat›n, Meflrutiyet’le bafllayan
yeni yap›lanman›n ve nihayet
Cumhuriyetin yans›malar›n›n Münir
Nurettin Selçuk taraf›ndan eyleme
dönüfltürülmesidir. Münir Nurettin
Selçuk, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile
Cumhuriyet Türkiyesi kültürünün
samimi bir alafl›m›d›r. Onun en
büyük baflar›s›, kendisine kadar
gelen incelmifl üslubu ayn› incelikle,
ama yeni bir söyleyiflle, halka ra¤-
men de¤il, halk için devam ettire-
bilmesidir. Ancak bu yeni söyleyiflte
asla halk dalkavuklu¤u yoktur. Bu
nedenlerle Münir Nurettin Selçuk
‘Do¤ru zamanda, do¤ru yerde,
do¤ru kifli’ olarak tan›mlanabilir.
Film müzikleri de yapan Münir

Bey’in ola¤anüstü icrac›l›¤›,
bestekârl›¤›n› her zaman gölgele-
mifltir. Yaflad›¤› dönemin sosyokül-
türel ortam›n›n atmosferini aktaran
‘Dönülmez akflam›n ufkunday›z’,
‘Aziz ‹stanbul’, ‘Âfl›ka Ba¤dat
Sorulmaz’, ‘Kalam›fl’ gibi eserleri
hâlâ tazeli¤ini korumaktad›r.

K›sa K›sa...
• 200’e yak›n plak doldurdu;

Sahibinin Sesi’nde kendisine en
çok Fahire –Refik Fersan, Mesut
Cemil, Ruflen Kam ve Nubar
Tekyay, Fevzi Aslangil efllik etti.

• ‹lk pla¤›, Sahibinin Sesi firmas›na
yapt›¤›, Acemafliran gazel ile
Suphi Ziya Özbekkan’›n ‘Neden
Hiç Durmadan Sevmifl Bu
Gönlüm’ adl› Uflflak flark›s›d›r. 

• Sahibinin Sesi firmas› dünyan›n
en ünlü solist ve topluluklar›n›n
plaklar›na uygulad›¤› ‘siyah etiket
üzerine sar› yald›z’› Münir beyin
plaklar›nda da kulland›.

• Refik Fersan iki Mahur flark›s›n›
onun için besteledi: ‘Ver Sâki

Tazelendi Derdim Bu Gece’ ve
‘Bir Nefl’e Yarat Hasta Gönül Sen
de Biraz Gül”.

• Hayat›nda ne çok so¤uk, ne de
çok s›cak hiçbir fley yiyip içmedi.

• Çok iyi futbol oynad›¤› halde,
kafas› sars›l›r, hançeresi ve ses
telleri zarar görür diye asla kafa
topu kullanmad›.

Sahneye Ç›kt›¤› Yerler
1937 senesinden itibaren içkisiz
bahçelerde okumufl; Panaroma,
Sarayburnu, Çiftesaraylar, Küçük-
çiftlik, Tepebafl›, Belvü, Beyaz
Park, Kalam›fl Kulübü gibi mekân-
larda sahneye ç›km›flt›r. 1959-60’l›
y›llardan bafllayarak 10 y›l boyunca
Temmuz ve A¤ustos aylar›n›n
mehtapl› gecelerinde Moda Deniz
Kulübü’nde konser vermifl, bu kon-
serleri k›y›dan da olsa dinlemeye 
yüzlerce kay›k gelmifltir.

‹stanbul’da Konser Verdi¤i Yerler
• Frans›z Tiyatrosu (3 sene)

Bugünkü Ses-Ortaoyuncular
• Melek- Emek sinemalar›
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Münir Nurettin Selçuk, 
1900-1981.

Osmanl›
‹mpara-
torlu¤u ile
Cumhuriyet
Türkiyesi
kültürünün
samimi bir
alafl›m›d›r
Selçuk;
"do¤ru
zamanda,
do¤ru yerde,
do¤ru
kifli"dir.



AAtAtAtAAtAA eeflflbbaazz::
Umur Turagay (efllik: Beygü
Gökçin)

SSaallssaa GGöösstteerriissii::
Avilene Çak›c› Arindell ve
dansç›lar›

SSuummoo MMüüssaabbaakkaallaarr››::
Erkut Yücao¤lu (tercüman)
Mehmet Ali Babao¤lu (sumocu)
Esat Edin (sumocu) 
Ali Erengül (sumo hakemi)
Kostüm: Nihal Kaplang› 

SSttaanndd UUpp::
Asaf Savafl Akat (efllik: Beygü
Gökçin)

KKuu¤¤uu GGööllüü BBaalleessii::
fierife Babao¤lu
Metin Fad›ll›o¤lu
‹hsan Necipo¤lu

SSttaanndd UUpp::
Ersin Salman

LLuucciiaannoo PPaavvaarroottttii RReessiittaallii::
Yavuz Koraltan

““SSüüppeerrssttaarr”” SShhooww ((‘‘PPaallaavvrraa’’))::
Asl› Ersu - Mustafa Koç

KKaarrnnaavvaall PPaarraadd››::
Orhan Topçuo¤lu-U¤ur Yücel &
Bando, 
Avilene Çak›c› ve dansç›lar›, 
seyirciler...

YYöönneettmmeenn::
U¤ur Yücel

TToonnmmeeiisstteerr::
Bülent Timuro¤lu

SSaahhnnee AAmmiirrii::
Göksenin Göksel

MMaakkyyykkyyaajajajj::
Derya Ergün ve Erhan

FFoottoo fifiiippflflaakk::
Beysun Gökçin

• Saray Sinemas› (20-22 sene)

Sahne K›yafetleri
• Beyaz elbise veya krem ceket

alt›na kahverengi pantolon
• Mevsimine göre lacivert ceket, 

gri pantolon

Gitti¤i Lokantalar
Beyo¤lu’nda Degüstasyon, Pera
Palas ve Abdullah Efendi Lokan-
talar›, Gemi Restoran ve
Tarabya’da K›y› Restoran. 

Sevdikleri, Sevmedikleri
• ‹stinye’de Sad›k’›n kahvesini ve

buradan Kandilli’yi seyretmeyi,
• ‹yi bir kürekçi oldu¤u için Moda-

Kalam›fl aras›nda kürek çekmeyi,
• Yeniköy’den çörek, Kad›köy’deki

Cemilzâde’den meyveli badem
ezmesi almay›,

• Konya¤› nane flekeri ile içmeyi,
rak› içerse limon kabu¤u koymay›,

• Arada bir viskiyle puro içmeyi,
• Lavanta kolonyas›n›,
• fiarapla beyaz etli bal›k ve

zeytinya¤l› enginar› sever;
• ‘Sallan›r’ diye Sal› gününden

hofllanmaz, o günler konser 
vermez;

• Kürklü han›mlar›n, smokinli 
beylerin konser aralar›nda kulise
gelip zorla öpmek istemelerinden
ise hiç hofllanmazd›. 

Ölümünden on y›l sonra, 27 Nisan
1991’de Kalam›fl sahilindeki cad-
deye ad› verildi ve Kalam›fl Park›’na
bir büstü kondu. 

‹‹nncciillââ BBeerrttttrttuu¤¤

Müsamere
Aç›k Radyo’nun yay›na geçme-
sinden sonra bitmek bilmeyen
parazitlerini gidermek için yeni 
bir verici cihaz› al›nabilmesi ama-
c›yla, 2 Temmuz 1998 tarihinde
Bo¤aziçi Mezunlar Derne¤i
(BÜMED) Burç Kulübü bahçesin-
de 700 kifli taraf›ndan izlenen bir
‘Müsamere’ gecesi düzenlendi.
‘94.9 Müsamere Kumpanyas›’n›n
U¤ur Yücel yönetimindeki 
gösterisinin program› 
flöyleydi:

AAçç››ll››flfl KKoonnuuflflmmaass››::
U¤ur Yücel

SSuunnuuccuullaarr::
Ahmet Çakaloz, 
Ayhan Sicimo¤lu

FFrreenncchh CCaann--CCaann::
Dansç›lar: Ayfle Draz, Canan
Kad›o¤lu, Caroline Koç, Nisa
Necipo¤lu, Yasemin Pirinççio¤lu,
Zeynep Fad›ll›o¤lu, Zeynep
Sicimo¤lu ve Soli Özel

Koregrafi: Selçuk Borak

Kostüm: Ayflecan Sipahi

SSkkeeçç::
Oya Baflak

TTiinnaa TTuurrnneerr KKoonnsseerrii::
Y›ld›z Yalman

SSttaanndd UUpp::
Cem Duna

LLiizzaa MMiinneellllii KKoonnsseerrii::
Canan Kad›o¤lu

SSiihhiirrbbaazz//z//‹‹llllüüzzyyoonniisstt::
Metin And
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Müsamere,
Ku¤u Gölü balesi.

128 dakika süren dev ‘Müsamere’
gecesinden k›sa bir süre sonra Aç›k
Radyo yeni ve daha güçlü verici-
sine kavufltu ve parazitler büyük
ölçüde sona erdi. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Müzik 
Aç›k Radyo’da Yay›nlanan Müzik
Program› ‘Tür’lerinden Baz›lar›;
Dünya Müzi¤i, Caz, Blues, Rock,
"Oldies", Folk, Klasik Bat› Müzi¤i,
Klasik öncesi dönem müzikleri,
Ortaça¤ müzikleri, Troubadour
müzikleri, Opera, Osmanl›-Türk
Müzi¤i, Türk Halk Müzi¤i, Rebetiko,
Sefarad flark›lar›, Flamenko,
Chanson, Reggae, Dub, Rap, Hip
Hop, Latin, Brezilya, Küba, Operet,
Müzikal, çeflitli türleriyle Elektronik
Müzik ... Sovyet, ‹skandinav,
Amerikan, ‹ngiliz, Frans›z, Rus
Senfonileri... Müzik âletleri üzerine
y›llarca süren ayr› özel programlar:
‹nsan sesi, Viola da Gamba, Çello,
Piyano, Gitar, Klarnet... 

AAçç››kk RRaaddyyoo
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Müzik

PPrrooddüükkssiiyyoonn::
Leyla Aktay
Gürhan Ertür
Meral Mutlu
Ayfle Draz
Dilek Hepgüler

2 Temmuz 1998 Gecesi – Sahneye Ç›kmadan
Hemen Önce Son Talimat
Oyuncu arkadafllar! Bir toparlanal›m, lütfen flöyle bir
toplanal›m... Makyaj› yap›lanlar da dinlesinler... fiimdi,
çok k›sa bir süre sonra sahneye ç›kaca¤›z. Art›k bundan
sonra üzerinde konuflacak fazla birfley kalmad›. Bir tek
fley rica ediyorum herkesten, hepimiz lütfen kulak ka-
bartal›m, sahnede ne oluyor, ne bitiyor, s›ra kimde... Ve
zaten bununla görevli arkadafllar›m›z sizi uyaracaklar.
Son iki saatte biraz daha disiplin gösterir, birazc›k daha
diflimizi s›karsak bu geceyi çok güzel bitirece¤iz. Önem-
li olan gecenin ak›fl›n› sa¤lamak.

Bir; sol elle perdeyi aç›yoruz. Arkadafllar, merdivenler
düzeldi, tahta merdivenler düzeldi, art›k inifl engeliniz
yok. ‹ki; arkadafllar finalde lütfen kostümleri ç›karmadan
–sumocular üstlerindeki fleyleri atabilirler ama taytla
kal›yorlar– kostümleri ç›karmadan hep birlikte final
yürüyüflü yapman›z laz›m. Yani bu gece sahne arka-
s›nda eme¤i geçen insanlar› hep birlikte görsünler.
Oyunda ifli bitenler lütfen burada finali beklesinler. Alt
taraf› iki saat birfley... 

Hepinize iyi oyunlar, iyi sahneler!... Son birfley daha
söyleyece¤im: art›k sahne için hiç tasa etmeyin. Herfley
çok iyi gidecek, tasalar› bir kenara b›rak›n. Bundan
sonra e¤lence bafll›yor!...

UU¤¤uurr YYüücceell

Müsamere, final.e



Natür-Mort
Evet, söylemeye dilimiz varm›yor.
Biyosferin bize gittikçe yüksek
sesle f›s›ldad›¤› mesaja kulak
t›kamay› tercih ediyoruz. Gör-
dü¤ümüz zaman da bafl›m›z›
çevirmeyi, baflka tarafa bakmay›
tercih ediyoruz. Hayat tarz›m›z›
de¤ifltirmek zor,k  inan›lmaz ve hatta
imkâns›z geliyor çünkü. Kendi
hareketlerimizin, mesela son
derece masum bir turistikr  uçakk
seyahatimizin ne kadar inan›lmazr
korkunçlukta sonuçlar do¤uraca¤›
hakk›nda en ufak birk  fikrimizr  yok.
Bu konuda fikir sahibir  olmak dak
istemiyoruz zaten. Bu biçimiyle
kapitalizmin sonuna tan›k oldu-k
¤umuzu bir türlür  idrak edemiyoruz.k
Ama, ne kadar büyükr  birk  arzuylar
istersek isteyelim,k  zaman› durdura-
may›z. Bunu o korkunç ekonomik,
askerî veî  siyasi gücüyle ABD bile
yapamaz. Ne kadar güçlür  bir
biçimde istersek isteyelim, küresel
›s›nmay› hayat›m›zdan ‘k›flk›fl’laya-
may›z’.

Canl›lar âleminin, var oldu¤u mil-
yarca y›ld›r karfl›r  karfl›ya bulundu¤u
en büyük varolmak  krizi karfl›s›nda
global bir vatandaflr  hareketi yarat-
mak zorunday›z.k  Yaflama tarz›m›z›
de¤ifltirmek içink  kendi kendimizle
mücadele edecek, hükümetlerimizi
bu dehflet verici büyüklükteki tehdi-
di, iklim de¤iflikli¤i tehdidini cid-
diyetle karfl›lamaya zorlayacak yenik
bir vatandaflr  hareketi.

10. yay›n y›l›n› geride b›rakan Aç›k
Radyo, uzun y›llardan beri –dinleyi-
cisinin ruhunu karartmak pahas›na
da olsa– bu– konuda sürekli yay›n
yap›yor, bilgileri paylafl›yor, ‘mesaj›
yay›yor’. Böyle bir hareketinr  yara-
t›lmas›nda küçük birk  pay›r  olsun
diye... Kamusal yay›nc›n›n sorumlu-
lu¤unu burada görüyor çünkü.r

Sanatç›ya gelince, o, dönüfltürür.
Kendini ve toplumu. Onun varl›k
sebebi, sanat›n var oldu¤u on bin-
lerce y›ldan beri, öncelikle budur...
Sanatç›, dünyan›n gidiflat›ndan
sorumludur. Sera gaz› sal›mla-
r›ndaki ürkütücü art›fl e¤ilimi
gezegeni, milyonlarca y›ll›k birk
serüvenin ard›ndan ilk kezk  ‘güvenli
inifl pisti’nin d›fl›na itip tamamen
kontrolsüz bir flekilder  s›cak vek
tehlikeli bir ‘zemine’r  çak›lmaya
mahkûm etmeden önce, kalan
k›sa süre içinde toplumun gidiflat›n›
dönüfltürmekte öncelikle gayret
gösterecek olanlar,k  yine sanat-
ç›lard›r. Bütün dünyada görülen
‘inkâr’ dalgas›n› durdurup geri
döndürme çabas›n›n bafl›n› da
onlar çekeceklerdir.r 1

AAçç››kk RRaaddyyoo

1 Ömer Madra; Natür-Mort bafll›kl› sergi
kitapç›¤›ndan, May›s 2006.

Aç›k Radyo’nunk  8-13 May›s 2006 tarihleri aras›nda
Apel, Pi Artworks, Galeri x-ist, Galerist, Galeri Nev
ve C.A.M galerilerinin kat›l›m ve deste¤i ile Galerist’te
düzenledi¤i Natür-Mort bafll›kl› sergiye toplam 83
sanatç› kat›ld›.

Sergiye kat›lan sanatç›lar:
Ahmet Elhan . Ahmet Oran . Ani Çelik Arevyank  . Ansen
. Antonio Cosentino . Arzu Baflaran . Asl›may Altay .
Ayça Tüylüo¤lu . Aydan Bakt›r .r  Aydan Murtezao¤lu .
Ayflegül ‹zer .r  Ayflen Urfal›o¤lu . Azade Köker .r  Banu
Birecikligil . Bayram Candan . Bente Christiensen Ernst
. Bihrat Mavitan . Bubi . Burcu Aksoy . Burcu Perçin .
Bülent fiangar .r  Canan Tolon . Ebru Uygun . Ekin
Saçl›o¤lu . Elvan Alpay . Emre Senan . Erda¤ Aksel .
Erdo¤an Zümrütlüo¤lu . Erhan fiermet . Erinç Seymen .
Erkut Terliksiz . Esma Paçal Turam . Eflber Karayalç›nr  .
Fatma Tülin Öztürk .k  Figen Cebe . Güler Güngörr  .r
Hakan Gürsoytrak .k  Hakan Onur .r  Hale Tenger .r
Handan Börüteçene . Hüsamettin Koçan . Hüseyin
Ça¤layan . ‹dil Akbostanc› . ‹nci Eviner .r  ‹rfan Okan .
‹rfan Önürmen . ‹smet Do¤an . Kemal Önsoy . Kezban
Arca Bat›beki . Komet . Kurucu Koçano¤lu . Lerzan
Özer .r  Leyla Gediz . Leyla Sakp›nar .r  Maria Sezer .r
Merih Ako¤ul . Michael Newton Parenti . Murat
Akagündüz . Murat Morova . Mustafa Horasan .
Mürüvvet Türky›lmaz . Nathalie Mamboury . Nazif
Topçuo¤lu . Neriman Polat . Nermin Er .r  Nuri Kuzucan
. Ömer Uluçr  . Paul McMillen . Peter Hristoffr .f  P›nar
Serim . Rüçhan fiahino¤lu . Seçkin Pirim . Seda
Hepsev . Selda Asal . Selim Birsel . S›tk› Kösemen .
Suzy Hug-Levy . fiirin ‹skit . Tayfun Erdo¤mufl . Temür
Köran . Tomur Atagökr  .k  Y›ld›z fiermet . Yücel Kale .
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Aç›k Radyo’nun 8-13 May›s 2006 tarihleri aras›nda Apel, Pi Artworks,
Galeri x-ist, Galerist, Galeri Nev ve C.A.M galerilerinin kat›l›m ve
deste¤i ile Galerist’te düzenledi¤i Natür-Mort bafll›kl› sergiye toplam
83 sanatç› kat›ld›.

Natür-Mort sergisi, aç›l›fl.
8 May›s 2006.



mekanizmalar›n›n azalt›lmas›n›,
özellikle zengin kesimler için vergi
indirimlerine gidilmesini, devletin
kamusal denetimlerinin kald›r›l-
mas›n› (deregülasyon), yabanc›
yat›r›mc›lara serbestlik tan›nmas›n›,
mali hareketlerin serbest b›rak›l-
mas›n› (böylelikle zengin kesimlerin
serbestçe sermaye ihrac› yapa-
bilmesini ve yabanc› spekülatörlerin
k›s›tlamalardan kurtulmas›n›), özel-
lefltirmelerin yap›lmas›n› (böylelikle
yabanc› yat›r›mc›lar›n ve genellikle
hükümetlerle kolkola hareket eden
yerli zenginlerin ülke kaynaklar›n›
ele geçirmesini), sendika faaliyet-
lerinin k›s›tlanmas›n› vb. içerir.

Washington mutabakat›n›n bafll›ca
mimarlar›, özel ekonominin flefleri,
esas olarak da uluslararas› flirket-
lerdir. Bu dev flirketler uluslararas›
ekonominin büyük bir bölümünü
denetimleri alt›nda tuttuklar› gibi,
hem ana siyasetlerin çizilmesini
kontrol alt›nda tutacak, hem de
düflünce ve fikir iklimini oluflturacak
olanaklara sahiptirler.

Neoliberalizm, devletin rolünü
piyasalar› yaratmak ve savunmak,
özel mülkiyeti korumak ve ülkeyi
koruyup savunacak kolluk kuvvet-
lerini oluflturmakla s›n›rl›yor, geri
kalan tüm fonksiyonlar›, özel giri-
flimin eline b›rak›yor. Teoriye göre,
böylece eli kolu serbest kalan
giriflimci, kâr saiki ile tüm temel
hizmetleri eksiksiz sa¤lamak üzere
kollar› s›v›yor, sürekli rasyonel
kararlar al›yor ve vatandafllar da
devletin insanl›k d›fl›, bask›c› müda-
halelerinden bu sayede kurtulmufl
oluyor.

Hayek ve Mont Pelerin Derne¤i
Günümüzde neoliberalizm diye ad-
land›r›lan bu kadim kuram› yüzy›llar
sonra yeniden “piflirip piyasaya
süren”, felsefeci Friedrich von
Hayek ((BBkkzz;; BBiillggii ‹‹kktttkkttiissaadd›› vvee ‹‹kktttkkttiissaaddii
BBiillggii)) ve ‹sviçre’de onun taraf›ndan
1947’de kurulan Mont Pelerin
Derne¤i oldu. Ancak, Oxford
Üniversitesi ö¤retim üyelerinden
David Harvey’in 2005 tarihli A Brief
History of Neoliberalism
(Neoliberalizmin K›sa Tarihi) adl›

meyecek bir istek oldu¤u konusun-
da ikna etmesi kolay olmaz. Nazmi.
gönülsüzce Odeon’dan vazgeçerek
“Sesalan” soyad›n› tescil ettirip,
kaydeder.

Sonraki y›llarda Nazmi Sesalan,
Odeon ad›na sanatç›larla ba¤lant›
kurmak, anlaflma yapmak, yeni yeni
sanatç›lar keflfetmek gibi görevleri
üstlenmifl ve savafl y›llar›nda da
halk müzi¤ine yapt›¤› önemli kat-
k›larla Türk kay›t tarihindeki yerini
alm›flt›r.

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Neoliberalizm
Adam Smith, David Ricardo gibi
düflünürlerin piyasa doktrinlerinden
meydana gelen klasik liberalizm
düflüncesinin ‘yeni’ versiyonu an-
lam›nda kullan›lan, hayli yan›lt›c› bir
terim. Neoliberalizm ne ‘neo’dur, ne
de ‘liberal’. Zira, ça¤›m›z›n önemli
düflünürlerden Noam Chomsky’nin
belirtti¤i gibi, bu fikirler hiçbir fle-
kilde klasik liberalizmin ürünleri
olmad›¤› gibi, neoliberalizmin gü-
nümüzde kullan›lan versiyonunun
kökleri de yüzy›llarca geriye götü-
rülebilir. Sözkonusu doktrinler sa-
vunmas›z insanlara seçici bir flekil-
de zorla dayat›l›rken, ayn› kurallar
güç ve kudret sahipleri taraf›ndan
rahatça çi¤nenir. Zengin ve sanayi-
leflmifl ülkelerle geliflme yolundaki
ülkeler aras›nda günümüzdeki bö-
lünmenin temel sebeplerinden 
biri de budur.

Washington Mutabakat›
Neoliberal doktrine kimi zaman
‘Washington mutabakat›’ da deni-
yor. 1980’lerin bafl›nda ABD’de
Reagan, Britanya’da da Thatcher
yönetiminde uygulanmaya baflla-
nan günümüz neoliberalizmi için
bunun daha betimleyici bir terim
oldu¤u, birçok düflünür taraf›ndan
dile getiriliyor. Dünya Bankas›, IMF
gibi uluslararas› mali kurulufllar›n ve
G-7 gibi zengin ülke topluluklar›n›n
(özellikle de ABD’nin) önerdi¤i ge-
nel reçeteleri içeren bir terim bu.
Sözkonusu reçeteler sosyal prog-
ramlar›n ve sosyal güvenlik

Nazmi Sesalan
‹kinci Dünya Savafl› y›llar› Türk
plakç›l›¤› için kolay y›llar olmad›.
Hammadde darl›¤›n›n yan› s›ra
radyo yay›nlar›n›n giderek yay-
g›nlaflmas› plak üreticilerini yeni
aray›fllara yöneltti. Yaklafl›k 40 y›ld›r
flark›, gazel, saz eseri, taksim gibi
Osmanl›-Türk musikisi kaynaklar›
kay›tlarda kullan›l›yordu. Neredeyse
yap›lmad›k fley kalmam›flt›. Savafl
y›llar›n› radyo bafl›nda geçiren Türk
halk› ulusal de¤erlere yönelmifl,
Yurttan Sesler programlar›nda
çal›n›p okunan halk musikisi yük-
selifle geçmiflti. Türk kay›t tarihinin
geçirdi¤i önemli de¤iflimlerden biri
bu nedenlerle gündeme gelmiflti. 

Odeon firmas› uzun y›llard›r yan-
lar›nda çal›flan Nazmi Sesalan’›
Orta Anadolu’ya gönderdi. Nev-
flehir, Ürgüp civar›n›n zengin folklor
birikimini yerinde araflt›r›p gözleyen
Sesalan; baflta Ürgüplü Refik
Baflaran ve Avanoslu Selâhattin
olmak üzere pek çok ‘mahalli’
sanatç›n›n keflfedilmesinde, ‹stan-
bul’a getirilip plak kay›tlar› yap-
malar›nda önemli rol oynad›. Nazmi
Sesalan esasen halk müzi¤i arafl-
t›rmac›lar›n›n dikkatinden kaçm›fl
biridir. Oysa bu musiki türünün
yayg›nlaflmas›nda ve daha da
önemlisi bugün arflivleri, repertuar-
lar› oluflturan kay›tlar›n gerçek-
leflmesinde pay sahibidir. 

Nazmi Sesalan’› firman›n kurucusu
Jak Grünberg koruma alt›na alm›fl-
t›r. Sesalan, Sirkeci piyasas›nda
s›rt›nda oraya buraya eflya tafl›-
d›¤›nda çocuk yafltad›r. Aya¤›nda
do¤ru dürüst bir pabuç bile yoktur,
ayaklar› ç›plakt›r. Jak Grünberg,
Nazmi’nin Odeon’da çal›flmas›n›
sa¤lam›flt›r. Nazmi k›sa zamanda
daktilo ö¤renir, di¤er büro ifllerinde
Jak Grünberg’e yard›mc› olmaya
bafllar. Plakç›l›k iflinin inceliklerini
ö¤renmesinde istek ve sabr› önemli
bir etken olur. Art›k çal›flt›¤› yere
gönülden ba¤lanm›flt›r. Öyle ki;
yasa ç›kt›¤›nda Nazmi kendisine
soyad› olarak ‘Odeon’ sözcü¤ünü
uygun görmüfltür. Jak Grünberg’in
kendisini bunun kolay gerçeklefle-
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çal›flmas›nda etrafl› olarak ortayak
koydu¤u gibi, neoliberal program,
ne yaz›k ki,k  önemli negatif sonuçlarf
do¤urdu ve dünyada uyguland›¤›
her yerder  muazzam bir servetr  ve
istikrar kaymas›nar  yol açt›. Gelirin
yeniden çok dahak  adaletsiz bir
flekilde da¤›t›lmas› yolundaki etkisi
ve giderek artank  toplumsal eflitsiz-
lik, Profesör Harvey’in belirtti¤i gibi,
neoliberalizmin öylesine kal›c› özel-
liklerini oluflturuyordu ki, tüm pro-
jenin yap›s›n› bunlar oluflturuyordu
demek yanl›flk  olmazd›. Bu uygula-
malar sonucundar  zenginlik vek
servetin toplumun en üst yüzde
birine bile de¤il, en üst yüzde birin
en üst onda birlik diliminek  kayd›¤›
görülüyor. Böylece neoliberal uygu-
lamalar zengin elitleri büsbütün
zengin hale getirirken, toplumun
geri kalan kesimlerini de bir türr

‘araf’ta, yani ‘suyun hemen üstün-
de kalmakla iyice dibe batmak ara-k
s›nda bir noktadar  b›rak›yor. Mali
kriz, borç krizi, iklim krizi gibi bir
dizi kriz karfl›s›nda hükümetler dün-r
yan›n hemen hemen her yerinder
felç benzeri bir hareketsizli¤er  sü-
rüklendiler... Modern tarihte rast-
lanan tüm bu krizlere ve toplumun
önemli bir kesimininr  çok dezavan-k
tajl› bir konumar  sürüklenmesine
ra¤men, neoliberal doktrin top-
lumda genel geçerlik vek  itibarl› bir
yer kazand›r  ve bu konumu sürdür-
dü. Bu ilginç fenomen, konu üzerin-
de fikir yürütenr  düflünürlerce belli
bafll› dört sebebe dayand›r›l›yor.

Neoliberalizm Neden Revaçta: 4
Ana Sebep
Bunlardan birincisi, dev flirketlerin
kendi konumlar›n› savunacak birk
tak›m düflünce kurulufllar›, iflletme
fakülteleri ve ekonomi departman-
lar› yaratt›ktan sonra bunlara sürekli
olarak olukk  olukk  parak  ak›tmalar›.
Böylelikle, zengin elitlerin güçlerini
yeniden eski haline kavuflturma

fleklindeki gerçek amac›nk  gözden
kaç›r›lmas›, neoliberal program›n
insanl›k durumunun iyilefltirilmesine
yönelik hamiyyetperver birr  projer
olarak sunulmas›n›k  mümkün k›lacak
bir dilr  ve fikir iklimir  yarat›lm›fl
olmas›.

‹kincisi, asl›nda neoliberalizmin tam
karfl›s›nda konumlanm›fl olmas›na
ra¤men 68 devrimci hareketi men-
suplar›n›n kendi bireysel özgürlük-
lerini k›s›tlayan ‘ceberrut’ devlete
karfl› ald›klar› hasmane tavr› neoli-
beral ideologlar›n hem dil, hem de
fikir düzeyinder  kendilerine mal et-
meyi, ve böylelikle 68’lilerin devletin
baz› uygulamalar›na karfl› duyduk-
lar› –kimilerine göre hakl›– kuflku–  ve
kayg›lar› kendi hedefleri do¤rultu-
sunda ustal›kla kullanmay› becer-
mifl olmalar›.

Üçüncüsü, Harvey’in kitab›ndaki
analizlere ilaveten; gazeteci, yazar
ve belgesel sinemac› Naomi
Klein’›n da 2007 tarihli The Shock
Doctrine: The Rise of Disasterf
Capitalism (fiok Doktrini:k  Felaket
Kapitalizminin Yükselifli) bafll›kl›
kitab›nda çok ayr›nt›l›k  bir incele-r
meyle ortaya koydu¤u durum:
Hayek’in tilmizlerinin hem eko-
nomik krizlerde,k  hem de
darbeler, kas›rgalar, tsunamiler,
isyan bast›rmalar, savafllar vb.r
gibi toplumsal flok yaratacakk
olaylarda gerekti¤inde rüflvet,
güç, zorlama vb. yöntemleri,
hatta iflkence de kullanarak
neoliberal programlar› h›zla ve
kapsaml› bir flekilder  yürürlü¤e
koyma f›rsat› bulmalar›. (fiili’de
Pinochet darbesi; Endonezya’da
Suharto darbesi; Polonya’da
Dayan›flma’n›n tasfiyesi; Çin’de
Tiananmen ayaklanmas›n›n
bast›r›lmas›; Irak’›n istila ve iflgali;
New Orleans’da Katrina
kas›rgas›ndan sonra e¤itimin
özellefltirilmesi vb.)

Sebeplerin dördüncüsü –ve yazar
George Monbiot’nun de¤erlendir-
mesiyle en önemlisi– yükselen
neoliberalizmin en büyük savunu-k
cusu ve reklamc›s› olarak medyan›n
ortaya ç›kmas›. Dünyan›n dört bir
yan›nda gazeteler, dergiler, tele-
vizyon kanallar› ve radyo istasyon-
lar› zengin elitler taraf›ndanr  sat›n
al›nd›; bu elitler kendir  ç›karlar›ndan
yana fikirlerin savunulmas› amac›yla
birer ‘silah’r  olarak kullan›ld›.k  Elitlerin
planlar›na tehdit oluflturabilecek
tüm fikirler, neoliberal uygulamalara
yöneltilen her türlür  elefltiri de ya
yok say›ld›k  ya da karikatürize edilip
alaya al›nd›. ((BBkkzz:: TTaarraaffss››zzll››kk)k)k)k)kk Küçük
bir grupr  piyasa köktencisinin top-
lum aç›s›ndan y›k›m say›labilecek
bilumum fikirleri, televizyonlar,
gazeteler vb.r  mecralar arac›l›¤›yla
‘sa¤duyu’nun, rasyonelli¤in sesi
olarak sunuldu.k

ÇÇöözzüümm??

‹klim krizi ve enerji tüketimine ba¤l›
olarak toplumsalk  patlamalar›n art-
mas›, nükleer savaflr  tehlikesinin
yükselmesi baflta olmak üzere,k  bü-
tün ça¤dafl krizlerin kökünde pay›
bulundu¤u görülen neoliberalizmin
süratle kontrol alt›na al›nmamas›
halinde, bunun birbiri ard›ndan yeni
krizlere yol açaca¤›, hatta bir türr
‘sürekli kriz’ durumuna sebep ola-
ca¤› düflünülüyor. Bu krizlerin çö-
zülmesinin ve toplumda özgürlük-
lerin geri kazan›labilmesinin de
ancak, neoliberalizmin temel tezinin
tam aksine, sosyal devletin kamu
yarar›na müdahalesi ile mümkün
olaca¤›n› düflünenlerin say›s›
dünyada h›zla art›yor.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
Noam Chomsky; Profit Over People:
Neoliberalism & Global Order. New York:
Seven Stories Press, 1999.

David Harvey; A Brief History of
Neoliberalism. Oxford: The University Press,
2007.

George Monbiot; How Did We Get Into This
Mess? The Guardian Online, 28 A¤ustos
2007.
www.guardian.co.uk
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‘Sürekli Kriz'in çözülüp özgürlüklerin geri kazan›lmas›n›n tek
yolu, neoliberalizmin temel tezinin aksine, sosyal devletin
kamu yarar›na müdahalesi... Ve dünyada böyle düflünen-
lerin say›s› h›zla art›yor.



KKöörreelleenn FFaarrkkll››ll››kkllaarr››mm››zz›› TTeekkrraarrddaann
KKeeflflffeettmmeekk
Uluslaflman›n fliddetiyle Osmanl›n›n
kozmopolit yap›s›n›n ald›¤› darbe-
leri AB’li yeni yap›lar sayesinde te-
davi etmek, uluslaflma ile körelen
farkl›l›klar›m›z› tekrardan keflfetmek
mümkün. Keza, sonradan görme ve
ahlaki temelleri olmayan bir mad-r
diyatç›l›¤›n de¤ifltirdi¤i insani iliflki-
lerimiz bizi bireysellikle de¤il bencil-
likle tan›flt›rd›. Avrupal› toplumsall›k
bu çarp›kl›¤›m›za bir çarer  gibi dur-
makta.

Türkiye Bat›l›laflt›r›ld›. Süreç sonun-
da oluflan çarp›kl›klar›n çözümünü,
hem bu çarp›kl›klar›n afl›lmas›n›
hem de Bat›l›laflma sonucunda yer-
alt›na mahkûm edilmifl de¤er, fark-
l›l›k vek  zenginli¤in yeniden keflfe-
dilmesini haz›rlayacak, toplum ve
birey a¤›rl›kl› bir zeminder  aramal›.
Edilgen Bat›l›laflt›r›lman›n aksine,
kat›l›m gerektiren ve dinamik ‘Avru-k
pal›laflma’ iflte o zemin. Avrupa
Birli¤i’nin toplumsal kat›l›m› flart
koflan pratikleri belki ilk kez,k  Bat›-
l›laflt›r›lan bir halkar  toplumsal aktör
olarak kendik  kaderine sahip ç›kma
olana¤›n› sa¤l›yor.

‘Avrupac›’ Ayd›n
Bugünün ‘Avrupac›’ ayd›n›n›n dü-
nün Bat›c› seçkininden fark› da,
ilkinin önerdi¤i süreçte toplumsal
ve bireysel kat›l›m›n, sürecin özün-
den ötürü bir önkoflulr  olmas›. Avru-
pa Birli¤i ile Avrupal›laflma ancak
gönüllü olabilecek birk  de¤iflim.r

Günümüzün ikilemi: Bir yandar  fark-
l›l›klar› hümanizm ad›na eflitleyen,
evrenselci, dünyevi ve hukuki bir
toplumsal yap›lanma; di¤er yandar
federal, farkl›l›klar› gözeten, siya-
seten dürüst (politically correct),
çokkültürlü ve tarihî birî  toplumsalr
yap›lanma. ‹lki farkl›l›klar›n eflitlen-
mesi u¤runa miras›n› reddetmifl,
kimliksiz bir insanl›kr  tehlikesini;k  di-
¤eri ise içe dönük, ‘feodal’, cema-
atçi ve bencil bir insanl›kr  tehlikesini
tafl›yor.

Günümüzün bir di¤err  ikilemi:r
Özgün ve halis gibi duruyorsa da
sonuçta statükonun ifline gelen millî

k›l›narak eflitlenmeleri, di¤er birr
deyiflle her yerder  oldu¤u gibi
modernli¤in inflas› için gereken
evrenselci normalizasyon. Ama
öte yandan modernli¤in bânileri
olan seçkinlerin, modernli¤i top-
lumsal dinamikten ziyade etkin
bir toplumsalr  denetim arac› olarak
görmeleri sonucunda ortaya ç›kan
tekdüzelefltirme, Türkiye’nin kimlik
sorununun, özgüven eksikli¤inin ya
da toplumsal flizofrenisinin verileri.

“Türkiye’nin Bat›l›laflt›r›lmas›”
1980’lerin bafl›nda Frenkçe yaz›lm›fl
olan “Türkiye’nin Bat›l›laflt›r›lmas›”
soru iflaretleriyle bitiyordu. Bat›l›-
laflman›n ve modernli¤in geriye
dönüflü olmayan bir ‘continuum’
oldu¤unu elbette görüyorduk. Bu
süreci zorla geriye döndürmeye
çal›flan giriflimlerin, sürecin ya-
ratt›¤›ndan daha derin travmalar›
beraberinde getirdi¤ini örnekleriyle
izliyorduk. Ama yerle bir edilmiflr
dinî, harsî, mahallî, ›rki ve lisani
farkl›l›klar›n, modernlik karfl›s›nda
tutunamayanlar›n gizlendikleri yer-
den ç›kmalar›n› da modern toplu-
mun bekas› aç›s›ndan hayati ad-
dediyorduk. Sorunsal, modernli¤in,
sa¤lam basabilmesi için böyle bir
birlikteli¤e ihtiyac› oldu¤unu nas›l
ve ne zaman fark edece¤iydi.k
Avrupa Birli¤i pratikleri iflte bu
senteze zemin oluflturmak
aç›s›ndan önemli.

Avrupa Birli¤i pratikleri ayn› zaman-
da Bat›’n›n birçok konudak  bugün
için vard›¤› en geliflmifl nokta. ‹ki
yüz y›l›n sonunda Türkiye toplumu
da, cebren de olsa, bir yerlerer  gel-
di, Bat›l›laflt›. Bat›l›laflt›rma süreciyle
dayat›lan ulus ve iktisadiyat pratik-
lerinin bu co¤rafyada yaflayan in-
san topluluklar›na ne denli yabanc›
olduklar›n› hat›rlarsak, cebrî yön-î
temlerle uygulamaya geçilirken ya-
p›lan eziyetin ve çekilen ›st›rab›n bir
mükâfat› olmal›. Bugün, bunlara
maruz kalm›fl bu toplumun özgür-
lük vek  esenli¤e, Bat›l› teknik vek  bir-
likte yaflama biçimlerine lây›k ol-k
mad›¤›n› kim söyleyebilir? Bat›l›lafl-
t›r›c› seçkinlerin, daha hâlâ, Bat›l›
dinamiklerin topluma malolmas›n-
dan nas›l ürktüklerini unutmayal›m.

Niçin Avrupa?
Aral›k 1999’dak  yap›lan, Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i adayl›¤›n›n teslim
edildi¤i Helsinki Zirvesi’nden az
önce geldi¤im ‹stanbul’da hedefim,
her kamusalr  alan› ve her kitler  ileti-
flim olana¤›n› kullanarak Avrupa
Birli¤i üyeli¤inin bu ülkenin yurttafl-
lar›na yararl› bir fleyr  olaca¤›n›, bu-
nun herkesin bu ifli sahiplenmesiyle
olabilece¤ini anlatmak, Avrupa Bir-
li¤i adayl›¤› konusunda birikim ve
deneyimlerimi paylaflmak vek  dik-
katleri mümkün mertebe Avrupa
Birli¤i üzerinde toplamakt›. ‹çinde
bulundu¤um pek çokk  etkinlikk  gibik
Aç›k Radyo’nunk  Avrupa’ya Do¤ru
program› da Kas›m 1999’dan bu
yana, bu çerçevede yap›l›yor. Tür-
kiye’de bu kadar eskir  bir Avrupar
Birli¤i program› yok. Bu çal›flma
dokuz küsur y›ld›r kesintisizr  sürü-
yor.

1970’lerin sonundan itibaren
Türkiye’nin Bat›l›laflt›r›lmas›ndan,
süreçteki edilgenli¤i özellikle öne
ç›kararak sözk  ederken bugün
Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusunda
bu denli ön saflarda olmak çeliflkik
de¤il miydi? O zamanlar, Bat›l›-
laflman›n, Bat›l›laflan için ne derin
bir travma,r  o dünya görüflü için ne
beter birr  hezimetr  oldu¤u, ama öte
yandan, sürecin yapayl›¤› ve
seçkinlerin toplum alerjilerinden
ötürü Bat›l›laflman›n topluma
yeterince de¤medi¤i gözlemini
yapm›flt›k (k Türkiye’nin(  Bat›l›lafl-
t›r›lmas›, Ayr›nt› Yay›nlar›).
Bat›l›laflman›n, özünde eskiye ve
yeniye yönelik, birbirine koflut iki
normalizasyon sürecinde vücut
buldu¤unu yazm›flt›k: Bir yandanr
geleneksel farkl›l›klar›n gayrimeflru

Farkl›y›
bar›nd›ran, 
kollayan ve
Avrupal› 
üstkimli¤i
alt›nda 
çokdüzlemli bir
'ço¤ul ben'e
(multiple self)
imkân tan›yan
bir yap›: O,
Mufllu, Yezidî,
Türk ve
Avrupal›.
Benliklerinin
hiçbiri di¤erine
ve ötekilerin
benliklerine
üstün de¤il.
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Avrupa Birli¤i’nin
toplumsal kat›l›m› flart
koflan pratikleri belki ilk
kez, Bat›l›laflt›r›lan bir
halka toplumsal aktör
olarak kendi kaderine
sahip ç›kma olana¤›n›
sa¤l›yor.

kalk›nmac›, otarflik, töreci yerellik
ile postmodern ‘tek düflünce’ 
esareti. Bu ikilemlerden kurtulufl 
var m›? Avrupa Birli¤i bu ara-yol 
olabilir mi?

Farkl›y› bar›nd›ran, kollayan ve Av-
rupal› üstkimli¤i alt›nda çok düz-
lemli bir ‘ço¤ul ben’e (multiple self)
imkân tan›yan yap›: O Mufllu,
Yezidî, Türk ve Avrupal›. Benlikle-
rinin hiçbiri di¤erine ve ötekilerin
benliklerine üstün de¤il. Toplumsal
yaflamda farkl› benliklerini temsil
eden farkl› yap›lara devretti¤i hak-
lar› kaybolmad›¤› gibi, bu farkl› düz-
lemlerin aras›nda oluflan dengeler
ve denetim mekanizmalar› sayesin-
de egemenlikleri/farkl›l›klar› daha
etkin bir biçimde gözetiliyor. 

Yar›n Bugünden Bafllar
Frans›z devrimi misali çocuklar›n›
yiyen, insan› ve do¤ay› bozuk para
gibi harcayan, ekonominin insana
hizmet etmesi gerekirken insan› ve
do¤ay› ekonomiye esir eden neo-
liberal cinnet karfl›s›nda Avrupa’n›n
dayan›flmac›, sosyal ve çevresel
modeli, çarelerden en cazibi gibi
duruyor. Türkiye toplumunun, sos-
yalist ö¤retinin mutlu yar›nlar›na ya
da kapitalizmin gününü gün eden
zihniyetine de¤il, “yar›n bugünden
bafllar” diyen yaklafl›ma ihtiyac› var.
Bu onun, halen direnen ama h›zla
da tükenen dayan›flmac› âdetlerine
yeni ufuklar açacak. 

Etkileflim tek yanl› olmayacak kufl-
kusuz, ve karfl›l›¤›nda, buralar›n di-
renen insanl›klar›, tekrardan keflfe-
dilmifl zengin farkl›l›klar› Bat› insa-
n›na ve XXI. yüzy›l›n yeni Avrupa
Birli¤i’ne can katacak. 

Türkiye’de egemen olan, devlet
toplum de¤il. Yaln›zca devletin tarif
etti¤i s›n›rlar içinde ve asl›nda hiçbir
zaman tam anlam›yla egemen ola-
mam›fl bu toplumun egemen olma-
s›n›n yolu, devletin egemenliklerini
di¤er devletlerle ve kendi toplu-
muyla paylaflaca¤› Avrupa 
Birli¤i’nden geçiyor. ‹flte bu 
yüzden Avrupa! 

CCeennggiizz AAkktttkkttaarr

Ninni
Ninniler her insan›n dinledi¤i ilk aflk
flark›lar›d›r. Tap›las› sevgiyi,
koruyan aflk›, güven verici
duyguyu, her fleyi veren ve hiçbir
fley talep etmeyen aflk flark›lar›.
Ninniler tüm dünyada, tüm kültür-
lerde ve toplumlarda, aile müzik
repertuar›n›n önemli bir bölümünü
teflkil eder. Çocuk flark›lar›n›n en
yayg›n ve en do¤al türüdür ve bun-
lar aras›nda da dünya genelinde
yo¤un bir zenginli¤e sahiptir.
Ninniler, bebekle yetiflkin
aras›ndaki yumuflak bak›fllar,
yetiflkinin sakinlefltirici m›r›ldan-
mas›, iki canl›n›n bir di¤erine
yak›nl›¤›n›n verdi¤i s›cakl›kt›r.
Anneler çocuklar›n› yaln›z ninni
söylemekle de¤il, çocu¤un beyinsel
geliflimi ve çocu¤un dil yetenekleri
de göz önünde tutularak; teker-
lemeler, fliir, türkü, flark› ve ilahilerle
de uykuya gönderirler. Ninniler
toplumun folklorunu yans›t›r ve
nesilden nesle aktar›l›rken genelde
çok büyük de¤iflikli¤e u¤ramazlar.
Temelde ne sözleri, ne de
sakinlefltirici müzi¤in hitap etti¤i
canl›n›n gereksinimleri farkl›
de¤ildir. Anadolu’nun hemen her
köflesinde tan›nm›fl olan ‘Taflbebek
Ninnisi’ vard›r. Bir efsaneye
dayanan bu ninni toplam 42
dörtlükten oluflur. Yak›n yayg›nl›kta
kullan›lan bir baflka ninni de toplam
23 dörtlükten oluflan ‘‹ncili Bebek
Ninnisi’dir. Ninnilerin pek ço¤u
çocu¤a güven vermek için söylenir.
Çocu¤a güven veren esas duygu,
uyand›¤›nda anne ve babas›n›n
kendisini sevmeye devam
edece¤idir. Ninnilerin sözlerinde
genelde annenin gündelik
yaflam›n›n yank›lar›, toplumun
önemli olaylar› ile ilgili sözler, dilek-
ler, özlemler ve di¤er toplumsal ya
da ailevi ba¤lant›lar vard›r. 

‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

Noam Chomsky
Avram Noam Chomsky (do¤. 7
Aral›k 1928, Pennsylvania), Rus
Yahudisi kökenli Amerikal› dilbilim-
ci, filozof, düflünür, hoca, demok-
rat, radikal, muhalif, aktivist, yazar,
konuflmac›... Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
üniversitesinde enstitü profesörü ve
yeryüzünün yaflayan en büyük
düflünürlerinden biri. Büyük bir
çeflitlilik gösteren ilgi, bilgi ve eylem
alanlar› göz önüne al›nd›¤›nda,
kiflili¤ini bir ansiklopedi madde-
sinde özetlemek hayli güç oldu¤u
için dolayl› bir yönteme baflvurula-
bilir. Noam Chomsky’nin ‹srailli dil-
bilimci, yazar ve aktivist Tanya
Reinhart’›n ((BBkkzz;; TTaannyyaa RReeiinnhhaarrttttrtt))
2007 Mart’›ndaki ölümünün hemen
ard›ndan kaleme ald›¤› anma met-
ninin özlü cümlelerinden baz›lar›n›
buraya aktarmak, Chomsky’nin
kendisini de tan›mlamakta çok
yararl› olabilir: 

“Parlak ve yarat›c› bir bilim insan›.
Dilbilim araflt›rmalar›n›n neredeyse
tüm temel alanlar›na yapt›¤› hay-
ranl›k verici katk›lar› burada tekrar
gözden geçirmeye kalk›flmayaca-
¤›m. (...)  Onun akademik çal›flma-
lar›, dilbilim incelemelerinin çok
ötesine geçer; edebiyat kuram›n›,
kitle iletiflim araçlar› ve propagan-
day› ve entelektüel kültürün özün-
deki di¤er unsurlar› içine alacak
flekilde genifller. 

Fakat onun ola¤anüstü akademik
çal›flmalar›, hayat›n›n (...) yaln›zca
bir k›sm›n› oluflturur. O, tan›ma
flerefine nail oldu¤um en cesur, en
onurlu insan haklar› savunucular›n-
dan biriydi. Bütün dürüst insanlar›n
yapmas› gerekti¤i gibi, dikkat ve
enerjisini kendi devletinin ve top-
lumunun eylemlerine odaklad›, zira
bu eylemlerin sorumlulu¤unu pay-
lafl›yordu; devletin iflledi¤i suçlar›
gün›fl›¤›na ç›karman›n ve bask›, zu-
lüm, fliddet ve fütuhat›n kurbanla-
r›n› savunman›n sorumlulu¤u da
bunlara dahildir ve o, bu sorumlu-
luktan asla kaçmad›. 
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ay›r›c› özelli¤i haline geldi. Sonuçta,
bu kitaplardan evrensel grameri,
dilin nas›l edinildi¤ini, insan›n dil
olgusu ile özel bir kolayl›k iliflkisi
içinde bulunmas›n›n temel daya-
na¤› olan biyolojik dil kapasitesini
(yetisini) aç›klayan devasa bir lite-
ratür do¤du. Onun yak›n tarihteki
biyografilerinden birini kaleme alan
Wolfgang Sperlich’e göre, “dünya-
n›n dört bir yan›nda yerleflik akade-
mik düzen, bu sapk›n görüfl ve
kuramlar› bast›rmak için elinden
geleni ard›na koymad›ysa da,
Galileo’nun ‘dünya düzdür’ diyen
muhalifleri gibi, onlar da eninde
sonunda Chomsky’nin bulgular›n›n
muhtemelen do¤ru oldu¤unu teslim
etmek zorunda kald›lar.” Dilbilim
alan›nda 20. yüzy›lda yap›lm›fl en
önemli katk›lardan biri say›lan üret-
ken (generative) gramer kuram›n›
Chomsky’nin –kendisinin daima ve
›srarla söyledi¤i gibi ‘kolektif’ ola-
rak, yani meslektafl ve ö¤renci ar-
kadafllar›yla ‘birlikte’– yaratm›fl ol-
du¤u art›k genel kabul görmektedir.

Chomsky’nin devrim yapt›¤› kabul
edilen ikinci alan ise psikolojidir. 
B. F. Skinner’›n Verbal Behaviour
(fiifahi Davran›fl) kitab›n›n derin-
lemesine ve etrafl› bir elefltirisini
kaleme almak suretiyle psikolojide
biliflsel devrimi atefllemifl oldu¤u
da, bugün dünya bilim çevrelerinde
yayg›n bir kabul görmektedir.
1950’lerde davran›fl ve dillerin ince-
lenmesinde egemen olan davra-
n›flç› yaklafl›ma meydan okuyan
Chomsky’nin dillerin incelenmesi
konusundaki do¤alc› yaklafl›m›, dil
ve zihin felsefesini de derinden et-
kiledi. Bunlar›n yan› s›ra, formel
(biçimsel) dillerin kendi üretkenlik
güçlerine göre s›n›fland›r›lmas›n›
içeren ‘Chomsky Hiyerarflisi’ de
onun en önemli bulufllar›ndan biri
olarak kabul ediliyor.

SSiiyyaassii EElleeflflttiirrii vvee AAkktttkkttiivviizzmm

Öte yandan, Chomsky çok genç
yaflta gelifltirdi¤i politik e¤itimini de
hiç ara vermeden sürdürmekteydi.
MIT üniversitesinde akademik ha-
yata bafllad›¤› s›rada Vietnam Sa-
vafl› da en gaddar evresine giriyor-
du. Chomsky buna do¤rudan

çevresini flafl›rtacak ölçüde büyük
bir vukufa sahip oldu¤unu göster-
mifltir. Chomsky’nin sosyalizm ve
anarflizme duydu¤u siyasi e¤ilim,
kendi deyifliyle, bu ‘radikal New
York Yahudi cemaati’nden kay-
naklanmaktad›r. Ailesinin baz› fert-
leri de bu radikal çevredendir
zaten. Noam Chomsky’nin hayli
erken teflekkül eden bu radikal
düflünüfl, duyufl ve durufl tarz›,
ömür boyu de¤iflmeden günümüze
kadar gelecektir.

Dilbilim Devrimleri
Daha sonra, Harvard’da kendisine
özgü dilbilimi çal›flmalar›n› gelifl-
tirmeye bafllayan Chomsky, arka-
dafllar›yla MIT’de Dilbilim ve Fel-
sefe bölümünü oluflturdu. Zamanla
dünyan›n en ilerici ve yarat›c› dilbi-
lim araflt›rma merkezlerinden biri
halini alan bu bölümde hem mes-
lektafllar›ndan, hem de ö¤renci-
lerinden oluflan çal›flma arkadafllar›
ile birlikte dilbilimde bir devrim ger-
çeklefltirdi: Onlar, dilleri ‘tan›mlama’
evresinden, bizatihi dil’i ‘aç›klama’
çabas›na geçmifllerdi.

Bu dönemden bafllayarak Noam
Chomsky’nin tek bafl›na ya da ar-
kadafllar›yla birlikte kaleme ald›¤›
bir dizi çok teknik kitap
‘Chomskyci’ (Chomskyan) dilbilimin

Yazd›¤› say›s›z makale ve kitap,
suçlar› ve amans›z eylemleri gizle-
yen peçeyi kald›rd›, örtbas edilen
gerçekli¤e kavurucu bir ›fl›k tuttu, ki
bütün bunlar o gizlenen gerçekleri
anlamak ve insanca tepki vermek
için u¤raflanlar bak›m›ndan muaz-
zam de¤er tafl›r. Konuflmalar› da
büyük önem tafl›rd› elbette, ama
onun aktivizmi konuflmalar›yla s›n›rl›
de¤ildi (...); katlan›lamaz eylemlere
karfl› gelifltirilen do¤rudan direniflin
daima ön saflar›nda hem örgütleyi-

ci, hem de kat›l›mc› olarak yer ald›
ki, bundan daha sayg›n bir durufl
biçimi düflünmek zordur.”

ÖÖmmüürr vvee AAiillee BBooyyuu RRaaddiikkaalliizzmm

Noam Chomsky’nin istisnai par-
lakl›ktaki zihin yap›s› hakk›nda
birkaç örnek vermek gerekirse, ilk
olarak, onun devam etmekte olan
‹spanya ‹ç Savafl› hakk›nda bir
deneme yazd›¤›nda henüz 10 ya-
fl›nda oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
makale okul gazetesinde yay›n-
lanm›flt›r. Chomsky bundan sonraki
birkaç y›l içinde de New York’ta,
aralar›nda Rudolf Rocker gibi
anarko sendikalistlerin de bulun-
du¤u göçmen entelektüel çevre-
lerinin içinde kendini h›zla gelifltirip
daha 13-14 yafllar›ndayken siyasi
düflünce ve felsefe alanlar›nda

Dünyan›n
gidiflat›, kuvvet
politikalar›,
medyan›n
kuvvet tap›nc›
gibi konulardaki
tahlilleriyle
dünyan›n en 
çok referans 
gösterilen
düflünürlerinden
biri, belki de 
birincisi,
Chomsky.
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muhalif tav›r almakta gecikmedi ve
1967 y›l›nda, benzer düflüncedeki
arkadafllar›yla birlikte RESIST
(Diren) adl› örgütü kurdu. “‹yi niyetli
insanl›¤›, ahlak› bozuk otorite ile
yüzleflmede bize kat›lmaya
ça¤›r›yoruz” diyen RESIST, baflka
örgütlerle birlikte çeflitli savafl
karfl›t› gösteriler düzenledi.
Chomsky ayn› y›l tutukland›, hapse
at›ld› ve yazar Norman Mailer’la
ayn› hücreyi paylaflt›. Hapisten
ç›kt›ktan sonra da savafl karfl›t›,
muhalif eylem ve konuflmalar›n›
aral›ks›z sürdürdü. Bu konuflmalar
için tuttu¤u notlardan oluflan
American Power and the New
Mandarins (Amerikan Gücü ve Yeni
Mandarinler) adl› kitab› 1969’da ya-
y›mland›. Bu kitap, siyasi muhalefet
konusunun klasik kitab› olarak
kabul edilmektedir.

1937’de okul gazetesinde ç›kan
makalesini sayarsak 70 küsur y›ld›r,
1967’de ‘Entelektüellerin Sorum-
lulu¤u’ üzerine yazd›¤› unutulmaz
savafl elefltirisi ile bafllayan yaz›,
kitap ve konuflmalar›ndan bafllat›r-
sak 40 küsur y›ld›r aral›ks›z çal›flan
bir düflünce makinesi olarak kabul
edilebilir Chomsky. Dünyan›n gi-
diflat›, kuvvet politikalar› ve med-
yan›n kuvvete tap›nc› gibi konular-
da etrafl› analiz ve elefltirileri ile ha-
lihaz›rda dünyan›n en çok referans
gösterilen düflünürlerinden biri, bel-
ki de birincisidir. Kuramsal çal›flma-
lar›n› 1951’den bafllayarak yar›m
yüzy›l› çok aflan bir süredir günü-
müze kadar kesintisiz ve aral›ks›z
eserlerle sürdürdü¤ü gibi, ilkgenç-
li¤inden bafllayarak yürüttü¤ü
aktivizmi de bir an elden b›rak-
madan ömrü boyunca sürdürerek,
ikisini atbafl› götürmeyi baflarm›flt›r.

1983’te yay›mlanan The Fateful
Triangle: The United States, Israel,
and the Palestinians (Kader Üçge-
ni: ABD, ‹srail ve Filistinliler), dün-
yan›n en çetrefilli sorunlar›ndan biri
olan ‹srail-Filistin meselesini ‹ngiliz-
ce d›fl›nda ‹branice, Frans›zca vb.
dillerindeki kaynaklar› da tarayarak
bütün boyutlar›yla neredeyse eksik-
siz bir araflt›rmayla gözler önüne
sermek suretiyle bu konunun klasik

kitab› haline geldiyse de, ABD ve
‹srail politikalar›n›n radikal bir elefl-
tirisini içerdi¤inden olsa gerek,
Amerika’da ve ‹srail’de yerleflik
medya ve akademyan›n dikkatini
çekmeyi asla baflaramad›.

Edward S. Herman’la birlikte 
kaleme ald›¤› Manufacturing
Consent: The Political Economy 
of the Mass Media (R›za ‹malat›:
Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Ekonomi
Politi¤i) adl› kitap da, Chomsky’nin
siyasal çal›flmalar›n›n bir baflka
yönünü ortaya ç›kar›yor: Baflta 

ABD olmak üzere dünyada ana-
ak›m medyan›n analizini yapmak,
onun yap›s›n› ve s›n›rlar›n› ele
almak, özellikle de büyük flirketlerle
hükümet ç›karlar›n› kollama ifllevini
yerine getirdi¤ini göstermek.
‘Propaganda modeli’ni örnek
vakalarla ortaya koyan bu çal›flma
da yay›mland›¤› 1988 tarihinden
itibaren hemen klasik bir yap›t oldu
ama ne yaz›k ki, o da ana-ak›m
medyan›n ilgi alan›na girmeyi bir
türlü baflaramad›. Düflünürün 
2003 y›l›nda yay›mlanan Hegemony
or Survival: America’s Quest for
Global Dominance (Hegemonya
veya Hayatta Kalmak: Amerika’n›n
Dünyaya Hâkim Olma Hevesi) adl›
eserinin de kuvvet ve servet odak-
lar›n›n dünyan›n önüne getirdi¤i 
yok olma “seçene¤i”nin karfl›s›nda

durmak isteyen tüm akl› bafl›nda
dünya vatandafllar›n›n baflucu
kitab› oldu¤unu söylemek abartma
say›lmaz.

Verimlili¤i
Noam Chomsky dünyan›n en 
verimli yazar ve düflünürlerinden
biri. Ayn› anda at koflturdu¤u iki
ana alandan dilbilim –ve dilbilim ile
mant›k, psikoloji, bilgisayar bilimi,
biliflim, yapay zekâ vb. iliflkileri–
üzerine 1951’le 2001 aras›ndaki
dönemde 33 kitap ve 190’›n
üzerinde teknik ve bilimsel makale
kaleme ald›. Bunlar›n bir k›sm›, her
zaman oldu¤u gibi, meslektafllar›
ve ö¤rencileri ile birlikte üretilmiflti.
(Bilgisayar programlama ve biliflim
kuram› konusundaki yaz›lar›n›n
1956 ve 1958 gibi görece erken
tarihlerde kaleme al›nm›fl olmas› da
ayr›ca kayda de¤er.)

Chomsky, ikinci ana ilgi alan› olan
siyaset –ve siyaset felsefesi, ide-
oloji, demokrasi, temel haklar, etik,
aktivizm, vs ile ba¤lant›lar›–  üzeri-
ne 1967’deki klasi¤i Entelektüellerin
Sorumlulu¤u’ndan 2007’deki Inter-
ventions’a (Müdahaleler) kadar, 40
y›l içinde –kimisi baflka düflünürler
ve siyaset bilimcilerle birlikte– 74
kitap yazd›. Bu, 50 küsur y›lda 100
küsur kitap demektir. Ya da, 50 y›l
boyunca her y›l iki kitap, yani her
gün iki kitap sayfas› yaz›. Bunlara
ilaveten yazd›¤› say›s›z makale ve
deneme, Amerika’da ve dünyan›n
geri kalan ülkelerinde üniversiteler-
de ve baflka kurumlarda verdi¤i
konferanslar, gazetelere, dergilere,
ö¤renci kurulufllar›n›n yay›n organ-
lar›na, radyolara (mesela Aç›k Rad-
yo, BBkkzz;; NNooaamm CChhoommsskkyyykkyy ‹‹llee MMüüllaa--
kkaaaatttat)))) verdi¤i can al›c› mülakatlar,
yapt›¤› konuflmalar ve bir de, kendi
üniversitesinde en az yar›m yüz-
y›ldan beri hiç aksatmadan verdi¤i
dersler ve özenle yürüttü¤ü ö¤renci
dan›flmanl›k çal›flmalar› da hesaba
kat›ld›¤›nda ortaya ola¤and›fl› bir
enerji ve beyin gücü ç›k›yor.

E¤itimci ve Demokrat
2002’te Amerika’da yay›mlanan
Chomsky on Democracy and
Education (Türkiye’de: Chomsky:

Chomsky’nin 1969’da
yay›nlanan American

Power and the New
Mandarins adl› kitab›,

siyasi muhalefet
konusunun klasik

kitab› olarak kabul
edilmektedir.
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pay yaklafl›k yüzde elliydi;
1970’lerin bafl›na gelindi¤inde
yüzde 25’e düflmüfltü. Bu, hâlâ
muazzamd› tabii, ama yüzde elli de
de¤ildi. ABD, ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan bu yana daima
dünyadaki bafll›ca askerî güç
olmufltur; flu anda da dünyadaki
bütün di¤er askerî kuvvetlerin
toplam›ndan daha büyük bir güce
sahip. Ama, askerî güç, kudretin
s›n›rl› bir biçimidir: Çünkü, birçok
unsur taraf›ndan s›n›rland›r›lm›fl bir
güçtür, ve onu s›n›rlayan faktörlere
ABD’nin içteki geliflmeleri de
dahildir. Denetim sistemi bence
çok k›r›lgan; bu gücü kullananlar da
bunun pekâlâ fark›nda. ‹flte onun
için de müthifl bir propaganda
kampanyas› yürütülüyor.

Meselâ, flimdi flu yaklaflan Irak
savafl›n› ele alal›m. Tarihte halklar
aras›nda flimdiye kadar böylesi
büyüklükte bir savafl protestosu
örne¤i oldu¤unu sanm›yorum.
Herhangi bir yerde, tarihte hiç
olmad›. Üstelik, unutmay›n, savafl
patlamadan önce ! Asl›nda, bir
savafl ç›kmadan önce ona karfl›
ç›k›ld›¤›n›n, tarihte daha önce her-
hangi bir örne¤ini de hat›rlam›-
yorum. fiimdiyse muazzam.
Amerika da dahil. fiimdiye kadar
olmufl herhangi bir protestonun çok
çok ötesinde boyutlarda. Bütün
dünyaya yay›lm›fl durumda. Savafla
neredeyse hiçbir destek yok.
‹ngiltere hükümeti destekliyor bir
tek, ama bu hükümetin halk›ndan
da hiç destek yok. Bir de ‹srail
hükümeti var destekleyen – o da
kendi sebepleri yüzünden. Bunlar›n
d›fl›nda tek bir destek bile yok bu
savafla. Amerikan halk›n› bu savafla
katlanabilecek hale getirmek için
bile devasa bir propaganda kam-
panyas› yap›lmas› gerekti. Destek-
lemesi de¤il, katlanabilmesi için.
Hayatlar›n›n tehlikede oldu¤una
onlar› inand›rmak için gerekti bu
kampanya. 

Dünyaya bir bak›n: Kim korkuyor
Saddam’dan? Yani, herkes nefret
ediyor ondan tabii, ama ‘korkan’
var m›? Kuveytliler korkmuyor,
‹ranl›lar korkmuyor. Asl›na bak›l›rsa,

Noam Chomsky;  “In Memory of Tanya
Reinhart” Counterpunch, 23 Mart 2007.
www.zmag.org

www.wikipedia.org

Wolfgang B. Sperlich; “The Radical
Intellectual” Resurgence, Say›: 240. Ocak
2007.
www.resurgence.org

www.znet.com

1 Carlos P. Otero (ed.); Chomsky: Demokrasi
ve E¤itim, Çev.: Ender Abado¤lu. ‹stanbul:
BGST, 2007.
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ÖÖmmeerr MMaaddrraa:: Küresel jeopolitik
çerçeve içinde, gittikçe güçlenen
ABD hegemonyas›na, yani
Amerikan Bar›fl›’na (Pax Americana)
karfl› durabilecek ba¤›ms›z bir güç
oluflmas› imkân›n› görebiliyor
musunuz? Yani, dünyan›n dürüst
vatandafllar için nispeten daha
‘güvenli’ bir yer hâline gelebilmesi
için? Avrupa (geniflleyen AB) böyle
bir karfl› durma rolü için uygun mu
ve bu rolü oynayabilecek durumda
m›? Özellikle Ortado¤u aç›s›ndan
bir alternatif söz konusu mu?

Irak’›n istilâs› ihtimali giderek
art›yor, neredeyse kesin gibi. Bu
olursa, Irak’›n istilâs›ndan sonraki
“yeni dünya düzeni” sizce nas›l ola-
cak? AB d›fl›nda kal›rsa Türkiye’nin
pozisyonu ne olur? ABD, Türkiye,
‹srail ve Filistin Otoritesi aras›ndaki
ittifak güçlenir mi sizce?

ABD’nin Gücü, Görünenin Aksine
Hayli K›r›lgan
Noam Chomsky: Her fleyden önce,
kiflisel görüflüme göre, ABD’nin
gücü, yüzeyde müthifl gibi
görünüyorsa da asl›nda son 
derece k›r›lgan. ABD, birçok
bak›mdan, 50 y›l öncesine k›yasla
çok daha güçsüz. Mesela dünya
refah›ndaki, dünya üretimindeki
pay›na bakarsan›z, 1940’larda bu

Demokrasi ve E¤itim, BGST
yay›nlar›, 2007) kitab›n›n editörü C.
P. Otero’nun deyimiyle Chomsky,
“herfleyin ötesinde kendini ifline
adam›fl bir e¤itimci ve ak›l hocas›”.
MIT’de ve baflka üniversitelerde
resmî olarak seksenden fazla dok-
tora tezi yapt›rm›fl, di¤er birçok
doktora tezinin dan›flmanl›¤›na da
katk›da bulunmufl –ki Otero dünya-
da bu durumun bir benzerinin daha
olmad›¤›n› söylüyor. Ayr›ca, yine
Otero’ya göre dünyadaki en seçkin
ça¤dafl dilbilimcilerin ve di¤er
biliflimbilimcilerin ço¤u, onun
tavsiye etti¤i kifliler; di¤er birçoklar›
da onun s›n›flar›ndaki kay›tl› 
ö¤renciler ve dinleyiciler. Ayr›ca,
Chomsky’nin doktora dan›flmanl›¤›
yapt›¤› ö¤rencilerden biri olman›n
çok özel bir deneyim oldu¤unu
ifade eden say›s›z ö¤renci bulunu-
yor. Onlardan birinin tezinin teflek-
kür bölümünden bir al›nt›, günü-
müzün bu önemli e¤itimcisinin 
profilini çizmeye yard›mc› 
olacakt›r.

“Noam Chomsky ile çal›flmak... 
çok az kiflinin ümit edebilece¤i 
bir ayr›cal›kt›r, dört y›l›n ard›ndan
buradan ayr›l›rken bile hâlâ bir
rüyadaym›fl›m gibi geliyor. Noam
Chomsky hakk›nda çok fley söylen-
mifltir ve ben iyi olanlar›n hepsine
kat›l›yorum. ‹lham verici dersleri,
parlak sezgileri ve ö¤rencilerinin
çal›flmalar›na yönelik yo¤un ilgisi,
onunla birlikte çal›flma deneyimimin
sadece üç veçhesi. Her türlü prob-
leme öylesine çabuk cevap verir ki,
ileri sürdü¤üm bir argümana karfl›
bir argüman bulabilmek için birkaç
dakika sessizce düflünmek zorunda
kalmas›, benim burada kendimle 
en çok gurur duydu¤um anlardan
biridir. Onun dersinin ve görüflme-
lerimizin oldu¤u perflembe günleri
bir daha asla bu kadar güzel
olmayacak” – Diana Massam.1 

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
Chomsky’nin yap›tlar› yan› s›ra, 
www.chomsky.info

www.mit.edu
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Amerikal›lardan baflka korkan yok.
Tek korkan, Amerikal›lar. Onlar
hakikaten Saddam’dan korkuyorlar.
Amerika’da sürekli konuflmalar
yap›yorum, belki binlerce kifli geli-
yor. Bak›yorum, çok kayg›l›lar.
Eskisinden çok daha büyük korku-
lar içindeler. Vietnam savafl›
zaman›ndan bile çok daha fazla
korkuyorlar. Üstelik, o korku da
savafl›n bafllamas›ndan y›llarca
sonra ortaya ç›km›flt›. Ama tabii,
savafl› gerçekten durdurmak
isteyen insanlar›n, bundan çok
kayg› duyanlar›n, bir de korkudan
deliye dönmüfl olanlar›n iç içe
bulundu¤u bir kar›fl›m var ortada.
“Onu flimdi durdurmazsak, yar›n
gelip o bizi öldürecek!” Bu laflar›
medyadan, Baflkan’dan ve bafl-
kalar›ndan her allah›n günü 
duyuyoruz.

Ama bu bir zay›fl›k belirtisidir.
Kudretin zay›fl›¤›n›n belirtisidir. Halk
bir savafla katlans›n, onu tolere
etsin diye böyle bir propaganda
kampanyas›na baflvurmak zorunda
kalmak, zay›fl›k iflaretidir...

fiimdi 40 y›l geriye, Kennedy’nin
Güney Vietnam’a karfl› savafl açt›¤›
döneme gidelim, Kennedy’nin
propaganda ihtiyac› yoktu. Kimin
umurundayd› savafl? Baflka bir
ülkeyi bombalamak m› istiyorsun?
Bombalarsan bombala. Kimsenin
umurunda bile de¤ildi.

fiimdiyse durum adamak›ll› farkl›.
B›rak›n pür heves savafl› destek-
lemeleri, sadece bir savafl› tolere
etmeleri için dahi insanlar› korkutup
dehflete düflürmek amac›yla kitlesel
propaganda kampanyalar› yap-
malar› gerekiyor.

Daha da geriye gidelim. Mesela
Birinci Dünya Savafl›’n› alal›m: Her
tarafta, iflin içine kar›flan bütün
ülkelerde halklar coflkuyla destek-
liyorlard› savafl›. Entelektüeller de
öyle. Kendi ülkelerini kuvvetle
destekliyorlard›. Savafl›n ilk birkaç
y›l›nda tabii. fiimdiyse, dünyan›n
her yerinde ezici bir savafl karfl›tl›¤›
var. Bu da, kudretin zay›fl›¤›n›n
kan›t›.

AB Dünyada Ba¤›ms›z Rol
Oynayabilir, E¤er...
fiimdi sorunuzun öbür k›sm›na 
dönersek: Avrupa Birli¤i ve
Türkiye’nin üyeli¤i meselesine...
Bunlar birbirine ba¤l› zaten. Avrupa
Birli¤i, prensip olarak, ABD’ye 
karfl› bir güç olabilir. Ekonomisi
ABD’ninkine denk, hatta ABD
ekonomisini geçiyor belki de...
Nüfusu e¤itimli, iflleyen bir sosyal
sistemi var... Evet, müthifl miktarda
silâh› yok, ama askerî güç, ABD ile
rekabet aç›s›ndan tek geçerli faktör
de de¤il. Öte yandan, AB, ba¤›ms›z
bir yol izleyebilir. Türkiye AB’ye
girsin diye ABD’nin bu kadar he-
vesle u¤raflmas›n›n sebeplerinden
biri de, Türkiye’yi potansiyel bir
‘Truva At›’ olarak görmesi. Avrupa
Birli¤i’nin ba¤›ms›z yönde ilerle-
mesini baltalayacak bir Truva at›.
ABD, tamamen ayn› sebeple Do¤u

Avrupa ülkelerinin AB’ye kat›lmas›
için de çok bast›r›yor. AB’nin
dünyada ba¤›ms›z bir güç
olmas›ndan korkuyor çünkü.

Ayn› fley, Asya için de geçerli.
Birkaç y›l geriye gidelim: 1997-
98’de Asya krizi gelirken Japonya,
flimdi tam hat›rlam›yorum ama, 100
milyar dolar gibi devasa bir fon ver-
meyi önermiflti: Asya ekonomilerini
âcil durumda ayakta tutmak için;
sonradan mali bir kriz patlak ver-
mesin diye. Her neyse, bunun
merkezi Japonya idi. ABD bunun
önüne set çekti. Merkezi Japonya
olan ba¤›ms›z bir Asya da istemiyor
çünkü, kendi yolunda gidebilecek
olan. Bu, gene de oluyor ama. Yani
mali kaynaklar›n kontrolü dünyan›n
belli bafll› üç ekonomik bölgesinde;
Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve

Asya’da toplan›yor diyebiliriz.
Asl›nda, Asya mali kaynaklar›n
denetiminde önde gidiyor. Eninde
sonunda dünya meselelerinde
bunun etkisi görülecek.

Bunun d›fl›nda, tüm uluslararas›
ekonomik rejimin, neoliberal 
rejimin bafl› fena halde belada. 
S›rf ekonomik aç›dan, ekonomik
terimlerle bakarsak, tam bir 
baflar›s›zl›k var ortada. Öncelikli
amac› aç›s›ndan, yani –her yerde
görüldü¤ü gibi– demokrasinin
alt›n›n oyulmas› aç›s›ndan bak›l›rsa,
baflar›l› bir rejim. Ne var ki insanlar
bundan hiç hoflnut de¤il. Kurallar›n
en s›k› flekilde uyguland›¤› böl-
gelere, mesela Latin Amerika’ya
bak›ld›¤›nda, buralardaki ülkelerin
ekonomik aç›dan en kötü durumda
oldu¤u görülür. Buralarda biçimsel
olarak demokrasi var; fakat
demokratik kurumlara inanç 
keskin biçimde düflmekte, t›pk›
ABD’de oldu¤u gibi. Çünkü bu
kurallar ifllemiyor. ‹fllememesinin
sebeplerinden biri de, kas›tl› olarak
demokrasinin alt›n› oyan neo-liberal
programlar. Bu da, çok zay›f,
k›r›lgan bir sisteme götürüyor ifli.
Dünyan›n dört bir yan›nda buna
karfl› koyan halk hareketleri var 
ve bunlar daha önce hiç yoktu. 
Küresel adalet hareketi gibi birfley
daha önce hiç görülmemiflti. Biliyor
musunuz, bu, tarihteki ilk gerçek
enternasyonalin tohumu. Daha
önceki enternasyonaller çok dar
tabanl›yd› ve d›flar›dan kontrol
ediliyorlard› vesaire... Oysa bu
enternasyonal sahici. Porto
Alegre’ye gidin: Bu y›l belki yüz bin
kifli toplanacak orada, dünyan›n
dört bir yan›ndan. Campesino’su
(köylüsü), çevrecisi, kuzeyli iflçisi...
yani akla gelebilecek her türden
insan... Ve, çok coflkulu, kanl›-
canl›, dünyay› de¤ifltirmekte çok
kararl›...

Bütün bunlar önemli geliflmeler.
Dolay›s›yla, sistem güçlerinin hiç de
o kadar kök salm›fl oldu¤u kan›s›n-
da de¤ilim. Dünyan›n efendileri de
bunu biliyorlar zaten. 

"Küresel adalet hareketi 
gibi birfley daha önce 
hiç görülmedi...
Sistem güçlerinin hiç de
o kadar kök sald›¤›
kan›s›nda de¤ilim. 
Dünyan›n efendileri de 
bunu biliyor zaten." 



kullanma yetkisi, t›pk› ABD’de
oldu¤u gibi, merkezde de¤ildi. Bu
yetki afla¤› kademelere, komutan-
lara b›rak›lm›flt›. O günkü kurallara
göre, nükleer füzer  atma konusunda
üç komutan›n mutabakata varmas›
gerekiyordu. Denizalt›lar, ABD
destroyerleri taraf›ndan izlenmeye
bafllam›flt›. Rus denizalt› komutan-
lar›ndan ikisi, nükleer füzelerler
cevap vermeye karar verdiler.r
Üçüncü komutan ise bu emrin
iptalini sa¤lad›.

E¤er or  gün tek birk  füzer f›rlat›lm›fl
olsayd›, bugün hepimiz ölmüfl ola-
cakt›k. Bu, Kuzey Yar›kürenin sonu
demekti. ‹flte, bu kadar k›lr  pay›!

fiimdi, orada neyin söz konusunu
oldu¤unu düflünürseniz, bugün de
çok gündemdek  olan iki fleyin aynen
mevcut oldu¤unu görürsünüz:
Uluslararas› terör ver  rejim
de¤iflikli¤i!

Kennedy yönetimi, Küba hükümeti-
ni devirmek içink  dev bir uluslararas›r
terör kampanyas›r  yürütüyordu. Bu,
uluslararas› terör ver  rejim de¤i-
flikli¤idir iflte.r  Ruslar bunar  karfl›l›k
olarak ç›lg›ncak  bir davran›fllar  oraya
nükleer füzelerr  yerlefltirmiflti. Ama
olay›n ba¤lam› buydu. Ve bu,
neredeyse kuzey yar›kürenin yok
olufluna götürüyordu bizi...

Bu haber dünyan›nr  her yerinde,r  her
allah›n günü, her gazeteder  birinci
sayfadan manflet olmal›yd›! Bu
gerginlik vek  tehlike sürüp gidiyor...

fiimdi de ayn› meseleler karfl›m›za
ç›k›yor. Ama flimdi daha da gergin
ve tehlikeli! ‹flte vard›¤›m›z yer
buras›!

fiunu da eklemek laz›m:k  Eminim
bu haber burada,r  Türkiye’de
haber olmam›flt›r.r  ABD’de olmad›.
‹ngiltere’de de olmad› bildi¤im
kadar›yla.

Bu y›l›n 23 Ekim’inde BM Genel
Kurulu’nda (ona tekabül edecek birk
karar organ›nda)r  iki hayati karar
al›nd›. Birinci karar, 1925 tarihli
Cenevre Sözleflmesi’ni, yani

Tarihte ‹nsanlara Aç›klanan En
Çarp›c› Bilgi!
Bu, muhtemelen, tarihte bugüne
kadar insanlarar  aç›klanan en
çarp›c› bilgi idi!

Havana’da, Küba füze krizinin 40.
y›ldönümü dolay›s›yla düzenlenen
zirvede yap›lan bir aç›klamar  bu!
Füze krizi s›ras›nda karar vermer
durumunda olan Rus, Amerikan li-
derleri ve Kübal›lar kat›ld›r  bu zir-
veye. Burada, füze krizine iliflkin
olarak birtak›mk  yeni bilgiler der

ortaya ç›kt›. Bunlar›n aras›nda flu
gerçek dek  vard›: Dünya, kendisini
yok edecekk  birk  nükleerr  savafltan,
tek birk  Rusr  denizalt› komutan› sa-
yesinde kurtulmufltu. Krizin doruk
noktas›nda Kennedy Küba’y› çe-
peçevre saran bir ablukar  emri
vermiflti: Deniz ablukas›. Küba’ya
gelen Rus gemilerinin ablukay› ihlâl
edip etmeyecekleri belli de¤ildi. Bu
gemilere denizalt›lar efllikr  etmektey-k
di. fiimdi anlafl›ld›¤›na göre, deniz-
alt›lar nükleerr  bafll›kr  tafl›yordu.k
Geçen Ekim ay›ndaki bu zirveye
kadar bundanr  kimsenin haberi
yoktu. Rusya’da, nükleer füzelerir

fiimdi daha dar sorunuza,r  AB ve
Türkiye’nin üyeli¤i meselesine
geçersek: ABD’nin bunu bu kadar
bast›rmas›n›n önemli sebeplerinden
biri de bu. Tabii, daha dar birr  sebe-r
bi de var: Türkiye’nin Irak’ta yakla-
flan savafl›n içinde rol almas›n›
istiyor. Bu bir çeflitr  rüflvet. Ama,
bu, k›sa-vadedeki amac›. ABD’nin
uzun vadedeki ç›kar› ise gayet
basit: AB’nin alt›n› oymak. Elbette
Türkiye bu rolü oynamak zorundak
de¤il. Bu, elbette, bir ‘tercih’r  mese-
lesi... Bence mevcut sistemin

çöktü¤ünü görebilmemiz için bir-
çok imkânk  ve baya¤› ümit var
ortada. Ama zamanlama sorunu
var tabii.r  Küresel y›k›m yönündeki
hareketler çokr  h›zl›.k  Bunu durdur-
mak aç›s›ndank  zaman yetecek mi?k
Bu sorunun cevab› çok netk  de¤il...

fiimdi bak›n, bilmiyorum burada
tart›flmas› oldu mu, ama çok
flafl›rt›c› bir bilgir  daha geçenlerde
elimize ulaflt›! Ekim ay›nda! ‹nsan
türünün ayakta kalmas›n›n ne kadar
b›çak s›rt›ndak  durdu¤unu ortaya
koyan bir bilgi.r
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kimyasal silahlar›n kullan›lmas›n›
yasaklayan sözleflmeyi yeniden
onayl›yordu. ‹kincisi ise, Uzay
Antlaflmas›’n› yeniden onayl›yordu:
Yani, uzaya sald›r› silahlar›n›n
konuflland›r›lmas›n› yasaklayan
sözleflmeyi. Oylamada sadece iki
ülke çekimser kald›.r  ABD ve ‹srail.
‹srail zaten otomati¤e ba¤lam›flt›r:
ABD ne yaparsa o da onu yapar.

fiimdi, çok dikkatek  de¤er birr  durumr
de¤il mi bu: fiu anda kimyasal
silâhlar›n yasaklanmas›ndan daha
önemli bir fleyr  olabilir mi?r  Ve de
uzaya sald›r› silâhlar›n›n yerlefltiril-
mesinin yasaklanmas›ndan?

(Bu arada belirtelim ki ABD’nin
çekimser kalmas›,r  fiilen
antlaflman›n öldü¤ü anlam›na gelir.)

Ve koca ABD bas›n›nda bununla
ilgili tek kelimek  ç›km›yor! ABD’de
bas›n üzerinde etrafl› araflt›rmalar
yap›l›r; dolay›s›yla, bu konuda hiç
haber ç›kmad›¤›n›r  söyleyebiliriz. Av-
rupa’da kimse bas›nda neler yaz›l-r
d›¤›n› araflt›rmaz, dolay›s›yla bun-
dan emin olamay›z; ama böyle bir
habere rastlayan kimse olmad›. Bu-
rada, Türkiye’de de bu haberin ç›k-
t›¤›n› sanm›yorum. Ama bu, gerçek
haberdir. Kamuya ait bilgidir.
Ajanslarda yer ald›,r  haber merkez-r
lerine de gitti ama haber olamad›.r

Bu gibi haber ver  bilgiler halkar  söy-
lenmiyor –bur  kadar basitr  iflte! Ve
hep böyle sürüp gidiyor. Fakat, bü-
tün bunlar flunur  gösteriyor ki,r  dün-
yan›n karfl› karfl›ya oldu¤u tehlike
son derece büyük. Halklar›n gücü
zaman›nda örgütlenip sistemin y›-
k›m gücünü alt edebilecek mik
sorusunun cevab› hiç de o kadar
net de¤il.

fiu andaki ABD yönetimi o kadar
afl›r› ki, flahinleri bile korkutuyor!

fiimdilerde bu yönetim ABD’nin
tutucu sa¤ kanat yerleflik düzenik
içindeki flahinimsi tutucu unsurlar
taraf›ndan son derece sert bir
flekilde elefltiriliyor. Çünkü bu
unsurlar yönetimden korkuyorlar;
yöneticilerin ak›llar›n› kaç›rm›fl
olduklar›n› düflünüyorlar...

MMaaddrraa:: Havana Zirvesi konusunda-
ki haber ner  zaman yay›nlanm›flt›
acaba? Ve nerede?

CChhoommsskkyyykkyy:: Geçen Ekim ortalar›n-
da... Yaklafl›k olarakk  15k  Ekim’de...
Tam tarihini size verebilirim ister-
seniz. Ama, hani flöyle ellerinin ter-
siyle yay›mlam›fllard› neredeyse.
Washington Post’tatt  yer ald›.r  Ama
küçücük birk  haberr  olarakr  –görmek-
te zorlan›yordunuz. Haberi sakla-
m›fllard›. Ama bu haber ç›kt›.r  Haber

ç›k›nca, Kennedy’nin yak›n çal›flma
arkadafl› tarihçi Arthur Schlesinger,r
bunu ‘tarihteki en tehlikeli an’ ola-
rak tarifk  etti.f  Ve bu do¤rudur, tarih-
teki en tehlikeli and›. O Rus deniz-
alt› komutan› da 50 Nobel Bar›fl›
ödülü birden almal›, dünyadaki en
ünlü adam olmal›yd›. Hâlâ yafl›yor.
Ad› Vassily Arkhipov. Emri iptal etti
ve dünyay› yok olmaktank
kurtar›verdi!

MMaaddrraa:: ‹kinci sorum, biraz önce an-
latt›klar›n›zla da yak›ndan ba¤lant›l›
ve k›smen cevapland› da; ama ben
gene de soray›m müsaade ederse-
niz: Dünya Nereye Gidiyor?

Bir y›lr  önce Hindistan’da Madras’ta
(Chennai) verdi¤iniz konferansta
flöyle demifltiniz: “‹nsan hayat›nda
öyle bir dönemer  giriyoruz ki, zeki
ve ak›ll› olman›n aptal olmaktan
daha m› iyi oldu¤u sorusuna cevap
getirebilecek birk  dönemr  olabilir bu.”r
fiimdi bu konuflman›zdan 13 ay
sonra, ABD ‘savunma’ bütçesi 350
milyar dolardanr  fazla bir mebla¤lar

ba¤lanm›flken, ‘uzayda nükleer
silahl› askerî tekel’î  kurulmas› proje-
si (full spectrum dominance)
muhtemelen tam istim giderken,
yeni bir topyekûnr  istila savafl› (Irak)
iyice yaklaflm›flken, ‘savafl suçlusu’
fiaron, Irak’›n ard›ndan ‹ran’a savafl
aç›lmas›n›n flart oldu¤unu söy-
lerken; 11 Eylül ve dünyada terörle
savafl konusunda baflmüfettifl
olarak Kissingerk  gibir  bir terörr
uzman› tayin edilmiflken, sizce,
insan›n bir biyolojikr  hatak  olabilece¤i
sorusunun cevab›na flimdi biraz
daha yak›n olabilir miyizr  acaba? Ve
acaba, insanl›k olarak kaderimizik
kendi kontrolümüz alt›na alma
flans›na hâlâ sahip miyiz?

Avrupa Medenileflmemifltir,
Standartlar Fecidir
CChhoommsskkyyykkyy:: Bir öncekir  cevapla ayn›
olacak. Evet, bir flans›m›zr  var.
Geçen y›ldan beri her ikir  yönde de
geliflmeler oldu:r  Savafl ve fliddet
karfl›s›ndaki halk hareketlerik  hat›r›
say›l›r ölçüder  önem kazand›. Öte
yandan, y›k›ma karfl› hareket de h›z
kazand›. Verdi¤iniz bütün örnekler
–ve buna askerî bütçedekiî  devasa
art›fl da dahil– hepsi–  son derecede
tehlikeli. Üstelik buk  bütçe savunma
ile ilgili de¤il. Savunmayla en ufak
alâkas› yok. Ayr›ca, çok k›sak  süre
önce aç›klanan yeni strateji bel-
geleri de öyle. Bush yönetimi
“gerçekte bunlarda yeni bir fleyr
yok” derken k›smen hakl› da. Öte
yandan, ABD yöneticileri, flimdiye
kadar görülmemiflr  ölçüde yüzsüz.
Daha evvelki gün, gizli bir devletr
belgesi kasten bas›na s›zd›r›ld›.
Belgede, birkaç ay önce ilân edilen
ulusal strateji raporunun ayr›nt›lar›
veriliyordu. Dediklerine göre, ulusal
strateji raporu flöyle okunmal›yd›:
ABD flimdi ‘tedbiren, önceden
vurma’ (preemptive strike) yetkisini
üstlenmekteydi; bu, kitle imha si-
lâhlar›na sahip oldu¤undan ‘flüphe-
lenilen’ herkesi nükleer silâhlarlar
vurma yetkisini de içeriyordu. Bu
tabii, ‘herkesi’ kaps›yor hemenr  he-
men. Prensip olarak, bir biyolojir  la-
boratuar›na sahip olan her ülke,r  kit-
le imha silâhlar› da gelifltiriyor ola-r
bilir. Dolay›s›yla bu, esas olarak, is-
te¤imiz gibi nükleer silâhr  kullanma

E¤er o gün tek bir füze f›rlat›lm›fl olsayd› bugün hepimiz
ölmüfl olacakt›k. Bu, Kuzey Yar›kürenin sonu demekti! Bu
haber dünyan›n her yerinde, her gün her gazetede birinci
sayfadan manflet olmal›yd›! fiimdi de tehlike sürüyor... 



insandan ibaretti hepsi. Oysa, 
hamam böcekleri ve bakteriler her
yerdeydi. Dolay›s›yla, biyolog 
Ernst Mayr’dan bir al›nt› yapacak
olursak, Mayr’›n görüflüne göre,
baflar›l› olan türler, bir çeflit
‘aptal’d›lar. Tabii, bu bir flaka olarak
söyleniyor. Yani, spesifik bir ekolo-
jik ‘nifl’e adapte olmufl, kendilerini
ona uyarlam›fllard› –hamam böcek-
leri gibi. Ya da çok h›zl› bir mutas-
yonu gerçeklefltirme yetisine 
sahiptiler– bakteriler gibi.

Sonunda, yaln›z insanlar›n de¤il,
büyük memelilerin de bir biyolojik
hata oldu¤u ortaya ç›kabilir asl›nda.
Yani onlar›n kaderi de çok uzun
süre ayakta kalmak, yaflamak
olmayabilir. ‹nsanl›¤›n ise çok k›sa
bir tarihi var. Homo sapiens sadece
100 bin ya da 200 bin y›l geriye
gidiyor. Bu nedir ki? Göz aç›p
kapay›ncaya kadar geçen bir
zaman. Ve bu süre içinde insanlar
zaten muazzam say›da türü silip
süpürdüler. Erken ça¤ insanlar›
bütün büyük memelileri yok etti.
Mamutlar yok art›k.

‹nsanlar büyük memelileri öldürüp
bitirdi. fiimdi de flen flakrak bir
flekilde dünyan›n geri kalan k›sm›n›
da yok ediyorlar – ve kendilerini
yok etmeye de k›l pay› yaklaflm›fl
durumdalar... Dolay›s›yla, Ernst
Mayr’›n sordu¤u, son derece
gerçek bir soru.

MMaaddrraa:: Peki, giderek bozulan,
kötüleflen flartlarda nas›l oluyor da
siz ve sizin gibi insanlar -sizlerden
esin alan insanlar- enerjilerini zer-
rece kaybetmeden, yaflama
sevincini hiç yitirmeden yola devam
ediyor? “Gerçekli¤i kuvvete
dönüfltürecek” flekilde konuflmaya
devam ediyor? Bunun s›rr› nedir?
Ahlaki cesaret mi?

Türkiye, Bat›l› Entelektüellere
Esin Kayna¤› Olmal›
CChhoommsskkyyykkyy:: Her fleyden önce,
“konuflarak gerçe¤i kuvvete
dönüfltürme” (speaking truth to
power) cümleci¤inin Quaker’lardan
al›nm›fl oldu¤unu söylemek gerekir.
Ben, birçok konuda Quaker’larla,

fiimdi bak›n, Türkiye’de son gün-
lerde sürüp giden tart›flmay›, yani
Türkiye’nin AB’ye girebilecek kadar
yüksek bir standarda (seviyeye)
ulafl›p ulaflmad›¤› yolundaki
tart›flmay› izlemek bana oldukça
ilginç geliyor. Bu, çok flafl›rt›c›!

Avrupa Birli¤i medenileflmemifltir,
ilkeldir! Yani, Türkiye AB’ye üye
olmal›d›r belki de. Ama, yüksek
standartlar›ndan dolay› de¤il!
(Avrupal›lar›n) ba¤l› bulunduklar›
yaflama standartlar› sadece tarihi
bak›mdan de¤il –tarihi flartlar›
ayr›ca konuflmal›y›z– günümüz
standartlar› aç›s›ndan da, fecîdir.

MMaaddrraa:: Peki, devam edersek...
Özellikle Küba füze krizi ile ilgili
olarak geçenlerde ortaya ç›kan
gerçekler hakk›nda söylediklerinizin
›fl›¤›nda; yani, 40 y›l önce nerdeyse
tamamen yokolman›n efli¤ine gel-
mifl oldu¤umuz düflünülürse, flöyle
bir soru soral›m:

‹nsan türü kendini –ve tabii ken-
disiyle birlikte pek çok baflka türü
de– yok etmeyi baflar›rsa, örne¤in,
bilimadam› James Lovelock’un flu
fikrine kat›l›r m›yd›n›z? Yani, insan
silinip gider; ama tabiat ana, baz›
eski türler ve yeni evrimleflecek
baflka türlerle birlikte eskisi gibi,
ama insans›z, yoluna devam edip
gider mi sizce?

‹‹nnssaann TTüürrüünnüünn BBiiyyoolloojjiikk HHaattaa
OOlldduu¤¤uu OOrrttttrttaayayaa ÇÇ››kkaabbiilliirr

CChhoommsskkyyykkyy:: Gayet tabii! Birçok bak-
teri dolafl›yor olacak etrafta. Birçok
börtü böcek, hamam böce¤i...
Asl›na bakarsan›z, sadece biyolojik
aç›dan bak›ld›¤›nda, yani bir biyo-
logsan›z, biyolojik baflar›n›n temel-
de sadece say›larla ölçüldü¤ünü
göreceksiniz. Yani, bir ‘tür’ün ne
kadar baflar›l› oldu¤u, etrafta o tür-
den kaç tane bulundu¤una ba¤l›.
Bu kriter aç›s›ndan al›nd›¤›nda
insan, hayli baflar›s›z bir tür. Çok
k›sa bir zaman öncesine kadar,
yani son 10 bin y›l içinde –ki, hiç
denecek kadar k›sa bir zamand›r
bu– dünya üzerinde oraya buraya
da¤›lm›fl olarak yaflayan çok az
say›da insan vard›. Birkaç on bin

yetkisine sahibiz demek oluyor. Ve
böyle vurma ifllerini de yap›yorlar.
Yemen’deki cinayet olay› meselâ.
Bat›’da tamamen meflru say›ld›.
Oysa bu, haklar›nda hiçbir fley
bilmedikleri 6 kiflinin devlet tara-
f›ndan katledilmesi idi. Yani, bu 6
kifliden birinin terorist oldu¤undan
flüphe ediyorlard› -terörist ne de-
mekse art›k. Dünya düzeninin ilkesi
buysa, o zaman herkes görüldü¤ü
yerde katledilebilir demektir. As›l
çarp›c› olan da, sadece bunu yap-
m›fl olmalar› de¤il, bunun hoflgö-
rülmesi idi. Bat› dünyas›nda bunun-
la ilgili bir elefltiri olmad›. Terorist
oldu¤undan flüphe etti¤iniz birini
öldürmeniz meflru say›l›yor.

Ya da, Afganistan’›n bombard›ma-
na tâbi tutulmas› olay›n› ele alal›m.
Bat› entelektüel kültüründe, soldan
sa¤a bütün tayf içinde, bu bom-
bard›man neredeyse bütün dünya-
da ‘hakl› savafl’ paradigmas› örne¤i
olarak tan›mland›. Ama, bir düflüne-
lim bakal›m, neydi bu? Daha geçen
Haziran’da FBI Baflkan›, terorizm
soruflturmas› kapsam›nda Kongre
ve Senato önünde verdi¤i ifadede
ABD’nin 11 Eylül komplosunun
Afganistan’da planland›¤›na inan-
d›¤›n› söyledi. Yani, ABD bunu
bilmiyor ama, ‘inan›yor’ ki, (11 Ey-
lül) Afganistan’da planlanm›fl, Al-
manya’da ve Birleflik Arap Emirlik-
leri’nde yürürlü¤e konmufl. O za-
man, bunun anlam› flu: komplo ile
bir flekilde ilgisi oldu¤una hâlâ
inand›klar› için 9 ay sonra Afganis-
tan’› bombalayabiliyorlar ve bu Bat›
entelektüel kültüründe ‘hakl› sa-
vafl’›n paradigma örne¤i oluyor.
Hani Naziler bile bundan iyisini
yapamazlard›!

E¤er bu meflru ise, yani bir ülkeyi,
orada birinin birtak›m terörist ha-
reketlerle belki de ba¤lant›s› olabilir
diye düflündü¤ün için bombal›yor-
san, o zaman ABD’yi, Türkiye’yi,
‹ngiltere’yi ya da baflka bir ülkeyi
bombalayabilecek ülkelerin upuzun
bir listesini de ç›karabilirsin. Ve bu-
nun Bat› kültüründe meflru, hatta
kuflku götürmez derecede meflru
oldu¤unun kabul edilmesi olgusu,
çok önemli.

Homo sapiens
sadece 100 bin
ya da 200 bin y›l
geriye gidiyor.
Bu nedir ki?
Göz aç›p
kapay›ncaya
kadar geçen 
bir zaman.
‹nsanlar büyük
memelileri
öldürüp bitirdi.
fiimdi de flen
flakrak bir
flekilde
dünyan›n geri
kalan k›sm›n› da
yok ediyorlar 
ve kendilerini
yok etmeye de
k›l pay›
yaklaflm›fl
durumdalar...
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yani bar›flç› Quaker’larla hemfikir
olma e¤ilimindeyim. Ama bu cüm-
lecik konusunda hemfikir de¤ilim.
“Konuflarak gerçe¤i kuvvete
dönüfltürme”nin bir anlam› oldu¤u
kan›s›nda de¤ilim. Dolay›s›yla, 
(ABD Savunma Bakan›) Donald
Rumsfeld’e, onun bilmedi¤i birfleyi
söyleyecek de de¤ilim do¤rusu. O
biliyor zaten. Mesele, farkl› de¤erler
meselesi. ‹nsanlarla konuflurken
onlara gerçekleri söylersiniz.
Gerçekleri ‘onlara’ anlat›yor
de¤ilsiniz, onlarla ‘birlikte oluyor-
sunuz’. Yani, ben Diyarbak›r’a
gitti¤imde, ya da burada (‹stanbul’-
da) kimseye gerçekli¤i konuflmak
(anlatmak) peflinde de¤ilim.
Benimle ayn› de¤erlere sahip olan,
ayn› taahhütlerle ba¤lanm›fl insan-
lar hakk›nda bilgi sahibi olma
peflindeyim. Böylece, onlarla
konufluyorsunuz, onlardan 
ö¤reniyorsunuz. Umutlu olmak için
sebepler nedir, bunu ö¤reniyor-
sunuz.

Örnek olarak Türkiye’yi ele 
alal›m: Türkiye, birçok aç›dan 
Bat›l› entelektüeller için bir esin
kayna¤› olmal›. Entelektüel s›n›f›n
hat›r› say›l›r bir kesiminin (yazar-
lar›n, sanatç›lar›n, gazetecilerin, 
vb.) yaln›zca özgürlük ve ifade
özgürlü¤ü için mesela, sesini 
yükseltmekle kalmay›p, ayn›
zamanda bu konularda fiilen birfley
yapt›klar› tek ülke Türkiye, bildi¤im
kadar›yla. Üstelik, sürekli tehdit ve
tehlikeler alt›nda yap›yorlar bunu.
Yaflar Kemal gibi birine nerede
rastlayabilirsiniz mesela? 
Dünya çap›nda üne sahip bir 
yazar, düflünce özgürlü¤ü için 
sesini yükseltmeye ve bunun
bedelini ödemeye, ac›s›na katlan-
maya haz›r. Bat›da böyle birini
bulabilir misiniz? Ya da, ‹smail
Beflikçi mesela. Bu adam, 
15-20 y›l hapiste yatma cezas›n›
göze ald› ve buna katland›. Kendi
devletinin yapt›¤› zalimliklere karfl›
gerçekli¤i dile getirmek ad›na. 
Böyle birini Bat›da görebilir misiniz?
Üstelik, böyle insanlar›n kocaman
bir listesi var. Yazarlar, çizerler,
gazeteciler, Leyla Zana gibi 
milletvekilleri...

Bu insanlar düflünce ve ifade
özgürlü¤ü hakk›nda konuflmakla
kalm›yorlar sadece, devaml› olarak
birfleyler de ‘yap›yorlar’. Günden
güne... ve gerçek tehlikelerle yüz
yüze geliyorlar. Bat› kültüründe
böyle bir fley yok. Bütün tarihinde
olmad›¤› gibi, günümüzde hiç yok!

MMaaddrraa:: Bat› kültürü derken, büyük,
s›naileflmifl Bat› ülkelerini kastedi-
yorsunuz herhalde. Çünkü Latin
Amerika ülkelerinde de böyle
önemli örnekler yok mu?...

CChhoommsskkyyykkyy:: Latin Amerika’da daha
da fecî tehlikelerle yüz yüze olan
insanlar var evet. Ço¤u düpedüz
katlediliyor. Geçen fiubat’ta Tür-
kiye’deydim. Ard›ndan, Kolombi-
ya’ya gittim. Kolombiya, 1999’da
ABD’den en büyük askerî yard›m›n›
alan ülke unvan›n› Türkiye’den
devrald›. Bunun sebebi de fluydu:
Türkiye’nin büyük bask› politikas›
baflar›ya ulaflm›flt›. Oysa, Kolom-
biya’n›nki baflar›ya ulaflmam›flt›. 
O yüzden, en büyük askerî yard›m
alan ülkeler s›ras›nda birinci s›raya
yükselen, Kolombiya oldu. ABD
askerî yard›m› tutarl› bir flekilde
insan haklar›n› ihlâl edenlere
akmaktad›r. Kolombiya’da ‘her gün’
katledilen insanlar›n say›s› yaklafl›k
10 ilâ 20! Dünyada öldürülen bütün
emekçi eylemcilerinin yar›s›ndan
fazlas› Kolombiya’da! Bu yaklafl›k
10 y›ldan beri böyle sürüp gidiyor
–dünyan›n yar›s›ndan fazlas›! fiu
anda da topraklar›ndan sürülüp
at›lan insanlar›n oran›, ‘günde 1000’
civar›nda! Bunun sebebi de
paramiliter terörü ve ABD’nin yürüt-
tü¤ü kimyasal savafl. Asl›nda ben
oralara gittim ve gördüm bunlar›...
Evet, orada da entelektüeller ses-
lerini yükseltiyorlar – sadece
bask›ya karfl› de¤il, katledilme
tehlikesine de ra¤men. Ve gerçek-
ten de katlediliyorlar... Ama, tabii
Diyarbak›r yöresindeki köylüler ve
insanlar? Onlar›n durumu
karfl›s›nda da dünyadaki baflka
fleylerin, insanlar›n durumunun
önemi azal›yor. Endüstriyel ülke-
lerdeki insanlar için de geçerli bu.
Onlar, bu derece bask› ve zulümle
karfl› karfl›ya de¤iller...

Dolay›s›yla, insan› cesaretlendirmek
konusunda epey umutlanacak
durum da var ortada...

MMaaddrraa:: Evet, belki Do¤u Timor
halk›n›n gösterdi¤i cesarete de
bakarak umutlanabiliriz...

CChhoommsskkyyykkyy:: Onlar›n gerçeklefltirdi¤i
fleyi ak›l havsala almaz!.. Yani, 800
bin nüfuslu bir ülkenin, Endonezya
gibi devasa bir askerî kuvvetin
–ABD, ‹ngiltere ve Fransa’n›n
deste¤i ile– giriflti¤i soyk›r›ma yöne-
lik istilas›na dayanabilmesi fikri...
Böyle birfleyin mümkün olabile-
ce¤ine kim inan›rd›? 1970’lerde bu
istila ve istilaya verilen Bat› des-
te¤ine karfl› muhalefet bafllad›¤›n-
da ben de hemen iflin içine girdim.
Ama bunun bir yere varaca¤›n›
akl›mdan bile geçirmiyordum
do¤rusu. Hayal bile edilemez bir
fleydi.

MMaaddrraa:: Ve her fleyi göze alarak
ba¤›ms›zl›k referandumunda oy 
kulland›lar...

CChhoommsskkyyykkyy:: ...Referandumun
ard›ndan katledildiler ve Bat› da
katliam› desteklemeyi sürdürdü. Ta
ki, kamuoyu bask›s› alt›nda Clinton
nihayet Endonezya’ya ‘çekil’ emri
vermek zorunda kalana kadar...

‹flte burada –Bat›l› entelektüellerin
ö¤renmeyi reddettikleri– bir ders
ç›k›yor. Çok aç›k bir ders. Clinton’›n
yapmas› gereken tek fley vard›:
Endonezya generallerine ‘bu ifl bitti’
demek. Deyince de ertesi gün çe-
kildiler zaten... Ayn› fley, Kürtlerin
bulundu¤u bölgelerdeki bask›lar ve
mezalim için de geçerliydi. Clinton,
buraya silah ak›tmak yerine, ‘bunu
yapamazs›n›z’ deseydi, buradaki
bask› da dururdu...

MMaaddrraa:: Sorular bu kadard›. Ama,
müsaade ederseniz, bafltaki soru
listesinde sözünü etmedi¤im tek
cümlelik bir soru daha sormak isti-
yorum: Hâlâ haftada 100 saat
çal›fl›yor musunuz?

CChhoommsskkyyykkyy:: (Gülerek) Evet... Hatta
günde 100 saat !...

515

Noam Chomsky ile Mülakat



Kutbundan içini hediyelerle doldur-
du¤u ren geyiklerinin çekti¤i k›zakl›
arabas›yla uçarak gelip bacalardan
içeri girmesi ile ilgili hikâye ise
Clement C. Moore’un 1823 de
yazd›¤› ‘St. Nicholas’›n Ziyareti’ 
adl› bir fliirde anlat›l›yordu. Bu fliirde
Noel Baba tombik göbekli, nefleli
biri olarak betimlenmiflti. Bu tiple-
me o dönemde politik karikatürleri
ile tan›nan Thomas Nast’›n 1862
y›l›nda Harper’s Weekly dergisinin
kapa¤› için çizdi¤i Noel Baba
resmiyle görsellik kazand›. Noel
Baba art›k beyaz saçl› sakall›,
göbekli, elinde uzun piposu,
koltu¤unun alt›nda hediyeleriyle
k›rm›z› giysileri içinde tonton bir
yafll› adamd›.

NNooeell BBaabbaa’’nn››nn ‘‘RReessiimm BBaabbaass››’’

Thomas Nast 8 yafl›ndayken ailesi
ile birlikte, do¤um yeri olan
Landau/Pfalz’› (Bavyera) terk
ederek Paris ve Le Havre üzerinden
Amerika’ya göç etmifl, New York’a
yerleflmiflti. Nast’lar da 19. yüzy›lda
ekonomik ve politik nedenlerle
ülkelerinden ayr›larak yeni bir
ülkenin ve yaflam›n rüyas›n› gören
binlerce aileden biriydi. O tarihlerde
Almanya’dan göçenlerin büyük bir
k›sm› Palatinal›yd› (Pfalz). 1815
y›l›nda Napolyon savafllar›ndan
sonra Bavyera’ya ba¤lanmakla
beraber Baden Büyükdükal›¤›’ndan
ve Württenberg Krall›¤›’ndan kopuk
bir flekilde ekonomik ve politik
olarak gözden ç›kar›lm›fl bir bölge
olmas›na ra¤men Palantinal›lar,
Frans›z Devrimine ba¤l› olarak
gelifltirmifl olduklar› hukuk düzenleri
ve anayasalar› ile övünürlerdi. 1832
y›l›nda Alman Demokratlar›n›n
toplant›s›n›n burada yap›lmas› da,
1848/49 devrimcilerinin Palatinal›lar
taraf›ndan desteklenmeleri de bir
tesadüf de¤ildi.

Thomas Nast’›n politikaya olan
ilgisi do¤du¤u bölge kadar,
Bavyera ordusunda obuac› oldu¤u
bilinen babas›n›n Amerika’da,
Avrupa’dan gelen politik göçmen-
lerle dostluklar sayesinde, ‹talyan
Giuseppe Garibaldi ve Macar Lajos
Kossuth gibi özgürlük kahraman-
lar›n› tan›m›fl olmas›ndan da kay-

‘teke’ kökenli Joulupukki ad›yla
çocuklar› korkutan kötü ruhlar›n
giydi¤i keçi postu ve boynuzlar ile
özdeflleflti. Zaman içinde Noel
Baba’n›n görünüflü ve hediye
da¤›tma, çam a¤ac› süsleme gibi
al›flkanl›klar H›ristiyan dininin pagan
kültür ile birleflmesine sebep oldu.
Bu al›flkanl›klar giderek yay›ld› ve
H›ristiyanl›kla ilgisi olmayan ülke-
lerde de k›fl veya yeni y›l kutlamala-
r›n›n simgesi olarak kullan›lmaya
bafllad›.

Günümüzde bir tüketim ç›lg›nl›¤›n›n
parças› hâline gelmifl olan bu
figürün vitrin, sokak ve iyi dilek
kartlar›nda görmeye al›flt›¤›m›z
görüntüsü ise ABD kaynakl›.
Hollanda’dan Amerika’ya göç
edenler New York ya da eski ad›yla
Yeni Amsterdam’a yerlefltiklerinde
kendi kültürlerindeki Sint Klaas’› da
birlikte getirmifllerdi. Sint Klaas
zamanla de¤iflerek Amerika'da
Santa Claus ad›n› ald›. Kuzey

MMaaddrraa:: Peki, kaç y›ldan beri?

CChhoommsskkyyykkyy:: Çok uzun zamandan
beri...

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Noel Baba
Dönüp dolafl›p bir y›lbafl› kutlamas›
figürü olarak dilimize Noel baba
olarak giren Aziz Nikola (Aya
Nikolaos) Türkiye’de yaflam›flt›.
M.S. 300’lerde Demre’de (Myra)
yoksullar›n ve özellikle çocuklar›n
koruyucusu olarak ün yapm›fl genç
bir din görevlisiydi. Minik torbalar
içinde alt›n veya küçük hediyeleri
bacalardan veya pencerelerden
içeri atarak dolafl›rd›. Y›llar sonra
piskopos oldu¤unda giydi¤i pisko-
pos bafll›¤›, uzun k›rm›z› giysisi ve
beyaz sakal› daha sonra de¤iflik
kültürlerde Noel kutlamalar›nda kült
hâlini alacak görüntüsünün de
kayna¤› oldu. Ölümünden sonra
Aziz mertebesine yüceltildi ve
zaman içinde Katolik kilisesi de
Noel kutlamalar›n› Aziz Nikolaos
yani St. Nicholas ile birlefltirdi. 

Aziz Nikolaos günü veya yortusu
asl›nda 6 Aral›k't›. Ortaça¤’da ünü
bütün Avrupa ülkelerine yay›l›p
kentlerin koruyucu azizi olarak
kabul edildi¤inden, onun ad›na
yüzlerce kilise yap›ld›. Hatta 24
Aral›k gecesi yap›lan kutlamalarda
söylenen klasik flark› ‘Stille Nacht’ 1

(Sessiz Gece) ilk olarak 1818
y›l›nda Salzburg yak›nlar›nda
Salzach’taki St. Nicholas kilise-
sinde seslendirilmiflti.

Noel Baba’n›n Adlar›
Reformasyon hareketinden sonra
Katolik Kilisesi’nden kopmak
isteyen ülkelerde ‹sa’n›n do¤um
günü kutlamalar›nda hediyeler
da¤›tan bu kifliye yerel isimler 
verildi; Fransa’da Pere Noel,
‹ngiltere’de Father Christmas,
Almanya’da Weihnachtsmann
gibi... Rusya’da ‘baba’ ve ‘aziz’
sözcüklerinin yerine Ded Moroz
(Buz Dede) ad›n› alm›flt› ve giysisi
de maviydi. Finlandiya’da ise ad›n›
pagan kültüründen alm›flt›; burada

516

Noam Chomsky ile Mülakat

M.S. 300’lerde
Anadolu’da, Demre’de
yaflam›fl olan  Aziz
Nikola, yoksullar›n ve
özellikle çocuklar›n
koruyucusu olarak ün
yapm›fl genç bir din
görevlisiydi.

naklan›yordu. Babas› onun resme
olan yetene¤ini fark ederek bir tarih
olaylar› ressam› olan Theodor
Hofmann’dan ders ald›rm›flt›. Nast,
on befl yafl›nda Leslie’s Illustrated
Weekly Newspaper adl› haftal›k bir
gazeteye götürdü¤ü çizimlerini
be¤endirerek döneminin en genç
bas›n ressam› oldu. Bu gazetede
illüstratör olarak ahflap bask›
tekniklerinin özelliklerini ö¤renip
ustalaflt›.

O dönemlerde henüz foto¤raf
tekni¤i yeterince geliflmedi¤inden
illüstratörler de gazeteler için röpor-
tajc›lar kadar önemliydi. Bu konuda
k›sa sürede isim yapan Nast,
de¤iflik dergilere de illüstrasyonlar
satt› ve New York Illustrated
News’un haber ressam› olaraks
Avrupa’ya gönderildi. Bu arada
do¤du¤u flehir olan Landau’yu da
tekrar görme f›rsat›n› buldu. New

York’a döndü¤ünde flehrin ileri
gelen ailelerinden birinin k›z› olan
Sarah Edwards ile evlendi. Bu
evlilik ekonomik olarak rahatla-
mas›na neden olurken, eflinin ede-
biyat merak› da esin kaynaklar›n›
zenginlefltirdi. Böylelikle Ezop ve 
La Fontaine’in masallar› onun
elinde yeniden yorumlanacakt›...

Noel Baba Savafla Gidiyor
1862 y›l›nda dönemin en popüler
dergilerinden biri olan Harper’s
Weekly’nin kadrosuna girdi ve oyy
y›l›n Noel say›s›n›n kapa¤›nda
meflhur Santa Claus resimlemesi
yay›nland›. Santa Claus, keyifli,
yafll›, Palatinal› Belzenickel’i
an›msatmakla birlikte, elinde uzun
sapl› piposu, koltu¤unun alt›nda
hediyeleriyle art›k ümit da¤›tan bir
ulusal baba figürüydü. ‹ç savafl
s›ras›nda Kuzey’in savunucusu
olan, kölelik karfl›t›, özgürlükçü

Nast’›n çizimleri bir savafl propa-
ganda ögesi olarak da kullan›ld›.
Hatta baflkan Abraham Lincoln’un
iste¤i üzerine Santa Claus’un
Kuzeyli askerle birlikte resmedil-
mesinin Konfederasyon askerlerinin
moralini bozdu¤u söylentisi
yay›lm›flt›. 

Gerek savafl s›ras›nda gerekse
savafl sonras› çizmifl oldu¤u olay-
lar›n, kampanyalar›n, politik kiflilik-
lerinin illüstrasyonlar›yla Nast,
1865-1890 y›llar› aras›nda
Amerikan politikas›n› belgeleyen
resmî tarihçisi oldu. Politik yolsuz-
luklar›n üstüne korkusuzca giderek
onlar› çizimleriyle anlatmas›na
önemli bir örnek de ‘Boss’ yani
patron lakab›yla tan›nan William
Marcy Tweed’e yer verdi¤i çizim-
leriydi. Thomas Nast, ‹ç Savafl
s›ras›nda ve sonras›nda, bask› 
ve haraçla edindi¤i mal varl›¤›n›
politik olarak da güç kullan›m›na
dönüfltüren, hatta 89 gazeteyi
kendine ba¤layarak bas›n› kontrol
eden, New York Belediyesinin
bütçesini kendisi ve yak›nlar› için
kullanan Marcy Tweed’i Harper’s
dergisinde yay›nlad›¤› resimlerle
halka anlatt›. Tweed’in New York
Central Park’›n yap›m›na ve Met-
ropolitan Müzesi’nin kurulmas›na
destek vererek popülerlik kazan-
maya u¤raflmas› da hiçbir ifle yara-
mad›. Nast’›n kampanyas›n›n etki-
siyle 1871 y›l›nda seçimleri kaybe-
den Tweed tutukland› ve 12 y›l
hapisle cezaland›r›ld›.

Noel Baba, Politika ve Kola
Thomas Nast, henüz 30 yafl›n-
dayken ünlü bir kiflilik hâline gel-
miflti. ABD’de çizgileriyle tan›narak
çok da iyi kazanmaktayd›. Hay-
vanlar› kiflilefltirerek yapt›¤› satirik
resimlemeler sembolleflerek haf›-
zalarda yer etti. Bunlar›n en bilinen
örnekleri Demokrat Parti’nin sem-
bolü olan eflek ve Cumhuriyetçilerin
sembolü olan fildi. ABD’deki politik
de¤iflim, yaralar›n sar›lmas› ve
düzenin durulmas› ile ilgili giriflimler
zamanla politik karikatürcülerin
önemini azaltt›. Harper’s dergisinin
politik dergiden aile dergisine
geçifli ve bu derginin 1880’de 
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y›l›ndan bu yana sürekli olarak
Gezegen’in elektrolar›
(ElectroGaiaGram=EGG) çekiliyor.
Bunlardan birine Mevlana Yumur-
tas› ad› verilmifl ve Türkiye’de,
‹zmir’de bulunuyor. 

Projede ölçülen, “radyo istasyon-
lar› aras›ndaki ‘beyaz gürültü’ 
benzeri” bir olgu olarak tarif edili-
yor. Gezegenin üzerinde yaflayan
milyonlarca insan›n tan›k olup 
tepki verdi¤i Türkiye’deki Marmara
depremi, ABD’deki 11 Eylül
sald›r›lar› vb. olaylar, 2000 y›l›na
girerken 27 zaman diliminde 
birbiri ard›na gelen Biny›l kutla-
malar›, zaman zaman milyonlarca
kiflinin kat›ld›¤› bar›fl eylemleri,
sevgi zincirleri, meditasyonlar 
gibi etkinlikler ile bunlar›n noos-
ferde oluflturdu¤u tepkiler efllefl-
tirilerek çarp›c› sonuçlar elde 
ediliyor... 

TTeessttiiddee NNee VVaarrssaa,, DD››flfl››nnaa OO SS››zz››yyoorr

‹nsanl›k ailesinin ortak sorunla-
r›yla ortak zihin durumu aras›ndaki
iliflkiyi, bir yumurta-tavuk hikâye-
sine benzetenler de olabilir, ama
belki de yaln›zca ‘testide ne varsa,
d›fl›na o s›z›yor’. Noosfere att›¤›m›z
olumsuz duygu ve düflünceler,
cisimlefliyor ve bir bumerang 
gibi geri dönüp bizi vuruyor. 
Bireysel, toplumsal, küresel plan-
da cisimleflen hangi kriz olursa
olsun (fosil yak›t ba¤›ml›l›¤› kaynakl› 
küresel iklim krizi gibi), iflaretlerini
bast›r›p yok saymaya çal›flmak
bofluna. Bu iflaretleri, çald›¤›na
flükretti¤imiz bir yang›n alarm› 
gibi de¤erlendirip, bu aflamada
âcilen do¤am›za uygun yeni 
stratejiler, yeni al›flkanl›klar 
edinme f›rsat› haline dönüfltürme
seçene¤imiz var. 

Ortak zihnimizin ürünü ve arac›
olarak internetin ve Küresel Bilinç
Projesi ölçümlerinin ortaya ç›k›fl›n-
dan yaklafl›k 100 y›l önce De
Chardin, zihinküremizin bilincine
vard›kça, varl›kla aram›zda yeni bir
iliflki do¤du¤unu söylüyordu. Ona
göre bütün bunlar, Dünya’n›n
de¤iflerek “yeni bir kabuk sahibi
oldu¤u”, daha da iyisi “kendi

Thomas Nast’›n yaratt›¤› Santa
Claus tiplemesi, tasar›mc›s›n›n ölü-
münden y›llarca sonra 1931-1964
y›lar› aras›nda Haddon Sundblom
taraf›ndan gelifltirilerek Coca Cola
flirketinin ilanlar›nda her Noel için
de¤iflik bir kompozisyonla resme-
dildi. Post ve National Geographic
dergilerinin arka sayfas›nda yer
alan bu görüntülerle bütün dünyaya
yay›ld›.2

fifieerrmmiinn AAllyyaannaakk

www.acikradyo.com.tr
24 Aral›k 2002.

1 Sözlerini Joseph Franz Mohr’un (1792-1848)
fliirinden alan ‘Sessiz Gece’ adl› flark›n›n
bestesi de Franz Xaver Gruber’e aitti. (1787-
1863)

2 Bu yaz›n›n büyük bir  k›sm› 5 Aral›k 2002 ta-
rihli Die Zeit gazetesinde yay›nlanan Michael
Martin’in ‘Santa Claus aus der Pfalz’ bafll›kl›
yaz›s›ndan özetlenerek çevrilmifltir.

Noosfer
Noosfer, yani duyu, duygu ve 
düflüncelerimizin oluflturdu¤u
‘zihinküre’ kavram›, 19 yüzy›l›n
sonu ve 20. yüzy›l›n bafl›nda
Teilhard de Chardin taraf›ndan
enine boyuna ele al›nm›fl. 
Chardin’e göre, yerkürenin
oluflumunu yaflam›n do¤uflu, 
onu da ‘bildi¤ini bilen’ insan›n 
sahneye ç›k›fl› izliyor. D›flardan
nas›l görünürse görünsün, özünde
bir ‘kendini bilme yolculu¤u’
sürdüren insan›n, türlü yollarla 
ve araçlarla iletiflmeye bafllama-
s›yla biyosferin bu bilgi/bilifl kat-
man› olufluyor. 

Elle tutamad›¤›m›z, gözle göreme-
di¤imiz, yaln›zca içinde gerçekle-
flen etki ve tepkileri deneyimleye-
bildi¤imiz atmosferde oldu¤u gibi, 
noosferde oluflan ‘s›rad›fl›’ etki 
ve tepkileri bilimsel olarak ‘ölçü-
lebilir’ k›lmaya yönelik bir çal›fl-
may›, Princeton Üniversitesi’nin
Küresel Bilinç Projesi gerçeklefl-
tirmifl. Dünyan›n çeflitli yerlerine
yerlefltirilmifl bir dizi Rastlant›sal
Olay Jeneratörü (Random Event
Generator) sayesinde, 1998

bask› tekni¤inde yapt›¤› de¤ifliklik-
lerle ahflap bask› eski öneminin yi-
tirdi. Bu geliflmeler Nast’›n bütçesi-
ni de etkilemiflti. 1884 y›l›nda yanl›fl
bir yat›r›m sonucunda tüm servetini
yitirdi¤i gibi, seçimlerde destekle-
di¤i aday›n ve partisinin kaybetmesi
onun politik karikatürlerinin de sonu
oldu. Nihayet 1886 y›l›nda Harper’s
dergisiyle de yollar› ayr›ld›. Bu ara-
da biriktirdi¤i sermayesi ile 1893
y›l›nda kendi dergisi olan Nast’s
Weekly’yi ç›kard› fakat bu dergi deyy
k›sa sürede batt›. Bundan sonra

merkezinde Santa Claus figürü olan
Noel sahneleri çizmeye devam etti.

1901 y›l›nda, muhtemelen hat›rlan-
mak arzusuyla Baflkan Theodor
Roosevelt’e çocuklar› için bir ya¤l›-
boya tablo hediye etti. Bunun üze-
rine Roosevelt ona Guayaquil / Ek-
vador’da konsolosluk görevini
önerdi. Zorunluluktan kabul etti¤i
bu görev yeri onun ölümüne neden
oldu. Gidiflinden alt› ay sonra sar›
hummaya yakalanm›flt›. 7 Aral›k
1902'de, Nikolaus gününden bir
gün sonra öldü.
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Noel Baba

Haddon Sundblom’un
1931 y›l›nda Coca Cola
için çizdi¤i Noel Baba.

ruhunu keflfetti¤i” yeni bir zaman›n
müjdecisi! 

MMeellddaa KKeesskkiinn

KKaayynnaakkllaarr::
www.fusionanomaly.net
www.noosphere.princeton.edu
www.wikipedia.org

Nükleer Serpinti
‘Fallout’ kelimesinin dilimizdeki
karfl›l›¤› ‘nükleer serpinti’; yani 
bir nükleer silah›n patlamas› ya da
bir nükleer kazan›n gerçekleflmesi
sonucu ortaya ç›kan radyasyonun,
atmosferden yeryüzüne geri
yans›mas›... Fallout adl› oyunun
anlatt›¤› fley de tam olarak bu. 

Dolay›s›yla Fallout baz›lar› için
sadece bir video oyunu olabilir,
fakat yine de video oyunu deyip
geçmemek laz›m; zira Irak örne-
¤inde oldu¤u gibi, nükleer silah
bar›nd›r›yor olabilece¤i iddias›yla
ülkelerin ele geçirildi¤i; Çernobil’de
yafland›¤› üzere, güvenlik sistemi
devre d›fl›yken yap›lan bir deney
s›ras›nda gerçekleflen s›z›nt›
nedeniyle neredeyse binlerce
kiflinin ölümüne sebebiyet veren
nükleer reaktörlere ve daha nice-
sine ev sahipli¤i yapan bir dünyada
yafl›yoruz. 

Nükleer silahlar›n da kat›l›m›yla
yaflanm›fl bir Üçüncü Dünya Sava-

fl›n›n ard›ndan, y›llarca s›¤›nd›¤›m›z,
hatta do¤up büyüdü¤ümüz yeralt›
bar›na¤›m›zdan su ak›fl›n› sa¤layan
mikroçipimizin bozulmas› nedeniyle
ç›kmak zorunda kald›¤›m›z ve ne-
redeyse tamamen ‘yok olmufl’ bir
dünyayla yüz yüze geldi¤imiz bu
oyun, kimileri için sadece bir bil-
gisayar oyunundan daha fazlas›
anlam›na geliyor.

Nas›l ki baz› filmler, baz› kitaplar,
baz› resimler insanlar› bir ‘fark›n-
dal›¤a’ yöneltmeyi amaçl›yorsa,
baz› video oyunlar› da ayn› hedefin
peflinden kofluyor diyebiliriz. Ve 
bu düflünceye örnek olarak da
Fallout’u gösterebiliriz; çünkü
Fallout’un anlatt›¤› korku dolu
hikâyede Pamuk Prenses’in yedi
cücesinden birini, Rapunzel’in
saç›n›, Cinderella’n›n ayakkab›s›n›
de¤il, bizzat hikâyenin sahibini,
jönünü, esas o¤lan›n› canland›r›-
yorsunuz. Bunu yaparken de kendi
yaratt›¤›n›z karakteri, tercihan ‘ken-
dinizi’ yönetiyorsunuz: Hikâyeyi
dinlemiyor, yafl›yorsunuz. Ve hikâye
hem oyunun içindeki, hem de bil-
gisayar bafl›ndaki ‘siz’e tek bir 
fley hayk›r›yor: RADYASYON
TEHL‹KEL‹D‹R!

Bu mesaj› bize kimi zaman trajik,
kimi zaman ironik flekilde veriyor
oyun. Fallout’un dünyas›nda bir
çeflit bafla dönme, ‘primatlaflma’
söz konusu: Para yerine kullan›lan

gazoz kapaklar›, harap olmufl evler,
fakirlik, sefâlet, kumar ve uyuflturu-
cu ba¤›ml›lar›, sokaklar› dolduran
fahifleler, vs.

‹nsanlar ve Mutantlar
‹flin ilginci, bu kaos ortam› içinde
‘insan ›rk›’ olarak yaln›z de¤iliz.
Radyasyon yüzünden derileri yan-
m›fl ve ‘mutant’ diye adland›r›lmaya
bafllanm›fl mazlum insanlar, de¤i-
flime u¤ram›fl garip garâbet canl›-
lar, iki kafal› inekler ve kendini
‘flövalye’ ilan edip bütün bu de¤i-
flime karfl› gelen ‘Çelik Kardeflli¤i’
de hikâyemizde bize efllik edenler
aras›nda.

Bütün bu olaylar›n sebebi ne?
Cevab› basit: ‹steseler birlikte
kardeflçe yaflayabilecek ülkelerin -
nedense- birbirlerine güç gösterisi
yapma çabalar›. Peki sonuç ne?
‘Yok’ olufl.

Radyasyon, nükleer silahlanma,
nükleer santral gibi kavramlar›n -
her ne kadar henüz oyundaki gibi
mutant ›rklar yaratmasa da- insan
akl›n›n almad›¤›/almay› reddetti¤i
ölçüde korkunç oldu¤unu bildi¤imiz
hâlde, bütün bu kavramlara olan
sevdam›zdan vazgeçemiyor
olmam›z›n nedenini çözmek çok
güç. Çocuklu¤umdan akl›mda
kalan küçük bir ayr›nt› vard›r:
‹lkokulda okurken s›n›f›m›zda as›l›
duran ve tarih ça¤lar›n› gösteren
tabloda 2000 y›l›ndan sonras› için
‘uzay ça¤›’ yazard›, hâlâ neye
dayanarak yap›ld›¤›n› anlayama-
d›¤›m bir öngörüyle. O yüzden
benim için, içinde bulundu¤umuz
ça¤ ‘uzay ça¤›’d›r; lâkin ça¤›
yakalayan, insanlar de¤il, teknoloji
oluverdi, ne hikmetse... Ve ne
üzücüdür ki hâlâ bunun fark›na
varamad›¤›m›zdan, kendi zekâm›z
daha ça¤a ayak uyduramadan
yapay zekây› (artificial intelligence)
gelifltirme çabas›na düfltük. Belki
de art›k her fleyi ‘sanal’ bir düzleme
oturtup, bütün bu olan ‘korkunç
ama gerçek’ olaylar› yads›mak 
istememizden, ya da ‘bana dokun-
mayan y›lan bin yaflas›n’
tavr›m›zdan... Geç de olsa
korkarak, üzülerek fark›na 
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Fallout oyunu hem
oyunun içindeki, hem

de bilgisayar
bafl›ndaki ‘siz’e tek

bir fley hayk›r›yor:
RADYASYON

TEHL‹KEL‹D‹R!



varaca¤›z ki, Hiroflima’da ölen yüz
binlerce insandan, Çernobil facias›
yüzünden kaybedilen ve hâlâ
kaybedilmeye devam edilen canlar-
dan, radyasyonla y›kanan toprak-
lar›n varl›¤›n› bildi¤imizden beri s›k›
s›k› sar›l›yor o y›lan bize. Ve ülkeye
nükleer santral kurma çabalar›
azimle sürdürüldükçe, ülkeler 
‘nükleer bafll›kl› k›zlar›n›’ bafl tac›
ettikçe, herkes tehlikenin fark›nda
olmas›na ra¤men ‘bize birfley
olmaz, her fley kontrol alt›nda’
kafas› de¤ifltirilmedikçe, s›kmaya
devam edecek bizi; bo¤ana,
öldürene kadar.

Birfleyden ders almak, bir yanl›fl›n
fark›na varmak için, o yanl›fl›
yüzlerce kez tekrarlamak gerek-
miyor. Tarih tekerrürden ibaret ve
‘gelecek’ belki de Fallout gibi oyun-
larda, tehlikeyi bang›r bang›r
ba¤›ran kitaplarda, makalelerde,
belgesellerde, en önemlisi de
‘geçmiflte’ yaz›lm›fl durumda.

Fallout’un bir bölümünde, eskiden
ailece oturup izlenen Lassie adl›
diziye bir gönderme vard›r: Bir
köyde karfl›laflt›¤›n›z, köpe¤i ken-
dinden geçmiflçesine havlayan
adam, “San›r›m bize birfley anlat-
maya çal›fl›yor” der. Belki de bütün
bu olan bitenlerle dünya bize
birfleyler anlatmaya çal›fl›yordur.
((BBkkzz;; AAtAtAtAAtAA oomm BBoommbbaass››))..

ÇÇaa¤¤rr›› AAkkyyykkyyuurrttttrtt
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Obey
New York’ta mor renkler  belirtilen
tek metrok  hatt› 7 ile Queens’den
Manhattan’a do¤ru giderken, yolun
ortalar›nda tren yerüstüne ç›kar.
Dalg›n dalg›n camdan bak›n›rken
binalar›n duvarlar›ndaki rengârenk,
heybetli denecek birk  a¤›rl›¤›r  olan
graffitiler gözünüzün önünden h›zla
geçer. Her defas›ndar  hayranl›kla
bakakal›r insan,r  ama güzel bir
kareyi sabitleyecek kadark  h›zlar
foto¤raflar›n› çekmek kolayk  de¤ildir.
Hep bir dahakir  sefere diyerek
bafl›n›z› gazetenize gömersiniz.
Graffitilerin kimileri öyle büyüktür ki,r
kimileri ise yükseklerde. O yüksek-
likte, o tuhaf yerlerdef  bunlar› kimler
yapar, ne zaman yapar, nas›l
yapar?... Sonra Manhattan’dan
Brooklyn istikametinde binilen L
treninden Bedford Avenue istas-
yonunda inildi¤i anda bafllayan
ç›kartma deryas›.

Daha istasyonun içinde rengârenk,
irili ufakl› ç›kartmalar kendinir
göstermeye bafllar. Soka¤a ç›kar
ç›kmaz gördü¤ünüz ilk duvardank
bafllayarak, hiçbir elektrikr  dire¤inin,k
kenar köfleninr  bofl b›rak›lmad›¤›n›
fark edersiniz.k  Birinin üzerinde
George Bush’un gülümseyen yüzü,
alt›nda kocaman ‘MORON’ yaz›yor.
Ya da fliddetle yükselen k›r›k birk
kalp. Akla gelmeyecek türlük  türlü
resim ve yaz›.

Sonra birisi tutup tahta elektrik
direklerinden her birininr  üzerine
üflenmeden tek tekk  gazl›k  kalemle
“family”, aile yazm›fl. Bu ne de-
mek? Bunlar› kimler yap›yor?r  Ve
orada burada kare içine al›nm›fl
tuhaf birf  adamr  kafas›. Bir tuhafl›¤›r
var, gözden kaçmas› mümkün
de¤il. Bu da nesi?

Aerosol Sanat›
Shepard Fairey çocuklu¤unu ve ilk
gençlik y›llar›n›k  Güney Carolina’da
geçirdi. Punk vek  kaykay merak› onu
bu kültürün parças› olan görsel
tasar›mlarla karfl›laflt›rd›. Bulundu¤u
ücra flehirde Sex Pistols tiflörtleri
ya da kaykay ç›kartmalar› bulmas›
imkâns›zd›. 14-15 yafllar›ndayken
kâ¤›ttan flablonlar kesipr  sprey
boyayla kendi punk-rock tiflörtlerini
yapmaya bafllad›. Sanat e¤itimi
ald›¤› üniversite y›llar›nda yolu New
York’a düfltü. Boyanmas› bir yana,r
t›rman›lmas› bile imkâns›z gibi
görünen duvarlardaki graffitiler onur
da büyülemiflti. Pervazlarda cam-
bazl›k yapank  bu adamlar›n derdi
ne, diye düflündü. Karfl›l›¤›nda
para alm›yorlar. Aksine ceplerindeki
bütün paray› boyaya yat›r›yorlar;
Aeorosol sanat› ad›na. ‹simlerini de
kimse bilmiyor. Ama hepsi birer
efsane. Fairey durumun efsanevi
taraf›n› fark etti¤indek  hayat›n›
belirleyecek yolk  da çizilmifl oldu.
Yaz tatili geldi¤inde ailesinin yan›na
dönmek yerinek  New York’ta bir
kaykay dükkan›nda saatte 4 dolar-
dan tezgâhtarl›k yapmayak  bafllad›.
Kiral›k odas›n›nk  zemininde bask›
tekni¤iyle yapt›¤› korsan tiflörtleri
el alt›ndan satarak yaflam›n› sürdü-
rüyordu. Dükkândaki marka

tiflörtler dururken,r  bunlar kap›flr
kap›fl gidiyordu.

Andre the Giant
Bir gecer  yine odas›nda bask›
yaparken yan›ndaki arkadafl›n›n
can› s›k›lmaya bafllam›flt›. Fairey
ona bask› tiflört yapmay› ö¤retme-
ye karar verdi.r  Arkadafl› ne yapa-
ca¤›na karar veremeyincer  beraber
gazeteleri kar›flt›rmaya bafllad›lar.
Karfl›lar›na ‘Andre The Giant’ (Dev
Andre) lakapl› güreflçinin resmi
ç›kt›. Arkadafl› bu fikri çok saçmak
buldu.  Fairey de onunla dalga
geçiyordu; “Andre Çetesi ç›kart-
malar› yap›p her tarafar  yap›flt›r›caz.
Kimse ne oldu¤unu anlam›ycak.
Millet dükkândaki ç›kartmalar›
ya¤mal›ycak. Bize ‘nedir’ diye soru-
caklar, biz de diycez ki, yapma be
oolum, Andre’nin Çetesi’ni bilmiyo
musun?... Hadi ordan!”

Arkadafl aras›nda bir esprir  olarak
bafllayan hikâye zamanla gerçe¤e
dönüfltü. Fairey, Andre’nin fotokopi
ç›kartmalar›n› yap›p yak›n arkadafl-
lar›na da¤›tt›. Her yerer  yap›flt›rma-
lar›n› ve nereden bulduklar›n› hiç
kimseye söylememelerini istedi.
K›sa süre sonra markette dolafl›r-
ken bile insanlar›n Andre The
Giant’tantt  bahsettiklerini duyuyordu.
“Bu da nesi?” “Bi kültmüfl.” “Yok
hay›r. Kült falan diil. Bi müzik grubuk
bu, ben dinledim.” ‹nsanlar›n tepki-
leri Fairey’e e¤lence olsun diye
yapt›klar› bu iflin bir yandanr  da
psikolojik birk  deneyr  oldu¤unu
düflündürdü. Dört blok afla¤›dak
görenler “Oolumr  bunlar herr  yerde”r
diyor, Fairey’in bir saatr  ötede,
Boston’da yap›flt›rd›klar›n› gören
gençler iser  iyice heyecanlan›p
“Manyak bifley,k  bütün ülkeye
yay›lm›fl” diye at›p tutuyorlard›.
K›sa bir sürer  sonra taklitler ortaya
ç›kt›. Baflkalar› Fairey’den önce
davranarak Andre The Giant’›ntt
farkl› versiyonlar›n› yap›p oraya
buraya yap›flt›rmaya bafllad›lar. Ve
sonunda Andre The Giant sadece
bütün ülkeye de¤il, dünyaya yay›ld›.

Shepard Fairey ç›kartma harekâ-
t›nda kararl› ve ›srarc› olman›n bir
zorunluluk oldu¤unu söylüyor.
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O yükseklikte, 
o tuhaf yer-
lerde bunlar›
kimler yapar,
ne zaman
yapar, nas›l
yapar?... Hiçbir
elektrik dire¤i,
kenar köfle bofl
b›rak›lmam›flt›r,
bunu fark 
edersiniz.

Williamsburg-New York, 2004.

fiiddetle yükselen bir kalp!



kendine yak›n bulmad›¤›n› söylüyor.
Ve ekliyor: “‹nsanlara ne yapmalar›
gerekti¤ini söylememin do¤ru
olmad›¤›n› hissediyorum. Çünkü
her zaman hakl› olmayabilirim.”

OBEY ürünleri ço¤unlukla siyah,
beyaz ve k›rm›z› renklerden olu-
fluyor. Amerika’n›n en yayg›n
fotokopi ma¤azas› Kinko’daki
makinelerin sadece bu üç renkte
bask› yapabilmesiyle geliflen du-
rum, zamanla OBEY’i tan›mlayan
özelliklerden biri haline gelmifl.
Fairey çal›flmalar›nda görsel sanatç›
Barbara Krueger’in ifllerinden,
“Merhaba, benim ad›m ...” forma-
t›ndaki klasik ç›kartmalardan ve
Sovyet propaganda çal›flmalar›n›n
görselli¤inden etkilenmifl. OBEY
ç›kartma kampanyas›n›n asl›nda
fenomenoloji alan›nda bir deney
olarak görülebilece¤ini söylüyor.

OBEY Manifestosu
Fairey’nin bu konuda yazd›¤› bir de
manifestosu var. Onun tan›m›na
göre fenomenoloji insanlar›n göz-
lerinin önünde oldu¤u halde karan-
l›kta kalan, fazlas›yla al›fl›ld›¤› için
soyut gözlemle suskunlaflt›r›lm›fl
fleyleri aç›kça görebilmelerini
sa¤lamay› hedefliyor. OBEY ç›kart-
malar› insanlarda merak uyand›r›-
yor. Çünkü kimse asl›nda bir ürünü
satma ya da tan›tma amac› tafl›-
mayan, özellikle de amac› belli
olmayan afifl ya da ç›kartmalar
görmeye al›flk›n de¤il. Andre The
Giant ç›kartmas› da 2 metre 25 cm
boyunda, 235 kilo a¤›rl›¤›nda bir
güreflçinin resminden yola ç›k›larak
yap›lm›fl. Alt›nda ‘itaat et!’ yaz›yor.
Manifestoya göre bu ç›kartman›n
kendi bafl›na hiçbir anlam› yok. Tek
amac› ise insanlar›n flafl›rmas›n›,
düflünmesini, ve ç›kartmaya vere-
cek bir anlam aramas›n› sa¤lamak.
Fairey’e göre OBEY bir anlam
tafl›mad›¤› için insanlar›n bu görün-
tü karfl›s›nda verdi¤i tepkiler, as-
l›nda onlar›n kiflili¤ini ve yarg›lar›n›
yans›t›yor. Birçok insan komik ve
e¤lenceli bulurken, daha paranoid
ve tutucu yaklaflan kifliler ç›kart-
man›n inatla her yerde karfl›lar›na
ç›kmas›ndan rahats›z oluyorlar ve
bunun y›k›c› amaçlar› olan bir yer-

haz›r, o yüzden olay su yüzüne
ç›kt›¤›nda o bilgiler yanl›fl bilgiler
oluyor. Ama onlar önceden yanl›fl
verdikleri haberi düzeltmek yerine
bir sonrakinin pefline düflüyorlar.
Benim amac›m insanlar›n her fleye
biraz flüpheyle yaklaflmalar›n›
sa¤lamak.  Bir yandan sanat›m›
ortaya koymak da beni e¤lendiri-
yor.” Savafl›n terorizmi besledi¤ini
söyleyen Fairey de teröre karfl›

savafl olgusuna pek ›s›namayanlar-
dan. Amerika’n›n Irak’a sald›r›s›yla
ilgili olarak yapt›¤› afiflte George
Bush’la, Adolf Hitler ve Nazi iko-
nografisini bir araya getirmifl. Ama
projeyi bir anlamda da apolitik tut-
maya çal›flm›fl. Afiflte taraf belirten
bir yorum yok. Fairey insanlar›n
bunun ne anlama geldi¤ini düflü-
nerek kendi yorumlar›n› yapmalar›n›
istiyor. Öte yandan kendini tam bir
aktivist olarak da görmüyor.
Akitivistlerin flehitlik sembolizmini

Bütün ç›kartmalar aras›nda ise en
s›k sökülenin Andre The Giant
oldu¤unu fark etmifl. Fairey’nin bir
arkadafl›, ailesine ait bir dükkânda
çal›fl›yormufl. O, vitrinin köflesine
her gün düzenli olarak bir Andre
ç›kartmas› yap›flt›r›rken, ailesi de
düzenli olarak her gün ç›kartmay›
söküyormufl. Olay›n as›l sorumlusu-
nun kendi o¤ullar› oldu¤undan
flüphelenen Yahudi aile, bu ç›kart-
man›n Anti-Semitik bir örgütün
eylemi oldu¤u düflüncesiyle polise
haber vermifl. Bu ve benzeri olaylar
karfl›s›nda Fairey kendi bafl›na bir
anlam ifade etmeyen ve merak
uyand›ran bu ç›kartman›n insanlar›n
korkular›n› ve komplekslerini ortaya
ç›kard›¤›n› fark etmifl. Yani insan-
lar›n bilmedikleri, aç›klayamad›klar›
fleylere korkuyla yaklaflt›klar›n›.
Zamanla, biraz tesadüf, gözlem ve
vizyonla Andre The Giant projesi
bafll› bafl›na bir sanat hareketine
dönüflmüfl. 

‹taat Et!
Projedeki ikinci önemli ad›m
‘OBEY’ yani ‘itaat et’ sözcü¤ü oldu.
Fairey, John Carpenter’›n They Live
adl› korku filminden etkilenmiflti. Bu
B filminde uzayl›lar dünyay› ele
geçirmifltir, fakat insanlar bunun
fark›nda de¤ildirler. Uzayl›lar insan-
lar› kontrol etmek için reklamlar›n
içinde gizli mesajlar verirler. Fakat
bu mesajlar ancak özel bir gözlük
ile görünür hale gelir;  Tanr› parad›r,
tüket, uyu, televizyon seyret, sat›n
al, itaat et... Bu noktada Fairey
‘itaat et’ sözcü¤ünü çal›flmalar›na
dahil etti. Bugün Andre ç›kartma ve
posterlerinin ço¤unda OBEY söz-
cü¤ü kullan›l›yor. Sözcü¤ün kendisi
de zamanla bir logo hâline gelmifl.
Fairey bu sözcü¤ü seçerken insan-
lar›n “Kahrolsun sermaye, devletten
nefret ediyorum” diyerek içinde
bulunduklar› sistemden flikâyet
ederken asl›nda ne kadar itaatkâr
olduklar›yla yüzleflmeleri fikrinden
yola ç›km›fl: 

Her Zaman Hakl› Olmayabilirim...
“Amerikan hükümeti sahte bilgiler
s›zd›r›yor. Medya ise bir sonraki
büyük vurgunu yakalamak için
zaten her fleyin üzerine atlamaya
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Graffiti ile yükselifle
geçen sokak sanat›
günümüzde bask›,
flablon gibi kar›fl›k
tekniklerle ilerliyor.

alt› kültüne ait oldu¤u fikrine
kap›l›yorlar. Ç›kartmalar› çirkin
bulan ve ortal›¤› pisletti¤ini
düflünen birçok insan onlar› sök-
meye çal›fl›yor. E¤er bu Fairey’nin
orijinal ç›kartmalar›ndan biriyse çok
da kolay olmuyor. Çünkü Fairey
devletin resmî amaçlarda kulland›¤›
sökülemeyen ç›kartma teknolojile-
rine de el atm›fl durumda. Di¤er
yandan, ç›kartmayla özdeflleflen
kitlelerin say›s› hiç de az de¤il.
Onun tan›d›k yüzü ve kültürel
ça¤r›fl›mlar›, bilhassa asi ya da asi
görünmek isteyen gençlerde bir
aidiyet hissi uyand›r›yor. Manifes-
toya göre, ister negatif ister pozitif
olsun ç›kartmaya verilen tepkiler
insanlar› bulunduklar› çevrenin
anlam›n› sorgulamaya itiyor.

80 Kufla¤›: Bir ‘Duramay›fl’
Fairey’nin duruflu tam olarak yük-
sek sanat standartlar›na uymuyor.
Di¤er yandan art›k markalaflm›fl ve
sat›fla girmifl ürünleriyle, yorumsuz
iflleriyle tam olarak politik anlamda
aktif bir giriflim de de¤il. Etkilendi¤i
kaynaklar aras›nda bir B filmini
referans olarak göstermesi, onun
politik fark›ndal›¤›n›n asl›nda bir
ak›m, hareket ya da kurama ba¤l›
olmad›¤›n› gösteriyor. Daha çok
içsel bir duyum ve insanc›l bir etik
duygusundan yola ç›k›yor. Duruflu
gözleme dayal›, kimsenin gözüne
parma¤›n› sokmak, yukar›dan
bakarak bir yarg›da bulunmak gibi
bir derdi yok. Bu anlamda s›k s›k
apolitik olmakla suçlanan 80 kufla¤›
gençli¤inin kolayl›kla ifade edile-
meyen durufluna, ya da ‘dura-
may›fl›na’ da bir örnek teflkil ediyor.
Tan›mlara ve ç›kar›mlara inatla dire-
nen 80 kufla¤› asl›nda san›ld›¤›
kadar umursamaz ve bofl da de¤il.
Pratikte tekleyen modernist
ak›mlar›n ve dönüflerek anlam›n›
yitiren iddial› hareketlerin getirdi¤i
güvensizlik duygusu, bu jeneras-
yonu ‘durufl’lardan uzak durmaya
itmifl görünüyor. Ama ‘durama-
y›fl’lar› sorgulamad›klar› anlam›na
gelmiyor. Her türlü etkileflime aç›k
olarak, sorgulaman›n ve kendini
ifade etmenin yarat›c› biçimleri poli-
tik bilincin yeni yüzünü yans›t›yor. 

Soka¤a Ç›k!
Bugün Beyo¤lu’nu Cihangir’e ba¤-
layan sokaklarda, Çukurcuma’da,
Cihangir’in sokak aralar›nda Andre
The Giant’›n tuhaf yüzüne rastlaya-tt
bilirsiniz. Fairey’nin OBEY projesi
birçok insana ilham verdi ve sokak
sanat›n›n ço¤almas›na, yay›lmas›na
önayak oldu. Bu sanatç›lardan bir
de Ari Alpert. Alpert, Andre’ye Türk

usulü bir pala b›y›k takt› ve ona
Osman ad›n› verdi. Bu ikon, ‘Os-
man Productions’ adl› elektronik
müzik ve görsel sanat kolektivitesi
ile özdeflleflti. OBEY logosunun ye-
rini alan OSMAN da ayn› derecede
yabanc›laflt›r›c›, komik ve farkl› ça¤-
r›fl›mlara aç›k. Alpert Osman’› ‹stan-
bul sokaklar›na yaymay› ve sokak
sanat›n› hareketlendirmeyi hedefli-
yor. Ç›kartma ve grafiti kültürü
Türkiye’de pek yayg›n olmasa da

‹stanbul’da belli noktalarda aerosol
sanat›n›n örneklerine rastlamak
mümkün. Firuza¤a civar›ndaki
sokaklarda dolafl›rsan›z baz› isimsiz
sokak sanatç›lar›n›n flablon ve
sprey boya kullanarak yapt›klar›
iflleri görebilirsiniz. Beyo¤lu’nda ve
Kad›köy’de alt kültür gençli¤inin
u¤rak yeri olan pasaj ve mekânlar
da sokak sanat›ndan yana bir hayli
zengin. Ayr›ca müzik dükkânlar›nda
bulunabilecek baz› fanzinlerde de
ucuza ç›kartma yapma yöntemleri
ayr›nt›l› olarak anlat›l›yor. K›rtasiye-
lerde fotokopi makinelerinde kulla-
n›lmak üzere ç›kartma ka¤›tlar›
sat›l›yor. Ya da daha ilkel bir yön-
tem olarak, iki yan› yap›flkanl›
kâ¤›tlar›n bir yan›na elde yap›lm›fl
ya da fotokopiyle ço¤alt›lm›fl resim-
leri yap›flt›rarak, onlar› ç›kartma
olarak de¤erlendirmek de mümkün.
Henüz bu alanda Türkiye’de büyük
bir boflluk oldu¤u gerçek. Ama
hafiften bir k›p›rdanma da bafl
göstermifl vaziyette ve h›zla yol
al›yor. Birazc›k para ve zaman har-
cayarak siz de yarat›c›l›¤›n›z›
konuflturabilir ve soka¤a
ç›kabilirsiniz.1

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

www.acikradyo.com.tr
25 Ocak 2005. 

1 Bu yaz› Etkin Sanat dergisinin Ocak/fiubat
2005 say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

O¤uz Atay
(1934-1977) Romanc›, hikâyeci;
oyun, günlük ve biyografi yazar›.
Oldukça k›sa ömrünün, bir de a¤›r
bir hastal›kla bo¤uflarak geçen son
yedi y›l› içine, biri araya ölüm girdi¤i
için tamamlanamam›fl olan yedi
eser s›¤d›rm›fl. Toplam 2200 sayfa.
Para kazanmak için yap›lan
–yazarl›k d›fl›– zorunlu mesleki faali-
yetler, ameliyat, hastal›k ve tedavi
süreleri de dahil, yedi y›l boyunca
her gün yaklafl›k 1 sayfa kaleme al-
m›fl. Nabokov’un Balzac için söyle-
di¤ine benzer bir durumla, bunlar
hummal› bir çal›flman›n yo¤un nice-
liksel ürünü olman›n yan› s›ra, her
biri tek tek ve ayr›ca hepsi bir bü-
tün olarak yüksek nitelikli bir ede-
biyat eserini oluflturan sayfalard›r.
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Osman 
New York’ta.
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zaman ç›kacak albay›m?” (Tehlikeli
Oyunlar); 

BBaabbaa:: “Acaba senin de bilinçalt›n
var m›yd› babac›¤›m? Bana öyle
geliyor ki sizin zaman›n›zda böyle
fleyler icad edilmemiflti. Sanki

Osmanl›lar›n böyle huylar› yoktu
gibi geliyor bana.” (Korkuyu
Beklerken); 

CCiiddddiiyyeett:: “Albay›m, albay›m bu
oyun çok ciddi; bak›n ben bile
a¤l›yorum.” (Tehlikeli Oyunlar); 

RRaaddyyoo:: “... say›n dinleyiciler Turgut
Özben’le on befl saniye program›n›

mümkündür. Kendi yap›t› içinde
kaleme ald›¤› say›s›z edebi tür
(roman, hikâye, an›, günlük, mek-
tup, rüya, tarih, tarihî oyun, komedi,
trajedi, fars, mim, fliir, destan,
koflma, flark›, mesel, risale vs...)
aras›nda ansiklopedi maddeleri

yaz›m› da önemli ve apayr› bir yer
tutar; o kadar ki, yazar›n eserleri
her okunufllar›nda, A’dan Z’ye tam
teflekküllü bir ‘O¤uz Atay ansiklo-
pedisi’ni haz›rlama imkân›n› okura
kolayca sunar. Birkaç örnek ver-
mek gerekirse:  

AAfAfAfAAfAA :: “‹ç hizmet talimatnamelerine
ayk›r› deliler için umumi af ne

O¤uz Atay, her topluma egemen
olan kuvvet iliflkilerini, kuvvete 
karfl› direnemeyen insan›n boyun
e¤me, kaçma ya da ‘tozutma’
durumlar›n›, rasyonel düflünceye
karfl› giriflilen tasallutu, toplumda
her zaman bask›n olmaya mey-
leden militarist, hiyerarflik ve
bürokratik e¤ilimleri, resmî ve 
tarihî kuvvetlerin bast›rmas›
karfl›s›nda düflülen insani zaaflar›,
derin yaln›zl›klar› ve hatta parano-
yay›, kendi toplumuna özgü ay›r›c›
özellikleri de flafl›rt›c› bir gözlem
gücüyle bütünlefltirerek, ola¤an-
üstü bir insanl›k komedyas› hâlinde
‘sahneye koyar’.

Bir yan›yla Kafka, Ha ek, Joyce,
Dostoyevski, Salinger ve Rhys gibi
Bat›l› –ama Bat›n›n hep biraz
k›y›s›nda kalm›fl, hatta herfleye 
ra¤men marjinal say›labilecek–
yazarlar› ça¤r›flt›r›r ve onlar›n 
bilinç ak›fl› gibi tekniklerini büyük
bir ustal›kla kullan›r. Bir yan›yla da 
tüm toplumsal, kiflisel ve tarihi
kargaflas›, ‘kimlik aray›fl›’ içinde
gidip gelen Osmanl›-Türk insan›n›n
benzersiz bir panoramas›n› çizen
‘tek ve Türk’ yazar olmay› da ayn›
ustal›kla becermifl oldu¤u söyle-
nebilir. Dolay›s›yla, kimi elefltirmen-
lerin söyledi¤inin aksine, O¤uz
Atay’› günlü¤ünde dile getirmifl
oldu¤u büyük projesi ‘Türkiye'nin
Ruhu’nu yazamadan ölmüfl saymak
çok do¤ru olmaz.

Yaflam› s›ras›nda kitaplar›n›n ilgi
gördü¤üne tan›k olmayan yazar,
unutulmaz günlü¤üne düfltü¤ü
flerhle ‘daha yaflarken unutulmufl’,
ama, ölümünden yedi y›l sonra bir
gazetede, yeni bulunan günlü¤ü
vesilesiyle hakk›nda yay›mlanan bir
haftal›k yaz› dizisinin ard›ndan
yeniden –asl›nda ilk kez–  ‘hayata
kavuflmufl’, bu tarihten sonra 
eserlerinin hemen hepsi defalarca
bas›lm›flt›r.

O¤uz Atay ve Yaz›lmam›fl
Ansiklopedisi
O¤uz Atay’›n önemli bir baflka yönü
ise ‘ansiklopedistli¤i’dir. Hatta, 
onu ansiklopedist ak›m›n›n fahrî
Türkiye temsilcisi dahi saymak

O¤uz Atay, 1934-1977.
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sunuyoruz: önce okuyucu mek-
tuplar›n› cevapland›r›yorum.
Isfarla’dan MYKL rumuzuyla
mektup gönderen say›n hayran›m
soruyor: bilmem bu gönülle ben
nas›l yaflayaca¤›m? Yetmez mi bu
elem daha y›llarca m› sürsün?
Yak›nda bitiyor sevgilir  dinleyicim.
Piyasaya bir ç›ksamr  mesele
kalmayacak. Bütün hesaplar›m›
yapt›m. Maliyetimi ç›kard›m. Onlara
pahal›ya mal olaca¤›m. Belli
etmeden yavafl yavafl sürece¤im
kendimi.” (Tutunamayanlar);

TTüürrkk:: “A¤bi, flimdi bu benim aleyhi-
me mi olacak?” (Tutunamayanlar);

VVaattaannddaaflfl:: “Ben on ikinci derece-
den resmî Türk vatandafl›y›m.k
Törelerime ba¤l›y›m. Yazamam
ben. Ben fakir birr  Turgut’um.r
Turgutlar›n en önemsizi. fiimdiye

kadar yapt›rd›¤›mr  bütün tahliller
normal ç›kt›; böyle bir fleyer  rastlan-
mad›... Beni ileride kimse tarihe
sormayacak.” (Tutunamayanlar);

YYaazz››:: “‹flte kâ¤›t iflte ›st›rap. Yazal›m
albay›m.” (Tehlikeli Oyunlar);

ZZiiyyaa:: “Hamifl: Sizden, ayr›ca
Hikmet dostumuzun vefat ilân›n›
afla¤›daki flekilde yay›mlaman›z› da
rica ederim: ELÎM B‹R Z‹YA
Merhum Süreyya Han›m›n ve
muhasebe-yi hususiye memur-
lar›ndan merhum Hamit Beyin
o¤ullar› ... mahallemiz sakin-
lerinden, eflsiz dost, iyi insan,
örnek arkadafl,k  müflfik kardefl,
mütevazi komflu v.b. mümtaz
insan, H‹KMET BENOL elim bir
kazay› müteakip derhal vefat
etmifltir. Kederli arkadafllar›na
baflsa¤l›¤› dileriz. KOMfiULARI
Hüsamettin Tambay ve Nurhayat
Han›m. Not: Bu ilân için, iki güne
kadar bizzatr  matbaan›za gelerek
size elli lira takdim edebilece¤im.

Mütebakisini de ay bafl›nda üç ayl›k
maafl›m› tahsil edince, hemen öde-
meyi taahhüt ederim. H.T.”
(Tehlikeli Oyunlar);

Ama, O¤uz Atay, esas olarak, Türk
diline arma¤an etti¤i benzersiz
‘tutunamayan’› o tuhaf, devasa ve
mufassal ansiklopedisinin
merkezine flöyle bir madder  olarak
yerlefltirmifltir:

GGaarriipp YYaarraatt››kkllaarr AAnnssiikkllooppeeddiissiinnddeenn::

TTuuttuunnaammaayyaann ((ddiissccoonnnneeccttuuss eerreecc--
ttuuss))))::
Beceriksiz ve korkak birk  hayvand›r.r
insan boyunda olanlar› bile vard›r.
‹lk bak›flta,k  d›fl görünüflüyle insana
benzer. Yaln›z pençeleri ve özellikle
t›rnaklar› çok zay›ft›r.k  Dik arazide,k
yokufl yukar› hiç tutunamaz. Yokufl
afla¤› kayarak iner.k  (Bu arada s›k
s›k düfler).k  Tüyleri yok denecekk

kadar azd›r.r  Gözleri çok büyükk
olmakla birlikte, görme duygusu
zay›ft›r. Bu nedenle tehlikeyi
uzaktan göremez.

Erkekleri, yaln›z b›rak›ld›klar›
zaman ac›kl› sesler ç›kar›rlar.r
Diflilerini de ayn› sesle ça¤›r›rlar.
Genellikle baflka hayvanlar›n
yuvalar›nda (onlar dayanabildiklerir
sürece) bar›n›rlar. Ya da terkedilmifl
yuvalarda yaflarlar. Belirli bir ailer
düzenleri yoktur. Do¤umdan sonra
ana baba yavrular› ayr› yerlere
giderler. Toplu olarak yaflamay› da
bilmezler ver  d›fl tehlikelere karfl›
birlefltikleri görülmemifltir. Belirli
bir beslenmer  düzenleri de yoktur.
Baflka hayvanlarla birlikte yaflarken
onlar›n getirdikleri yiyeceklerle
geçinirler. Kendi bafllar›na kald›klar›
zaman genellikle yemek yemeyi
unuturlar. Bütün huylar› taklit
esas›na dayand›¤› için baflka hay-
vanlar›n yemek yedi¤inik  gör-
mezlerse, ac›kt›klar›n› anlamazlar.
(Bu s›rada çok zay›fk  düfltüklerif

için, avlanmalar› tavsiye edilmez.)

‹çgüdüleri tam geliflmemifltir.
Kendilerini korumay› bilmezler.
Fakat -gene taklitçilikleri nedeniyle-
baflka hayvanlar›n dövüflmelerine
özenerek kavgaya girdikleri olur.
fiimdiye kadar hiçbirr  tutunamaya-r
n›n bir kavgadar  baflka bir hayvan›r
yendi¤i görülmemifltir. Bununla bir-
likte haf›zalar› da zay›f oldu¤uf  için,
s›k s›kk  kavgak  ettikleri, baz› tabiat
bilginlerince gözlenmifltir. (Ayn› bil-
ginler, kavgac› tutunamayanlar›n
say›s›n›n gittikçe azald›¤›n› söyle-
mektedirler.)

Din kitaplar›, bu hayvanlar› yemeyi
yasaklam›flsa da, gizli olarak
avlanmakta ve etleri kaçak olarakk
sat›lmaktad›r. Tutunamayanlar›
avlamak çokk  kolayd›r.k  Anlay›fll›
bak›fllarla süzerseniz, hemen
yaklafl›rlar size.r  Ondan sonra tutup
öldürmek ifltenk  de¤ildir. Insanlara
zararl› baz› mikroplar tafl›d›klar›
tespit edildi¤inden, Belediye Sa¤l›k
Müdürlü¤ü de tutunamayan
kesimini yasak etmifltir.k  Yemekten
sonra insanlarda görülen durgun-
luk, hafif s›k›nt›,f  sebebi bilinmeyen
vidan azab› ve hiç yoktan kendini
suçlama gibi duygulara sebep
olduklar› hekimlerce ileri sürül-
mektedir. Fakat ayn› hekimler,
tutunamayanlar›n bu mikroplar›
kasapl›k hayvanlarak  da bulaflt›rd›k-
lar› ve bu s›k›nt›lardan kurtulman›n
ancak etk  yemekten vazgeçmekle
sa¤lanabilece¤ini söylemektedirler.

Hayvan  terbiyecileri de tutunama-
yanlarla uzun süre u¤raflm›fl ve
bunlar› sirklerde çal›flt›rmak iste-k
mifllerdir. Fakat bu hayvanlar›n
beceriksizlikleri nedeniyle hiçbir
hüner ö¤renemediklerinir  görünce
vazgeçmifllerdir. Ayr›ca, birkaç
sirkte halk›n karfl›s›na ç›kar›lan tutu-
namayanlar, onlar› güldürmek ye-k
rine mahzun etmifllerdir. (Halk
giflelere sald›rarak paras›n›k  geri
istemifltir.)

Filden sonra, din duygusu en kuv-
vetli hayvan olarak bilinir.k  Öldükten
sonra cennete gidece¤i baz› yazar-
larca ileri sürülmektedir. Fakat

“Acaba senin de bilinçalt›n var m›yd› babac›¤›m? Bana öyle
geliyor ki sizin zaman›n›zda böyle fleyler icad edilmemiflti.
Sanki Osmanl›lar›n böyle huylar› yoktu gibi geliyor bana.”



biri, düflünceye ve söze karfl›,
müzi¤e de yabanc›d›r. Sözle an-
laflma sa¤layamaz. Her fleye t›pk›
hayvan misali, zorbal›kla, kabal›kla
sahip olma¤a çal›fl›r. Hayat›n› cahil-
lik ve budalal›k içinde, ölçüden ve
düzenden uzak olarak geçirir. ...
As›l düzenin eri, müzikle jimnasti¤i
en iyi flekilde anlaflt›ran ve onlar›
kifliye ölçülü bir biçimde veren
insand›r, saz›n›n tellerini iyi
ayarlayan de¤il!”

Her ne pahas›na olursa olsun
kazanmaktan baflka bir fley düflün-
meyenlere ve olimpiyat törenle-
rindeki sanat gösterilerini turizme
ba¤layanlara duyurulur. 

EEmmrree ZZeeyytyytttiinnoo¤¤lluu

Onbir Eylül                            
(ABD - 2001)

11 Eylül sald›r›lar› birinci derecede
vahflet olaylar›yd›. Kurbanlar›n
say›s› aç›s›ndan bak›l›rsa, bunlara
benzer pek çok baflka olay›n
seviyesine ulaflmazlar; Clinton’un
herhangi bir inand›r›c› gerekçe
göstermeden Sudan’› bombala-
mas›, ülkenin ilaç stoklar›n›n yar›s›n›
mahvetmesi ve muhtemelen onbin-
lerce insan› öldürmesi örne¤inde
oldu¤u gibi. (Bu olayda kaç kiflinin
öldü¤ünü kimse bilmiyor, çünkü
BM’de bu konuda bir soruflturma
aç›lmas›n› ABD engelledi, mese-
lenin pefline düflülmesi ise kim-
senin umurunda de¤il zaten.) ‹lk
a¤›zda akla gelen çok daha vahim
vakalar›n ise sözünü bile etmeye
gerek yok flimdi. Ama, 11 Eylül’ün
de tüyler ürpertici, korkunç bir suç
oldu¤u konusunda hiç flüphe yok.

Afl›r› Milliyetçi Sa¤ ‹çin Bulunmaz
Arma¤an
Bafll›ca kurbanlar, her zaman
oldu¤u gibi, çal›flan insanlard›:
odac›lar, sekreterler, itfaiyeciler
vb. Bu olay Filistinlilere ve öteki
yoksul, ezilen halklara ezici bir
darbe vuracak, kabak onlar›n
bafl›nda patlayacakt›r. Ayr›ca
bunun çok s›k› güvenlik kontrolle-
rine yol açmas› da muhtemeldir;
böylelikle kamu haklar›n›n ve yurt

Ancak burada üzerinde durulmas›
gereken nokta, spor üzerine söyle-
nenlerdir. Platon der ki: 

Gençlerimiz antrenmanlarda, yo¤un
çal›flmalar›nda, beden gücüne
de¤il, içindeki sevincin gücüne
dayanacaklar ve onu gelifltirmeye
çabalayacaklar. Yediklerini,
çal›flmalar›n› düzenlerken, flu
atletler gibi beden gücünü göz
önünde bulundurmayacaklar. (...)
E¤itim yolunu müzik ve jimnasti¤e
dayand›ranlar, birçok kiflinin zan-
netti¤i gibi, birisiyle yaln›zca bede-
nimizi, ötekiyle de yaln›zca içimizi
e¤itmek amac›nda olamazlar. (...)
San›r›m iki amaç da kafam›z›
yetifltirmeye yöneliktir.

Zihin, Duygu ve Bedensel
Dinami¤in Birleflmesi
Aç›k bir söyleyiflle Platon’un öner-
di¤i; hem beden dinami¤inin hem
de müzikten kaynaklanan zihinsel
ve duygusal dinami¤in ayn› anda
harekete geçmesidir... Bunlardan
birinin eksik kalmas› durumunu
Platon flöyle tan›ml›yor: “Müzikle
ilgisi olmam›fl fakat hayatlar›n› jim-
nastikle geçirmifl ya da müzikle
ilgilenmifl fakat bedenlerine bak-
mam›fl kiflilerin ne duruma düfltü¤ü
aç›k. Yani kimi kabal›¤a ve sertli¤e,
kimi yumuflakl›¤a ya da gevflekli¤e
düflüyor.”

Bugünkü spor anlay›fl›na bak›p da,
Platon’un flu sözlerini yads›yabil-
menin olana¤› yok: “Sertli¤in ne-
deni kiflinin içindeki sevinç bile
olsa, e¤itimin de yard›m›yla mert-
li¤e dönüfltürülebilir. Fakat bu sert-
lik azg›n bir hâl al›rsa, dayan›lmaz
bir kabal›¤a dönüflebilir.”

Platon’un anlatma¤a çal›flt›¤›, 
zihin, duygu ve bedensel dinami-
¤in birleflmesi ve bu birleflmeden
do¤an bir uyumdur. Bu uzlaflmay›
sa¤layamayan ya yaln›zca ürkek ya
da yaln›zca kaba olacakt›r: “‹nsan
jimnastikten baflka bir fley yapmaz-
sa ne olur? (...) Yani kifli yaln›zca
jimnastikle, iyi yiyip içmekle ilgilenir
de, müzi¤in ya da felsefenin (uyu-
mun felsefesinden söz ediliyor)
yak›n›na u¤ramazsa? Bu flekilde

toplu, ya da tek gittikleri her yerde
hadise ç›kard›klar› için, bunun pek
mümkün olmayaca¤› san›lmaktad›r. 

Bafllar› daima öne e¤ik gezdikleri
için, çeflitli engellere tak›l›rlar ve her
taraflar› yara bere içinde kal›r. 
Onlar› bu durumda gören baz›
yufka yürekli insanlar, tutuna-
mayanlar› ev hayvan› olarak 
beslemeyi de denemifllerdir. Fakat
insanlar aras›nda bar›nmalar› –ev
düzenine uyamamalar› nedeniyle-
çok zor olmaktad›r. Beklenmedik
zamanlarda sahiplerine sald›rmakta
ve evden kovulunca da bir türlü 
gitmeyi bilememektedirler. Evin
kap›s›nda günlerce ac›kl› sesleriyle
ba¤›rarak ev sahiplerini can›ndan
bezdirmektedirler. (Bir keresinde,
ev sahibi dayanamay›p kaçm›flsa
da, tutunamayan, sahibini kovala-
yarak, gitti¤i yerde de rahat 
vermemifltir.) 

fiehirlere yak›n yerlerde yaflad›klar›
için, onlar› flehrin içinde, çitle çevrili
ve yaln›z tutunamayanlara mahsus
bir parkta tutarak, say›lar›n›n azal-
mas›n› önlemeyi düflünmenin
zaman› gelmifltir.1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 O¤uz Atay, Tutunamayanlar. ‹stanbul:
‹letiflim Yay›nlar›, 1999.

Olimpiyat Törenlerinde
Sanat

pp

Olimpiyat yar›flmalar›ndan önce
niçin etkileyici sanat gösterileri
yap›l›yor? Acaba bu gösteriler
birçok kiflinin söyledi¤i üzere,
yaln›zca o ülkenin turizm tan›t›m›na
yönelik ilginçlikler mi? Yoksa bu
sanat gösterileri, olimpiyat
kavram›n›n yap›s›nda zaten
bulunuyor mu? 

Platon, salt bedenin gelifltirilmesi ile
ilgilenenlerin fazlas›yla sert; müzikle
ilgilenenlerin ise, kendilerine hiç
yak›flmayacak ölçüde gevflek
oldu¤unu söyler. Müzikteki gev-
flekli¤i, duygu yo¤unlu¤unun gi-
derek büyümesine ve sonuçta da
insan› tutsak etmesine, içe kapan-
maya zorlamas›na ba¤lar. 
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O¤uz Atay

Sertli¤in nedeni
kiflinin içindeki
sevinç bile olsa,
e¤itimin de
yard›m›yla
mertli¤e
dönüfltürü-
lebilir. Ama bu
sertlik azg›n bir
hâl al›rsa,
dayan›lmaz bir
kabal›¤a
dönüflebilir.
Platon'un öner-
di¤i, hem beden
dinami¤inin hem
de müzikten
kaynaklanan
zihinsel ve 
duygusal
dinami¤in bir
uyumu.
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içinde özgürlüklerin alt›n› oymaya
yönelik birçok vahim sonuç do¤ur-
mas› da mümkündür.

Olaylar, ‘füze savunmas›’ hakk›nda
ileri sürülen fikirlerin de ne kadar
aptalca oldu¤unu çarp›c› biçimde
ortaya koyuyor. Her zaman aç›kça
bilindi¤i gibi, strateji analistlerinin
de defaatle iflaret etti¤i üzere,
ABD’ye muazzam zarar vermek ve
bu arada kitle imha silahlar› kullan-
mak isteyen birileri olursa, bunlar›n
bir füze sald›r›s›na kalk›flmalar› ve
böylelikle kendilerinin ân›nda yok
edilmesini garantilemeleri ihtimali
yok denecek kadar azd›r. Esasen
durdurulamaz nitelikte olan ve
s›n›rs›z say›da daha kolay yol
vard›r. Ne var ki 11 Eylül olaylar› bu
füze sistemlerini gelifltirmek ve
rampalar›na yerlefltirmek için bas-
k›lar› art›rmak üzere kullan›lacakt›r.
‘Savunma’, uzay› askerîlefltirme
planlar›n›n üstünü örtmek için fazla
ince bir örtü; iyi bir halkla iliflkiler
çal›flmas›yla en sudan gerekçeler
dahi, korkmufl bir halk aras›nda
önemli bir a¤›rl›k tafl›yacakt›r.

K›sacas›, 11 Eylül suçlar›, afl›r› mil-
liyetçi, floven sa¤ için, yani kendi
nüfuz alanlar›n› kontrol alt›nda tut-

mak üzere kuvvet kullanmay›
umanlar için bulunmaz bir arma-
¤an. ABD’nin giriflece¤i muhtemel
eylemleri ve bunlar›n tetikleyece¤i
baflka olaylar› –yani bunun gibi,
hatta bundan da vahim sald›r›lar›–
bir yana b›raksak bile, bu böyle.

Seçme Hakk› Elimizde
Nas›l tepki gösterilmesi gerekti¤ine
gelince; seçme hakk› elimizde. 
Ya hakl› ve meflru bir dehfleti ifade
edebiliriz, ya da bu suçlara neyin
yol açm›fl olabilece¤ini anlamaya
çal›flabiliriz. Bu da muhtemel fail-
lerin zihin dünyas›na girmek için 
bir çaba harcamaya giriflmek an-
lam›na gelir. E¤er bu ikinci yolu
seçersek, y›llar y›l› yapt›¤› seçkin
gazetecilikten sonra bölgenin
meselelerine vukufu ve bu mesele-
ler hakk›ndaki do¤rudan bilgisi
benzersiz hale gelmifl olan Robert
Fisk’in flu sözlerine kulak vermek-
ten daha iyisini yapamay›z. 

“Ezilmifl ve afla¤›lanm›fl bir halk›n
kötülü¤ünü ve dehflet verici zalim-
li¤ini” tasvir ettikten sonra flöyle
yaz›yor Fisk: “Bu, önümüzdeki gün-
lerde bütün dünyan›n inand›r›lmak
istenece¤i gibi demokrasinin teröre
karfl› mücadelesi de¤il. Bu ayn›

zamanda Filistin evlerinin tepesinde
patlayan Amerikan yap›m› füzelere,
1966’da bir Lübnan cankurtaran›na
füze atan Amerikan helikopterleri-
ne, Kana adl› bir kasaban›n orta-
s›nda infilak eden Amerikan top
mermilerine, paras› ve üniformas›
Amerika’n›n müttefiki ‹srail tara-
f›ndan temin edilen Lübnan milis
kuvvetinin mülteci kamplar›na dal›p
bir bafltan bir bafla kelle koparta-
rak, kad›nlarla k›zlar›n ›rz›na ge-
çerek ilerlemesine iliflkin bir fley.

Ve bunlardan kat be kat fazlas› var.

Bir kez daha söylersek, seçme
hakk› bizde: Anlamaya çal›flabiliriz
ya da bunu yapmay› reddeder ve
böylelikle ileride çok daha kötü
fleyler olmas› ihtimaline katk›da
bulunmufl oluruz.1

NNooaamm CChhoommsskkyyykkyy.. ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

1 Noam Chomsky’nin, 11 Eylül 2001
sald›r›lar›n›n üzerinden 24 saat geçmeden ‘A
Quick Reaction’ (H›zl› Bir Tepki) bafll›¤› ile
Counterpunch internet sitesinde yer alan
de¤erlendirmesi. 

New York, 
11 Eylül 2001.

"Ya bunu
anlamaya
çal›fl›r›z,
ya da red-
deder, çok
daha kötü
fleyler olmas›
ihtimaline
katk›da
bulunmufl
oluruz."



bafletmekten çok daha zor olan bir
afl›r› gerçekd›fl›l›k hâli bu. 1973
askerî darbesi esnas›nda ve onu
izleyen günlerde benim gibi insan-
lar›n kendi kendilerine m›r›ldan›p
durduklar› cümleleri hat›rlatan söz-
leri duyuyorum her yerde: “Bizim
bafl›m›za böyle birfley gelmifl ola-
maz. Böyle afl›r› fliddet olaylar›
baflka yerlerdeki insanlar›n bafl›na
gelir, bizde olmaz, böyle y›k›mlar›
sadece filmlerden, kitaplardan,
uzak foto¤raflardan biliriz. Bu bir
kâbus ise, niçin uyanam›yoruz o
zaman?” Ve, yirmi sekiz y›l önce
oldu¤u gibi flimdi 2001’de de
b›kmadan usanmadan tekrarlanan
flu sözler: “Masumiyetimizi kaybet-
tik. Dünya bir daha asla eskisi gibi
olmayacak.”

Amerika’n›n ‘‹stisnaili¤i’ Sona
Erdi
Tabii, büyük bir infilakla sona eren
fley, (Kuzey) Amerika’n›n o ünlü
müstesnal›¤› idi asl›nda. Yani, bu
ülkenin vatandafllar›n›, dünyan›n
di¤er taraflar›nda yaflayan daha az
talihli insanlar›n çekti¤i ac›lar›n,
yaflad›klar› felaketlerin d›fl›nda
bulunduklar›n› hayal etmelerini
sa¤layan o istisnailik hali. (...)
Amerikal›lar›n bu travmay› atlatmak
ve korkular›n›n üstesinden gelmek,
kendilerini birdenbire içine alm›fl
olan bu güvensizli¤in ortas›nda
yaflay›p geliflmeye devam etmek
için önlerindeki seçeneklerden biri,
itirafta bulunmakt›r: Çektikleri
›st›rab›n benzersiz, kendilerine özgü
bir felaket olmad›¤›n›, ortak insan-
l›¤›m›z›n devasa boy aynas›nda
kendi akislerine bakmaya raz› ol-
duklar› sürece kendilerinin de, gö-
rünürde çok uzak co¤rafi bölgeler-
de yaflayan –ve t›pk› kendi baflla-
r›na geldi¤i gibi beklenmedik flekil-
de, hem de genellikle uzun süreler-
le eza ve cefaya maruz kalan pek
çok insanla h›s›m-akraba olduk-
lar›n› art›k kendilerine itiraf etmek.

Özel Bir ‹flaret mi?
Ça¤›m›zda ABD’nin özüne ve
çekirde¤ine yap›lan ilk sald›r›
Washington’daki bir hükümetin
Amerikan halk› ad›na besleyip
arkalad›¤› bir askerî darbenin tam›

Zihnimde ça¤r›fl›mlar yaratan bu
benzerlik, basit ve yüzeysel bir
k›yaslaman›n çok ötesine gidiyor:
Örne¤in, hem fiili’nin 1973’teki 11
Eylül’ünde, hem de bugün Ameri-
ka’da, terör göklerden yere inip
ulusal kimlik simgelerinin tepesine
çöktü: Santiago’da Baflkanl›k Sa-
ray›’n›, New York ve Washington’da
mali ve askerî güç ikonalar›n› vur-
du. Ama, benim farketti¤im fley
bundan çok daha derinde, paralel
bir ›st›rap, benzer bir ac›, fiili’de o
11 Eylül’den dolay› yaflad›klar›m›z›
yank›layan benzer bir yön kayb›
duygusu. Ayn› fleyin yeniden can-
lanmas›n›n en ola¤anüstü örne¤i
ise –tan›k oldu¤um fleylere hâlâ
inanam›yorum– televizyon ekran-
lar›nda gördü¤üm kurban yak›n-
lar›n›n durumu: Ellerinde o¤ullar›n›n,
babalar›n›n, kar›lar›n›n, sevgilileri-
nin, k›zlar›n›n foto¤raflar›, New York
sokaklar›nda aval aval dolaflan, bir
parça bilgi k›r›nt›s› için yalvaran,

yak›nlar›n›n ölü mü diri mi oldu¤unu
sorup duran insanlar... Tüm ABD
‘desaparecido’ kelimesinin anla-
m›na e¤ilmek, yani bütün o sevgili
erkekler ve kad›nlar için gelece¤in
ya da cenaze töreninin bile belirsiz
oldu¤u o kay›p uçurumunun içine
do¤ru bakmak zorunda kald›. Ayr›-
ca, bugünkü 11 Eylül’de de t›pk›
eskisindeki gibi afl›r› bir gerçek-
d›fl›l›k duygusu içinde yaflad›¤›m›
idrak ediyorum: ‹nsan›n haks›zl›-
¤›ndan kaynaklanan büyük felaket-
lere flaflmaz bir flekilde efllik eden
ve bafletmesi do¤al felaketlerle

Onbir Eylül 
(fiili - 1973)

Ben bunu daha önce yaflad›m.

11 Eylül Sal›, son 28 y›ld›r benim ve
baflka milyonlarca kifli için bir yas
günü olmufltur. 1973 y›l›nda 11
Eylül Sal› günü fiili, askerî bir darbe
ile demokrasisini yitirdi. O gün
ölüm bir daha hiç ç›kmamak üzere
hayatlar›m›z›n içine girdi ve hepi-
mizi sonsuza kadar de¤ifltirdi. Ve
flimdi, neredeyse 30 y›l sonra,
raslant› tarihinin habis tanr›lar› o
korkunç tarihi bir baflka ülkeye
dayatmaya karar verdiler, hem de
gene bir sal› günü, gene bir 11
Eylül’de, gene ölülerle dolup
taflarak.

‹ki 11 Eylül Aras›ndaki Derin
Benzerlik
fiili’nin 11 Eylül’ü ile Amerika’n›n 11
Eylül’ü aras›nda hat›r› say›l›r farklar

ve mesafeler oldu¤unu itiraf etme-
liyim. Yeryüzünün en güçlü ülkesine
karfl› giriflilen sap›k terör sald›r›s›,
bütün insanl›¤› etkileyecek sonuçlar
yaratacakt›r. (...) Oysa, bugün ha-
yatta olan alt› milyar insan›n pek az›
fiili’de neler oldu¤unu hat›rlayacak
ya da fiili’deki olayla kendisi aras›n-
da bir ba¤lant› kurabilecektir. (...)
Gene de, bütün bu kargaflan›n
ortas›nda, flimdi (kuzey) Amerikal›-
lar›n yaflad›¤› bu deneyde, fiili’de
yaflad›klar›m›za korkunç derecede
yak›n, hatta aflina birfleyler oldu¤u-
nu yavafl yavafl idrak ettim.

Büyük bir infi-
lakla sona eren
fley, ABD'nin o
ünlü müstesna-
l›¤› idi asl›nda...
11 Eylül,
önlerindeki
muazzam 
meydan 
okumay›
gö¤üslemeleri
için bu ülke
vatandafllar›n›n
önüne konmufl
bir iflaret 
olabilir mi?
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Pinochet
diktatörlü¤üne karfl›
gösteri yapan bir fiili’li
anne.

tam›na ayn› güne düflen y›ldönü-
müne denk geldi. Bu, kaderin o
gizli ve anlafl›lmaz mant›¤›n›n bir
sonucu olmas›n sak›n? ABD 
vatandafllar›, özellikle de gençleri,
art›k kurban olman›n gerçekten ne
demek oldu¤unu anlad›klar›na
göre, sevdicekleri ortadan kay-
bolduktan sonra geride kalanlar›n
ellerinde gömecek bir cesetleri bile
olmadan öylece kalakald›klar›nda
dayanmak zorunda kald›klar› kolek-
tif cehennem hayat›n› kavrayabile-
cek duruma geldiklerine göre;
dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›fl
nice 11 Eylül’lerin envai çeflidini,
nice ülkenin nice halklar›n›n kat-
land›¤› benzeri ›st›raplara daha
yak›n durma ve bunlar› daha iyi
kavrayabilme f›rsat›  da art›k kendi-
lerine tan›nm›fl oldu¤una göre, 11
Eylül, önlerindeki muazzam mey-
dan okumay› gö¤üslemeleri için bu
ülke vatandafllar›n›n önüne konmufl
bir iflaret olabilir mi?1 (...) ((BBkkzkkzz;;
OOnnbbiirr EEyyllüüll AABBDD 22000011))

AArriieell DDoorrffffrffmmaann.. ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

1 fiilili oyun yazar›, ö¤retim üyesi ve aktivist
Ariel Dorfman’›n 11 Eylül 2001 sald›r›lar›n›n
üzerinden bir ay geçmeden kaleme ald›¤› ve
Duke Üniversitesi internet forumunda
yay›nlanan yaz›s›ndan k›salt›larak
aktar›lm›flt›r. 

12 Eylül
11..668833..000000 kifli fifllendi
665500..000000 kifli gözalt›na al›nd›, istis-
nas›z hepsi iflkenceden geçirildi 
338888..000000 kifliye pasaport yasa¤›
koyuldu
223300..000000 kifli yarg›land›
221100..000000 dava aç›ld›
3300..000000 kifli ‘sak›ncal›’ oldu¤u için
iflten at›ld›
3300..000000 kifli siyasi mülteci olarak
yurtd›fl›na s›¤›nd›
2233..667777 dernek kapat›ld›
1144..000000 kifli ‘sak›ncal›’ oldu¤u için
yurttafll›ktan at›ld›
77..000000 ölüm cezas› istendi
400 gazeteci için toplam 44..000000 y›l
hapis cezas› istendi
Bu gazetecilere 33..331155 y›l 
hapis cezas› verildi
33..885544 ö¤retmen iflten ç›kar›ld›

993377 film ‘sak›ncal›’ oldu¤u için
yasakland›
551177 ölüm cezas› verildi
13 gazeteye 330033 dava aç›ld›
gazetelerin yay›n› toplam 330000 gün
durduruldu
330000 kifli kuflkulu bir flekilde öldü
330000 gazeteci sald›r›ya u¤rad›
229999 kifli cezaevlerinde öldü
117711 kiflinin iflkenceden öldü¤ü
kesinleflti
112200 ö¤retim üyesi iflten at›ld›
9955 kifli çat›flmada öldü
7733 kifliye ‘do¤al ölüm’ raporu verildi
5500 kifli idam edildi
4477 hâkimin ifline son verildi
4433 kifli intihar etti
3399 ton gazete, dergi, kitap
‘sak›ncal›’ oldu¤u için imha edildi
1166 kifli kaçarken vuruldu
1144 kifli açl›k grevlerinde hayat›n›
kaybetti
33 gazeteci silahla öldürüldü

DDeerr;; HHaayyddaarr PPeekkeerr

KKaayynnaakk::
Seyfi Öngider; Son Klasik Darbe: 12 Eylül
Söyleflileri. ‹stanbul: Ayk›r› Yay›nc›l›k, Eylül
2005.

Operada Osmanl› Etkisi
1600 y›l›n›n 6 Ekim günü Floran-
sa’da Pitti Saray›’nda Medici ailesi,
Fransa taht›na ikinci gelinini gön-
dermek üzere göz kamaflt›r›c› bir
dü¤ün töreni düzenlemiflti. Floransa
Gran Dükü I. Ferdinando’nun
ye¤eni, I. Francesco’nun k›z› Marie
de Medici, Fransa Kral› IV. Henri ile

evleniyordu. Kral dü¤üne gelme-
mifl, elçilerini vekâleten yollam›flt›.

IV. Henri’nin çok maceral› bir
geçmifli vard›. Navarre kral› olan
Henri Protestan’d›. Medici ailesinin
Fransa’ya gönderdi¤i ilk gelin olan
Catherine de Medici, Katolikler ve
Protestanlar aras›ndaki kavgalar›
yat›flt›rmak için Henri de Navarre ile
k›z› Marguerite de Valois’y›
evlendirmeye karar vermifl, ama
dü¤ün gecesi Katolikler, dü¤üne
gelen Protestanlar› k›l›çtan geçir-
mifllerdi. O gece olanlar tarihe St.
Barthélemy katliam› olarak
geçmifltir. 

Henri de Navarre katliamdan can›n›
zor kurtarm›fl ve kar›s› Marguerite
(Margot) ile bir süre sürgünde
yaflam›fl, Margot’dan çocu¤u
olmam›fl ve sonunda boflanm›flt›.
Katolik ve Protestan kavgas›
devam etmekteyken Catherine de
Medici’nin bütün erkek evlatlar› bir-
biri ard›na Fransa taht›na ç›k›p, yine
birbiri ard›na öldükten sonra, taht
nihayet Henri’ye kalm›flt›. Medici
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Marie de Medici, 
1573-1642.

Jacob Bunel, IV. Henri’yi
savafl tanr›s› Mars’tan
esinlenerek resimlemifl.



532

Operada Osmanl› Etkisi

Ayr›ca, Alessandro Scarlatti’ye
operalar siparifl ederek Medici
ailesinin sanat patronlu¤unu
yeniden canland›rm›flt›. Il Gran
Tamerlano operas›, Ferdinando’nun
ünlü Napoli’li besteci Alessandro
Scarlatti’ye ›smarlad›¤› ilk operayd›.
Eserin librettosunu Antonio Salvi,
Frans›z yazar Pradon’un Tamerlan
ou la mort de Bajazet adl› oyunun-
dan uyarlayarak yazm›flt›.
Ferdinando ve Scarlatti aras›nda
gidip gelen uzun yaz›flmalar sonucu
Il Gran Tamerlano operas› 1706 y›l›
yaz›nda Medici’lerin Pratolino’daki
yazl›k villalar›nda sahnelendi.

Türk Konulu Operalar
16. yüzy›lda Kanuni Sultan
Süleyman zaman›nda Avusturya
‹mparatoru Ferdinand’›n elçisi
olarak ‹stanbul’da bulunan Ogier
Ghiselin de Busbecq’in 1581
y›l›nda Antwerp’te yay›nlanan
Itinera Constantinopolitanum
bafll›kl› Türkiye Mektuplar›, Avrupal›
okurlar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u
tarihine ilgi duymalar›n› sa¤lam›flt›. 

Busbecq’den önce Sultan
Süleyman konusu üzerine an›lar›n›
yazan bir baflka Avrupal› da Nicola
de Moffan ad›nda bir Burgonyal›
idi. Türklere esir düflerek ‹stanbul’-
da birkaç y›l yaflam›fl olan Moffan,
1555’te Basle’da yay›nlanan Briefve
Narration de la Grande Cruaute et
Parricide de Soltan Solyman adl›
an›lar› ile Osmanl› saray entrikalar›n›
ve özellikle Kanuni’nin o¤lu
Mustafa’y› öldürtmesi olay›n›
Avrupal› okurlara nakletmiflti. K›sa
bir süre sonra 1561’de Gabriel
Bounin adl› bir Frans›z yazar
Moffan’›n an›lar›ndan yararlanarak
La Soltane adl› bir oyun yazd›. Bu
eser ilk Türk konulu Frans›zca tra-
jediydi. Ayn› konuyu ele alan
George Thilloy ad›nda bir baflka
Frans›z yazar›n Solyman II,
Quatorziesme Empereur des Turcs
adl› trajedisi de 1608’de sahnelendi
ve 1617’de yay›nland›. Ayn› y›l
Frans›z tarihçi Michel Baudier,
Inventaire de L’histoire Générale
des Turcs adl› kitab›n› yay›nlad›. 

danslarla konunun renklendirildi¤ini
biliyorlard›. Özellikle de 16. yüzy›lda
müzik sanat›n› egemenli¤i alt›na
alan polifonik yaz›n›n, çok katmanl›
çok-seslili¤in gitgide karmafl›klafl-
mas›na bir reaksiyon olarak müzi¤e
yeni bir anlam kazand›rmay› amaç-
l›yorlard›. Böylece Polifoni’nin kar-
fl›s›na Monodi ile ç›k›yorlard›. Opera
sözcü¤ü henüz kullan›lm›yordu. Bu
yeni sanata ‘dramma per musica’,
yani müzikli dram dendi.

Bardi, 1592’de Roma’ya ça¤r›l›nca
toplant›lar bir baflka Floransal› soy-
lunun, amatör besteci Jacopo
Corsi’nin evinde yap›lmaya devam
etti. Camerata üyeleri aras›nda flair
ve librettist Ottavio Rinuccini,
Floransa Dükal›k Saray›n›n tiyatro,
güzel sanatlar ve müzik ifllerini yü-
rüten besteci Emilio de Cavalieri,
Jacopo Peri ve Giulio Caccini de
bulunuyordu. 1597’de Rinuccini’nin
Dafne adl› librettosunu Jacopo Peri
müziklendirdi. Ancak ilk opera ola-
rak bildi¤imiz Eurydice’nin baz› bö-ee
lümlerini Peri, baz›lar›n› da Caccini
bestelemiflti.

Floransal› ‘dramma per musica’
bestecileri bu stilin öncüleriydi. Ne
var ki Floransal› soylu besteciler
Antik Yunan tiyatrosunu yeniden
canland›rmak amac›yla bambaflka
bir biçim yaratm›fllar ama bu yeni
biçimi gelifltirmek baflkalar›na, özel-
likle de Cremona’da do¤mas›na
ra¤men sonradan Venedikli olan
Monteverdi’ye nasip olmufltu. 17.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Venedik,
opera sanat›nda liderli¤i Floran-
sa’n›n elinden ald› ve önce Monte-
verdi daha sonra Cavalli, Venedik
operas›n› gelifltirerek Floransa’n›n
öncülü¤ünü elinden ald›.

Operan›n do¤uflundan yüz y›l 
sonra 1706’da Floransa Grandükü
II. Ferdinando de Medici gibi sanat
ve ilim merakl›s› bir soylu sayesin-
de dramma per musica stili k›sa bir
süre için de olsa Floransa’ya geri
döndü. Ferdinando, Floransa Bilim
Akademisi’ni, meteoroloji rasatha-
nesini kurup Galileo Galilei’yi
himaye eden, Palazzo Pitti’de T›p
Akademisi kuran hükümdard›.

ailesi Fransa üzerindeki etkisini yi-
tirmemek u¤runa çok yüklü bir çe-
yizle birlikte Marie de Medici’yi,
Henri ile evlendirdi. 

Dü¤ün e¤lenceleri aras›nda yepyeni
bir gösteri yer ald›. Yunan mitoloji-
sinin en tan›nm›fl öykülerinden biri
olan Orfeo ve Eurydice öyküsünün
müzikli sahne eseri olarak gösteri-
miydi bu. Gösterinin librettosunu
Floransal› soylu flair Rinuccini yaz-
m›flt›; müziklerin bir bölümünü
Jacopo Peri, bir bölümünü de
Guilio Caccini bestelemiflti. Dekor-
lar›, kostümleri ve danslar›,
Floransa Camerata’s›n›n üyeleri
aralar›nda ifl bölümü yaparak
gerçeklefltirmifllerdi. Gösteri, yedi
bölümden oluflan müzikli sahneler-
den ibaretti. Üstelik konu her ne
kadar mitolojik ise de bölümlerin 
en az ikisinde H›ristiyan litürjisine
paralel göndermeler vard›. 

‘‘DDrraammmmaa ppeerr MMuussiiccaa’’

La Camerata Fiorentina, yania
Floransal› Dostlar, sanat ve edebi-
yat merakl›s› birkaç Floransal› soy-
lunun, Kont Giovanni Bardi di
Vernio’nun evinde toplanarak antik
Yunan sahne sanatlar›, edebiyat›,
plastik sanatlar› ve felsefesi üzerine
yapt›klar› okumalar ve tart›flmalar
sonucu oluflan bir çeflit ‘sanat der-
ne¤i’ veya ‘akademi’ idi. Bu toplan-
t›lar 1572 y›l› dolaylar›nda baflla-
m›flt›. Kat›lanlar aras›nda ünlü ast-
ronom Galileo Galilei’nin babas›
Vincenzo Galilei de bulunuyordu.
Vincenzo Galilei madrigaller ve
lavta müzikleri bestecisi ve flark›c›
olarak tan›n›rd›. Ancak, daha da
önemlisi Camerata’n›n kuramc›s› ve
eylemcisiydi. Antik Yunan müzi¤i
araflt›rmalar›n› içeren Dialogo della
Musica Antica, et della Moderna
adl› kitab›nda Camerata’n›n felse-
fesini oluflturuyordu. Camerata’n›n
amac› Antik Yunan tiyatrosu olgu-
sunu modern zamanlarda yeniden
canland›rmak, ya da yeniden yarat-
makt›. Antik Yunan tiyatrosunda
kahramanlar›n sözlerinin anlafl›lma-
s› için melodik bir deklamasyon
kulland›klar›n›, çalg›lar›n bu
melodilere, melodileri bast›rmaya-
cak biçimde efllik ettiklerini, koro ve
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Il Solimano
Kanuni Sultan Süleyman ve dolay›-
s›yla Osmanl› ile ilgili yay›nlar
Fransa’da yo¤unlaflm›flt›. Ancak,
1619 y›l›nda Kont Prospero
Bonarelli della Rovere e da Ippolita
di Montevecchio adl› soylu bir
‹talyan flair, Il Solimano trajedisini
yaz›p Toscana Gran Dükü II.
Cosimo de Medici’ye ithaf ettif
ve bu eser Floransa’dar  bas›ld›.
Bonarelli’nin trajedisi Venedik’te
ve Bolonya’da defalarca oynan-
d›ktan sonra yine Frans›z yazar-
lar›n›n dikkatini çekti ve Charles
Vion Dalibray ad›ndaki yazar›n
Bonarelli’nin oyunundan uyarlad›¤›
Le Soliman adl› oyunu 1637 y›l›nda
Paris’te yay›nland›, Marais’de sah-
nelendi.

Frans›z ve ‹talyan yazarlar›n Kanuni
Sultan Süleyman ile Rosselana diye
adland›rd›klar› Hürrem Sultan’a ve
fiehzade Mustafa’n›n öldürülmesine

iliflkin trajedilerinin opera konusuna
dönüflmesi için bir yüzy›lr  geçmesi
gerekiyordu. Konuyu ilk kezk  ele
alan Johann Adolf Hassef  ad›nda bir
Alman besteciydi. Hasse, Dresden
Saray bestecisiydi ve görevi saray
tiyatrosu için operalar bestelemekti.r
‹talyan stilinde operalar günün
modas› oldu¤undan, hem besteci
Hasse hem de saray ahalisi Alman
olmalar›na ra¤men operalar ‹talyan-r
ca yaz›l›yor ver  ‹talya’dan angaje
edilen ‹talyan flark›c›lar taraf›ndanr
‹talyanca oynan›yordu. Dresden
Saray flairi ve librettist Giovanni
Ambrogio Migliavacca, librettoyu
Bonarelli’nin trajedisinden epeyce
yararlanarak amak  kiflilerin adlar›n›
ve olaylar›n ak›fl›n› de¤ifltirerek
yazm›flt›. Solimano operas› ilk kezk
1753 y›l›n›n Karnaval flenlikleri
s›ras›nda Dresden Saray Tiyat-
rosu’nda sahnelendi. Sahne
tasar›m›n› yine Dresden Saray›
hizmetinde olan 18. yüzy›l›n

ünlü sahne mimar› Guiseppe Galli
Bibiena gerçeklefltirmiflti.

Migliavacca’n›n Solimano veya Il
Solimano adl› librettosu daha sonra
çok say›dak  besteci taraf›ndan yeni-
den ele al›nd›. S›ras›yla Michelan-
gelo Valentini, Giovanni Battista
Pescetti, Antonio Ferradini,
Pasquale Enrichelli, Tommaso
Traetta, Baldassare Galuppi,
Gregorio Sciroli, Daviz Pérez,
Johann Gotlieb Naumann gibi
bugün unutulmufl besteciler 1756r
ile 1782 y›llar aras›ndar  birer
Solimano operas› bestelediler.
Bunlar aras›ndar  Hasse’nin
Solimano operas› 1999 y›l› fiubat
ay›nda Berlin’de yeniden canlan-
d›r›ld›; Unter denr  Linden caddesi
üzerindeki tarihi Staatsoper’de
René Jacobs yönetiminde,
Concerto Köln orkestras› eflli¤inde
görkemli bir prodüksiyonr  ile
baflar›yla sahnelendi.

Il Tamerlano
Osmanl›lar›n 4. Padiflah’› Y›ld›r›m
Bayezid’in Ankara Savafl›’n› kaybe-
dip Timur’a esir düflmesir  ve trajik
ölümü de Bat›l› yazarlar›n oldum
olas›ya ilgisini çekmifltir. 16. ve 17.
yüzy›lda konuyla ilgili tiyatro eser-
lerinin yazarlar› da kaynak olarakk
1423-1490 tarihleri aras›nda yafla-
m›fl olan Bizansl› tarihçi Laonicus
Chalcocondylas ile 1589-1645 ta-
rihleri aras›nda yaflam›fl olan Fran-
s›z Tarihçi Michel Baudier’nin yaz-
d›klar›na baflvurmufllard›. Fransa’da
1648’de yay›nlanan Le Grand
Tamerlan et Bajazet adl› trajedinin
yazar› Jean Magnon ise her ikir
kaynaktan da yararlanm›fl ama
kendi düflgücüne dayanan
sahneler der  yaratm›flt›.

Yirmi y›l sonra bir baflkar  Frans›z
yazar, Jacques Nicolas Pradon,
Tamerlan ou la mort de Bajazet
ad›yla bir trajedir  yazd›. Bu eser

1675 y›l›nda Paris’te oynand›
ve 1676’da da yay›nland›.
Pradon eserine kaynakça olarak
Chalcocondylas, Jean du Bec-
Crespin ve Magnon’un eserlerini
gösteriyordu.

Il Tamerlano ‹talyan sahnesinde
ilk kezk  1699’da Bolonya’da
Accademia degli Ardenti tiyatro-
sunda boy gösterdi. Ancak buk  tem-
sille ilgili program broflüründe ne
yazar›n, ne de bestecinin ad› vard›.
1706’da daha önce de söz etti-
¤imiz Alessandro Scarlatti’nin
besteledi¤i Il Gran Tamerlano ise
Floransa’da Ferdinando de
Medici’nin Pratolino’daki yazl›k vil-k
las›nda sahnelendi. Ne yaz›k kik  bu
operan›n partisyonu hâlâ kay›p.

Halen partisyonu kaybolmam›fl en
eski Bajazet operas›n›n bestecisi
ise Francesco Gasparini’dir.
Corelli’nin ö¤rencisi olan Gasparini,
18. yüzy›l Venedikli opera besteci-
lerinin en tan›nm›fllar›ndan biriydi.
‹lk öncek Tamerlano ad›yla bestele-
di¤i opera 1710 y›l›nda Venedik’te
Teatro Tron di San Cassiano’da
sahnelendi. Libretto yazar› Vene-
dikli bir soylur  olan Kont Agostino
Piovene idi. Gasparini, 1719’da
Tamerlano’yu yeniden elden geçirdi
ve bu kez ad›n› Bajazet olarak
de¤ifltirdi. Gasparini, Bajazet rolünü
tenor sesr  için yeniden düzenledi.
Böylece barok operak  gelene¤inde
ilk kezk  bir operan›nr  kahraman›n›
kastrato ses yerine tenor sesr  can-
land›rd›. Bajazet rolü, barok ope-k
ran›n ilk tenork  baflrolür  oldu.

Reggio Saray Tiyatrosu’ndaki tem-
silde zaman›n en tan›nm›fl tenoru
Francesco Borosini, Bajazet ro-
lünde büyük baflar›k  kazand›.
Tamerlano’yu ise yine dönemin
gözde kastratolar›ndan Antonio
Bernacchi, Trabzon prensesi
Irene’yi de Dresden Saray operas›
solisti ve Johann Adolf  Hasse’nin
kar›s› Faustino Bordoni canlan-
d›r›yordu.

Y›ld›r›m Beyaz›t ve Timur konusunur
iflleyen bu librettoyu bazen Bajazet,
bazen de Tamerlano ad›yla 18.

Francesco Gasparini 1719'da Bajazet (Bayezid) rolünü
tenor ses için yeniden düzenledi. Böylece, barok opera
gelene¤inde ilk kez bir operan›n kahraman›n› kastrato ses
yerine tenor ses canland›rd›. Bajazet rolü, barok operan›n
ilk tenor baflrolü oldu.
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l’Hermite’in trajedisini temel alarak
yazm›flt›. 

Antonio Vivaldi’nin Scanderbeg adl›
operas› ise 1404-1468 y›llar›
aras›nda yaflam›fl bir Arnavut
kahraman› olan ‹skender Bey’in
öyküsünü anlat›yordu. Sultan I.
Murat, Epir ve Arnavutluk Kral›
Yanis Castriota ile bir anlaflma
yapm›fl, onun topraklar›nda ege-
menli¤ini sürdürmesine karfl›l›k, o
günün gelene¤ine göre o¤ullar›n›
rehin alarak Edirne Saray›’na getir-
miflti. Dört o¤lan›n en küçü¤ü çok
zeki ve yetenekliydi. Sultan II.
Murat onu kendi o¤ullar›ndan
ay›rmad› ve onlarla birlikte e¤itti. ‹yi
bir savaflç› olarak yetiflen Yorgo
Castriot’a Makedonyal› kumandan
Büyük ‹skender’den ilham alarak
‹skender ad›n› verdi ve onu hem
sancak beyi yapt› hem de
savafllarda yan›na ald›. Ne var ki bu
savafllardan birinde ‹skender Bey
Murat’a ihanet ederek Hunyadi
Janos’un yan›na geçti. Ard›ndan da
Arnavutluk’un ba¤›ms›zl›¤› için
önce Sultan Murat’la sonra da
Fatih Sultan Mehmet’le 25 y›l süren
bir gerilla savafl›na giriflti. Osmanl›
gibi bir güce kafa tutmas› onu
Bat›l›lar›n gözünde büyük bir kahra-
mana dönüfltürdü. 

Vivaldi’nin Scanderbeg operas›
1718 y›l›nda Floransa’da Via della
Pergola Tiyatrosu’nda Toscana
Gran Dükü Gian Gastone de
Medici’nin himayelerinde oynand›.
Librettoyu Alessandro Scarlatti’nin
Il Tamerlano operas›n›n da libretto
yazar› olan Antonio Salvi yazm›flt›.
Ne yaz›k ki bu opera da Vivaldi’nin
kay›p operalar›yla ayn› kaderi
paylaflt›.

17. ve 18. yüzy›llarda Osmanl› tari-
hinin kanl› ve trajik olaylar›na ilgi
duyarak tiyatro ve opera eserleri
yaratan Avrupal›lar, 18. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru ve 19. yüzy›lda
trajedilerden vazgeçerek komediye
yöneldiler. Türklere bak›fl zaman
içinde de¤iflti¤inden, Mozart’›n
Saraydan K›z Kaç›rma operas›
baflta olmak üzere ‹talya’da,
Almanya’da, Fransa’da ve

da Vivaldi’nin pek çok operas› gibi
18. yüzy›l›n sonlar›nda kayboldu. 

Di¤er ‘Ciddi’ Operalar
18. yüzy›l ‹talya’s›nda Osmanl› tarihi
ile ilgili Solimano ve Bajazet ope-
ralar›ndan baflka üç ‘ciddi’ opera
daha bestelenmiflti. Bunlardan biri
olan L’Ibrahim Sultano, Adriano
Morelli’nin ayn› addaki trajedisi
üzerine Carlo Francesco Pollarolo
taraf›ndan bestelenmifl ve ilk kez

Venedik’te 1692 y›l›nda, Teatro
Grimano di San Giovanni’de sah-
nelenmiflti. 

Guiseppe Giordani’nin besteledi¤i
Osmane ise ilk kez 1784’te yine
Venedik’te Teatro di San
Benedetto’da sahnelenmifl, ertesi
y›l 1785’de Bergamo’da tekrar-
lanm›flt›. Konu ile ilk kez ilgilenen
Frans›z oyun yazar› Tristan
l’Hermite, 1622’de öldürülen
Osmanl› Padiflah› Genç Osman’›n
trajedisini 1648’de kaleme alm›flt›.
Operan›n librettosunu ise Romal›
rahip Gaetano Sertor, Tristan

yüzy›l boyunca 1710 ile 1799 y›llar›
aras›nda ele alan pek çok besteci
aras›nda; Leonardo Leo, Giovanni
Antonio Giarj, Nicola Porpora,
George Friedrich Haendel, Antonio
Vivaldi, Giuseppe Clemente
Bonomi, Giovanni Colombi, Andrea
Bernasconi, Gioacchino Cocchi,
Nicolo Jomelli, Giuseppe Scolari,
Giuseppe Scarlatti, Ferdinando
Giuseppe Bertoni, Pietro Guglielmi,
Antonio Sacchini, Gaetano

Andreozzi, Gaetano Marinelli ve
Josef Myslivecek say›labilir. 

Bu operalar›n içinde en tan›nm›fl
olan› tabii ki Haendel’in Tamerlano
operas›yd›. ‹lk kez 1724 y›l›nda
Londra’da Haymarket’ta sahnele-
nen Tamerlano, 20. yüzy›l›n ikinci
yar›s›na kadar unutulmufl, ancak
barok operaya yeniden uyanan ilgi
sonucunda tekrar gün ›fl›¤›na
ç›kar›lm›flt›. 1736 y›l›n›n karnaval
mevsiminde ilk kez Verona’da sah-
nelenen bir baflka Il Tamerlano’nun
bestecisi ise Antonio Vivaldi idi.
Ancak Il Tamerlano’nun partisyonu

Vivaldi. 
Il Tamerlano’nun par-o

tisyonu da onun pek
çok operas› gibi 18.
yüzy›l›n sonlar›nda

kayboldu.
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‹ngiltere’de Türkleri ve haremi konu
alan pek çok komik opera beste-
lendi. 
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Otobiyografi
Orta üçte bir hikâyede yazm›flt›m
Sabahattin Ali’nin k›sa hayat
hikâyesini; bir imtihana girer,
etraf›nda da 20-30 kifli vard›r
s›n›fta, bütün sualleri gayet
baflar›yla cevapland›r›r, fakat son
soru fludur: “K›sa hayat hikâyenizi
yaz›n.” Bafllar yazmaya bizimki,
yazar allah yazar k›sa hayat
hikâyesini. Sonra kafas›n› kald›r›r
bir bakar ki kimsecikler yok ortada.
Bir kad›n yerleri süpürmektedir. “Ne

oldu, neredeler?” der. “Gitti onlar
evlad›m, sen hâlâ yaz›yorsun” der.
O da en son cümlesini yazar, “Ben
bir kerizim kes beni g›g›dan” diye. 

TTuunncceell KKuurrttttrttiizz iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Deniz Afl›r›
31 May›s 2005.

Otobüs

‹stanbul’da toplu tafl›mac›l›k
1869’da ‘Dersaadet’de Tramvay ve
Tesisleri ‹nflaas›’ sözleflmesi ile
bafllad›. Bu çerçevede ilk atl› tram-
vay iflletmecili¤i raylar›n döflenme-
sinden sonra 1871 tarihinde dört
hatta gerçekleflti. 1914’ün bafl›nda
Avrupa yakas›nda elektrikli tramvay
iflletimine geçildi, 1928 y›l› orta-
s›ndan bafllayarak da Anadolu ya-
kas›nda elektrikli tramvay iflletilme-
sine baflland› ve 1929’da ‘Üsküdar-
Kad›köy ve Havalisi Halk Tramvay-
lar› T.A.fi.’ kuruldu. Ancak bir taraf-
tan da atl› ve elektrikli tramvaylar›n,
giderek artan ulafl›m gereksinimini
karfl›lamaya yetmeyece¤i anlafl›ld›.
Böylece, iflletmesi daha rahat,

altyap› gereksinimi daha az ve
hareket yetene¤i daha genifl olan
otobüslerin toplu-ulafl›m a¤›na
kat›lmas› düflünüldü ve uygulamaya
geçildi. 1926 y›l›nda ilk otobüsler
Anadolu yakas›nda çal›flmaya
bafllad› ve Ba¤larbafl› tramvay
deposu da garajlar› oldu. 1930’da
ise yepyeni dört Renault-Scania
otobüs Avrupa yakas›nda hizmete
girerek Beyaz›t-Karaköy hatt›nda
çal›flmaya bafllad›.

‹ETT
‹stanbul’daki çeflitli yabanc›
flirketler taraf›ndan iflletilen tram-
vay, otobüs, tünel ve elektrik ifllet-
meleri 1939 y›l›nda devletlefltirildi
ve ‘‹ETT - ‹stanbul Elektrik Tünel
Tramvay ‹flletmeleri Genel Müdür-
lü¤ü’ üç otobüsle kurulmufl oldu.
1942’de bu son kalan üç Renault-
Scania hurdaya ç›kt›, yerlerine
ABD’den gemi ile parça halinde
getirtilen dokuz Gazoille-White 
otobüs hizmete kondu. Bunlar
1947’den sonra sat›ld›klar› kiflilerce
baz› özel flehiriçi hatlarda, hatta
flehirleraras› mesafelerde otobüs
olarak kullan›ld›lar. Savafl y›llar›n›n
olanaks›zl›klar› çerçevesinde
‹sveç’ten getirtilen 15 Scania-Vabis
kamyon, karoserleri de¤ifltirilip
tramvay kanepeleri monte edilerek
otobüs olarak hizmete sokuldu.
Scania-Vabis uzun y›llar boyu çe-
flitli tipleri ile ‹stanbul kent tafl›ma-
c›l›¤›nda gerçekten de özel bir mar-
ka oldu. 1944’te bu markadan sa¤-
dan direksiyonlu dört otobüs daha
al›nd›; 1947 ve 1948’de al›nan sol-
dan direksiyonlu Scania-Vabis’lerin
say›s› ise 40’tan fazlayd›.

1946’da Anadolu yakas›nda üç 
özel hat daha belirlendi; Kad›köy-
Suadiye, Kad›köy-Caddebostan,
Üsküdar-K›s›kl›. Bu hatlar için befl
Twin-Couch marka, hem de oto-
matik vitesli otobüs al›nd› ancak bu
otobüsler 1947’de Ankara’ya yol-
land› ve hatlar otobüssüz kald›.
Fakat Anadolu yakas›n›n otobüs-
süzlü¤ü uzun sürmedi; yaklafl›k bir
sene içinde burada da çeflitli mar-
kalardan 15 otobüslük bir filo
oluflturuldu. 1948 y›l›nda, o y›llar›n
‹stanbul imar› yaklafl›mlar›

Sabahattin Ali, 
1907-1948.



büsün ‹stanbul’a yollanmas› gün-
deme gelmiflti. 1968’de bu otobüs-
lerden ilk 68’i tüm Avrupa’y› aflarak
geldiler ve hizmete bafllad›lar. 

Leyland otobüslerin de ‹stanbul’un
toplu tafl›mac›l›k serüveninde
efsanevi yeri vard›r. Bunlar yar›
otomatik otobüslerdi ve küçük,
sevimli bir vites kollar› vard›. Her ne
kadar havaland›rma/pencere sis-
temleri kentimizin rutubetli ve s›cak
yazlar› ile bal›k istifi yolculu¤a
yatk›n hatlar› için yetersiz kal›yor
idiyse de, dayan›kl› ve modern
k›l›kl› idiler ve son örnekleri 1990
y›l›na dek hizmette kald›. 1969
y›l›nda di¤er 238 Leyland da geldi
ve kent yollar›na yay›ld›. 1970’ten
bafllayarak otomotiv sanayimizdeki
hamlelerin göz önünde bulundurul-
mas› ve yabanc› otobüslerin bak›m
ve yedek parça sa¤lanmas› konu-
lar›ndaki sorunlar› nedeniyle yerli
markalara yönelim gündeme geldi.
1970’te ilk 15 yerli Büssing 47D ile
bafllayan de¤iflim, 1974’te bu oto-
büslerin say›s›n›n 180’e ulaflmas› ile
sürdü. 1970-73’te özellikle baz›
saatlerde baz› yollar›n trafik yo¤un-
lu¤u inan›lmaz ölçülere var›yordu.
Örne¤in 1972’de akflam ifl ç›k›fl›
saatlerde, otobüsle Beyaz›t-
S.Ahmet-Sirkeci-Karaköy-
Dolmabahçe-Maçka-fiiflli yolcu-
lu¤u yaklafl›k iki saat, Taksim-
Osmanbey-fiiflli maceras› bile 
45 dakika sürüyordu. 1973’te
Bo¤aziçi, 1974’te Haliç köprülerinin
ve çevre yollar›n›n devreye girmesi
ile hat say›lar› ve uzunluklar› artt› ve
750 otobüse yaklaflan filo yine
yetersiz kald›. 1971-72 y›llar›nda
Skoda’lar›n neredeyse tümü hur-
daya ayr›lm›flt›.

1975: Biletçi de Tarih Oldu
1975’ten sonra otobüs iflletmeci-
li¤inde radikal bir de¤iflim ortaya
ç›kt›: Biletçinin kald›r›lmas›... 
O y›llara dek yolcular otobüse arka
kap›dan biner, ön kap›dan inerlerdi.
Binifl kap›s› yan tam arkada idi ve
bu binifl sahanl›¤›n›n hemen
yan›nda, koltuklar›n bafllang›c›nda
biletçinin özel koltu¤u bulunur, her
binen yolcu biletini ondan al›rd›.
Yayl› Magirus’larda en arkada bir

Büssing, Magirus-Deutz ve
Di¤erleri
Mercedes otobüsler rahat ve keyifli
araçlard›; fiiflli, Levent, Yeni Levent,
Maçka, Kurtulufl gibi semtlerden
hareketle ‘Hürriyet Meydan›’ ring
seferleri yapar veya Tünel, Yenikap›
hatlar›na uzan›rlard›. Büssing’ler ise
a¤›rl›kl› olarak sur içi hatlarda
hizmet görmekte idiler. 1959 y›l›nda
ise fiiflli garaj›n›n yetersizli¤i nedeni
ile Topkap› ve 4. Levent’de yeni
otobüs garajlar› aç›ld›. 1960’da
filoya Magirus-Deutz otobüsler de
kat›ld›. Bunlar özellikle yumuflak
amortisörleri sayesindeki yaylan-
malar› ile dikkat çekerlerdi. Yeni
otobüslerin kat›lmas›na karfl›n hur-

daya ç›kan otobüs say›s›n›n daha
çok olmas› nedeni ile 1960’ta filo
525 otobüs civar›nda idi ve giderek
kan kaybediyordu. Marka yel-
pazesinin de çok genifl olmas›
dikkat çekici idi. Örne¤in sadece
bir adet Lancia-Bianchi otobüs
vard›. Taksim-Sar›yer hatt›nda
çal›flan ve normale göre çok daha
uzun, dolay›s›yla daha fazla yolcu
alabilen, sadece iki adet bulunan
bir otobüs de vard›. Böylesi bir
çeflitlilik asl›nda bak›m ve yedek
parça sa¤lanmas› aç›s›ndan olumlu
de¤ildi ve ‹ETT yönetimi büyük
çapta, tek bir marka a¤›rl›kl› filonun
oluflmas› için araflt›rmalara bafllad›.
1967 y›l›nda yap›lan kapsaml› bir
ihaleyi ‹ngiliz Leyland firmas› uygun
koflullarla kazanm›fl ve 300 oto-

çerçevesinde, fiiflli Otobüs Garaj›
infla edildi. O zamana dek
Elmada¤-Taksim aras›nda derme
çatma bir garajda bar›nan otobüs-
ler için, 80 otobüs kapasiteli bu 
yeni garaj fazlas› ile yeterli idi.
1980’den sonra ise hâlâ hizmet
vermeye çal›flan fiiflli garaj›n›n 
yetersizli¤i nedeni ile geceleri oto-
büsler fiiflli-Mecidiyeköy aras›nda
ana caddede park eder oldular. 

1951, 1952 ve 1954 y›llar›nda 
al›nan büyüklü küçüklü 150
Büssing otobüsle filo 196 otobüse
ç›kar›ld›. 1956 y›l›ndan bafllayarak
da otobüs filosuna, belli dönemin
simgeleri olan markalar kat›lmaya

bafllad›; Mercedes-Benz ve Skoda.
1959’da filoda 90’› Mercedes, 120
tanesi Skoda olmak üzere 550’yi
aflk›n, çeflitli marka otobüs bulun-
maktayd›. Hat say›lar› da giderek
artt› ve geniflledi.

Skoda otobüsler önde, içeride 
bulunan motorlar› ile son derece 
ilgi çekici idiler. Ortadaki motorun
solunda floför koltu¤u, sa¤›nda 
ise tek kiflilik bir yolcu koltu¤u
bulunurdu. ‹nifl kap›s› bu düzeyin
arkas›nda kald›¤› için bu flansl› yol-
cu rahats›z edilmeksizin yolculuk
ederdi; ancak, motor gürültüsüne
ve s›zan egzoz gaz›na dayanabil-
mesi gerekirdi. Bu otobüslerin en 
sonuncular› 1974’e dek serviste
kald›.
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1975 y›l›nda biletçinin
görevini, ön kap›
girifline konan,
floförün denetledi¤i
bir para kutusu ald›.
Yolcular art›k ön
kap›dan biniyor ve
floförün bak›fllar›
alt›nda kilitli bir
kutuya yolculuk
bedeli paray› üstteki
aral›ktan at›yorlard›.

s›ra yolcu koltu¤u vard›, oradakilere
de arac› vas›tas› ile uzan›rd› biletçi.
Otobüslerin ilk hareket duraklar›nda
ise genellikle yolcular önce biner,
oturur, biletçi ise kalk›fla yak›n ön
kap›dan biner ve bilet keserek
arkaya kadar ilerler, sonra da
kendi koltu¤una yerleflirdi ve 
ondan sonra hareket edilirdi. Özel,
çift tarafl›, kapakl›, ahflaptan bir
bilet kutusu vard› ve çeflitli tip
biletler bunun içinde s›ralanm›fl
olurdu; sivil, asker, ö¤renci ve
aktarma biletleri ile yedekleri ve
bilet koçan numaralar›n›n yaz›ld›¤›
bir çizelge. Biletçinin arkas›na özel
bir silgi geçirilmifl tipik bir de
kurflun kalemi olurdu ve bileti
keserken üzerine bir çizgi çekmesi
de beklenirdi. O günlerde böylesi
ifllemler için metal bozuk paralar
yeterli oldu¤undan –1970’lerin
bafl›nda 25, 40, 60 kurufl civar›nda
idi biletler– biletçinin bir de para
kesesi olurdu. Koltu¤unun önünde-
ki tablan›n ise özel yap›lm›fl para
gözleri bulunabilirdi.

Biletçinin görevini, ön kap› girifline
konan, floförün denetledi¤i bir para
kutusu ald›. Yolcular art›k ön
kap›dan biniyor ve floförün bak›fllar›
alt›nda kilitli bir kutuya yolculuk
bedeli paray› üstteki aral›ktan at›-
yorlard›. 1980’lerin bafl›nda biletler
5-10 liray› (binler yoktu henüz) bul-
mufltu ki bu da büyük bir art›fl ol-
du¤unu gösteriyor. De¤iflim floför-
lere hiç de al›fl›k olmad›klar› bir
sorumluluk ve ek yük getirdi ve
oldukça kuvvetli bir flekilde pro-
testo edildi. Zaman içinde bu para
kutusunun bir flekilde aç›larak ilgi-
siz kiflilerce biraz boflalt›ld›¤› da
ortaya ç›kt›. Yolcularca yap›lan bir
numara da vard›; baz› ak›ll›lar bilet
at›lan aral›¤a ortadan y›rt›lm›fl para
atarak en az iki kez yolculuk edi-
yorlard›... Bu durumda yine bilet
çözümüne gidildi, kutuya bilet
at›lacakt›. Bu sefer de kutular›n yine
kanunsuzca aç›larak bir k›s›m bile-
tin al›nd›¤› ve ikinci elden pazar-
land›¤› saptand›. Sonuçta yakmal›
bilet kutular› son çözüm aflamas›
oldu; at›lan biletler yak›l›yordu ve
böylece kötüye kullan›m›n olabil-
di¤ince önüne geçilmiflti.

Biletçinin kald›r›lmas› dolayl› olarak
bir görevli tipinin daha ortadan
kalkmas›n› getirdi; kontrolörün.
Biletli-biletçili dönemde bazen,
mavi-siyah üniformal› sert k›l›kl›
birisi otobüse biner ve yolcular›n
biletlerini denetlerdi. Biletsiz veya
yanl›fl biletli yolculara cezal› bilet
kesmek için... Düzenin de¤iflmesi
ile onlar da yitti gitti...

1979’a dek yeni otobüs sa¤lanmas›
için yap›lan giriflimler sonuçsuz
kald›. Bu y›lda devlet politikas›
olarak belediyelerin toplu tafl›ma
araçlar›n›n yerli mal› olmas› gere¤i
karar› al›n›nca ‹stanbul için de yerli
Magirus-Deutz ve Mercedes-Benz
otobüslerin al›m anlaflmalar› yap›ld›.
Fabrikalar›n üretimi beklentinin çok
alt›nda kald›¤› için, aç›¤› gidermek
amac› ile Macaristan’dan Ikarus
otobüsler al›nd›. Bunlar bildi¤imiz
otobüslerin (solo) yan› s›ra, körüklü
olarak adland›rd›¤›m›z özel iki
bölmeli otobüsleri de içeriyordu.
1980 sonuna dek filoya 190 körüklü
300 normal Ikarus, 130 civar›
Mercedes ve 40 civar› Magirus
Deutz kat›lm›fl ve filo 1100 otobüsü
geçmiflti. 1980’de ayr›ca özel bir
abonelik sistemi olarak ‘Mavi Kart’
uygulamas› gerçeklefltirildi. 1986
y›l› sonuna dek ise körüklü ve nor-
mal olmak üzere filoya 500’e yak›n
yerli MAN otobüs kat›ld›. Bu y›ldan
sonra yine yurtd›fl›ndan otobüs
sa¤lanmas›na gidilerek 1993 y›l›
sonuna kadar, 1200’e yak›n normal
ve körüklü Ikarus hizmete girdi. Bu
arada filoya özel hatlarda çift katl›
otobüsler kat›ld›. 1995’te ise ilk
do¤algazl› otobüsler ve engelliler
otobüsü çal›flt›r›lmaya baflland›. Bu
y›l ayn› zamanda ‘Akbil’ uygula-
mas›n›n bafllat›ld›¤› y›l oldu.
((BBkkzz;; BBooyynnuuzzlluu))
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Otomobil
“Otomobillerle ilgili öneride iklimin
korunmas› ile otomotiv sanayii
aras›nda bir denge gözetilecek.
Tüm taraflara âdil davran›lacak ve
kimse d›fllanmayacak.” 1

Avrupa Birli¤i Komisyonu sözcü-
lerinden Johannes Laitenberger,
yeryüzü ile otomotiv sanayiine eflit
davranacaklar›n› aç›kl›yor... 
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Ouverture à la Française
Frans›zcada uvertür ‘aç›kl›k’ de-
mektir. Müzikte bu ifade 17. yüz-
y›l›n bafllar›nda Barok dönemde 
belirir ve vokal eserler kadar
çalg›sal süitlerin girifli olmaya
yarayan orkestraya özgü bir 
parçay› ifade eder. 1730’lara 
kadar, uvertür sadece dinleyicileri
sessiz kalmaya haz›rlamaya
yar›yordu. Ço¤unlukla da ard›ndan
gelen gösteriyle hiçbir ilgisi olmu-
yordu ve sadece aç›l›fl› yap›yordu.
Yani açmaya yar›yordu ama 
kendisi ‘aç›k’ bir biçim olmaktan
çok çok uzakt›; ve hiç de¤iflmeyen,
kodlanm›fl ve bestecilere çok az
özgürlük tan›yan bir biçimi vard›.
Rameau’nun uvertürü anlat›msal
orkestraya özgü bir sayfa haline
dönüfltürerek Lully’nin kat› tarz›n›
gelifltirmesi de, buradaki trajediyi
özetliyor. Yukar›da belirtildi¤i 
üzere paradoksal bir biçimde,
‘aç›kl›k’ demek olan uvertürün
asl›nda çok ‘kapal›’ bir biçim 
olmas› gibi hayatta da her türlü
kavrama çok dikkatli bakmak, ön
ve arka plan›n› ayn› anda göre-
bilmek laz›m.

‹lk lirik eserlerde Caccini, Cavalli
veya Cesti’nin ‹talyan operalar›nda,
girifl bir madrigal, bir reçitatif veya
küçük çalg›sal bir parça olabiliyor-
du. Daha sonra Monteverdi ve ça¤-
dafllar›nda, toccata veya sinfonia
gibi, o isimle an›lmasa da ne ilk
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‘e¤lenceli’, ‘hofl’, ‘flaka’ ve en
önemlisi de ‘alay’ gibi anlamlarda
aç›kland›kça, elbette egemenlerin
‘raconuna’ uymayacakt›r. Oyunun
mekânlar›, egemen sistemin denet-
ledi¤i kamusal alanlardan ayr›l-
m›flt›r. Denetleyiciler yaln›zca bunu
baflarabilmifllerdir. Ama bir yandan
da bu ayr›lm›fl alanlar sald›r›lacak
birer ‘hedef’ hâlini alm›fllard›r. Bu
sistemin müdahale etmesi gereken
yerlerin iflaretlenmesidir bir
bak›ma... Örne¤in okullarda, 
teneffüsler s›ras›nda oynanacak
oyunlar›n okul yönetimince belirlen-
mesi ve bu bofl zaman sürelerinin
çok k›sa tutulmas›, sistem ad›na 
hiç de saçmal›k say›lmaz. Felaket
olan, oyunlar›n kurallar› ile egemen
sistemin kurallar›n›n çak›flmas›d›r
ve okullar en çok bu ifle yarar. 
Bir defas›nda Aç›k Gazete 
program›nda da bahsedildi¤i 
üzere; ders aralar›nda kendilerince
bir oyun oluflturmak isteyen 
çocuklar henüz tak›m seçmek 
için ad›m atmaya bafllad›klar›nda 
zil çalar, teneffüs biter. 

EEmmrree ZZeeyytyyttiinnoo¤¤lluu

mindedir ve ayn› sebeple sistem
tutsaklar› taraf›ndan ‘ciddiyetsizlik’
ile itham edilir. fiuras› aç›kt›r ki
dayat›lan sistem içi gerçekler sulu-
laflmaya yüz tuttu¤unda (buna
“suyu ç›kmak” da diyebiliriz
pekâlâ), oyunun ciddiyeti iyice
anlafl›l›r olur. ‹flte o zaman oyun,
kendi koydu¤u kurallarla ba¤›ms›z
olarak iflleyen, ba¤›ms›zl›¤›
çerçevesinde tüm dayatmalara
korku veren ve engellenmesi
gereken bir sistem elefltirisi haline
gelir. Ciddidir; fakat ayn› zamanda
da (Huizinga’n›n tan›m›yla)
bünyesinde bir ‘matrakl›k’
bar›nd›r›r. Sanat› and›ran bir du-
rumdur bu. Hatta sanattan daha
etkili bir gerçeklik alternatifine
sahiptir. Çünkü oyunun kurallar›
kal›c›l›¤› sevmez, söz konusu 
kurallar› empoze etmeye kalk›flmaz,
oyun üzerine akademik bir e¤itim
tasarlanamaz. Kurallar esnektir.
Oyuncular›n aralar›nda kuracaklar›
olas› uzlaflmalar, oyunun kurallar›n›
her an de¤ifltirebilir. Geçici uzlafl-
malard›r bunlar da... D›flar›dan
izlenemez, raporlar tutulamaz,
engellemeler uygulamaya geçirile-
mez. Öte yandan, kendisini ‘cid-
diyet an›t›’ biçiminde infla etmifl
olan egemen sistem, böyle bir
‘matrakl›k’ ile u¤raflmay› ‘racona
ters’ görür. ‘Matrakl›k’, sözlüklerde

uvertürlerdeki karfl›t temalar›, ne de
geliflmeleri bar›nd›rmayan k›sa
parçalar› görüyoruz. 

Pointé, Fugato, Capo
Bugün bildi¤imiz anlam›yla uvertür,
ancak XVII. yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru, iki çok farkl› biçimde ortaya
ç›km›flt›r: Frans›z ve ‹talyan uvertür-
leri. ‹lki, Lully taraf›ndan ortaya
konmufl, üç bölümden oluflan bir
yap›ya sahiptir. Önce yavafl,
görkemli ve pointé ritmlere sahip
bir bölüm, ard›ndan daha canl›,
fugato bir bölüm, sonra ilk bafltaki
bölüme az ya da çok sad›k olan da
capo bir tekrar bölümü. Frans›z
uvertürünün geleneksel iki bölümü
bütünüyle karfl›tl›klarla doludur.
Yavafl harekette, ikili ölçü, k›sa
aral›kl› akorlar›n sunumu ve bask›n
olanla tamamlanmas›; h›zl›
harekette ise genelde üçlü ölçü,
fugato bir yap›yla bafllamak ve
kontrapunto ile devam etmek söz
konusudur.

XIV. Louis’nin yönetiminin ikinci
yar›s›ndan itibaren Frans›z uvertürü
büyük bir baflar› yakalad› ve karfl›
koyan birkaç dik kafal› ‹talyan
d›fl›nda, bütün müzik dünyas› XVII.
ve XVIII. yüzy›llarda bu türü dene-
meye devam etti. Bu uvertür biçi-
minin takipçileri aras›nda do¤al
olarak Frans›z besteciler
Charpentier, Marais, Lalande,
Campra, Clérambault, Rameau,
Leclair, Montéclair, Boismortier,
Mondonville; ve Purcell ve Haendel
gibi ‹ngiliz; veya Muffat, Telemann
ve Bach gibi Alman bestecileri de
sayabiliriz. 

IIssaabbeellllee VVeerrddiieerr.. ÇÇeevv;; ÜÜmmiitt TTooppuuzz..

Oyun
Oyun ciddi bir ifltir. Yani Freud’un
dedi¤i gibi, “oyunun z›dd› olan 
fley ciddilik de¤ildir.” Gerçek d›fl›
birfley de de¤ildir; üstelik gerçe¤in
ta kendisidir. Oyun kendi ger-
çekli¤ini, egemenlerin dayatt›¤› 
sistemin d›fl›nda arar ve bulur. 
Bu yüzden her zaman o egemen
sistemin tahakkümünden ç›kma,
ona alternatifler oluflturma e¤ili-
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Oyun ciddi bir ifltir.

Oyuncak Ay›c›k
Oyuncak ay›c›k veya bir baflka
ad›yla ‘Teddy Bear’, gözyafllar› ile
›slanm›fl, zamanla havlar› dökül-
müfl, birkaç kez yamanm›fl, büyür-
ken dünyaya gö¤üs gerebilmemize
yard›mc› olmufl yumuflak dostlar›n
belki de en güzelidir. Bundan yüz
küsur y›l önce, 1902 y›l›nda iki farkl›
ülkede ayn› adla do¤an ay›c›¤›n 
iki farkl› hikâyesi var. Birincisi ve 
en yayg›n olan› ABD Baflkan›
Theodore Roosevelt ile ilgili. 

1. Hikâye
Theodore (Teddy) Roosevelt 14 
Kas›m 1902’de Louisiana ve
Mississippi eyaletleri aras›nda bir
s›n›r problemini çözmekteydi. Bafl-
kan›n av merak›n› bilenler onu bir
ay› av›na davet ettiler. Fakat görü-
nürde tek bir ay› bile yoktu... Bunun
üzerine boynunda iple siyah bir ay›
yavrusu av sahas›na getirildi. Fakat
Roosevelt “çocuklar›m›n gözüne
nas›l bakar›m” diyerek minik ay›c›¤›
vurmad›. Washington Post gazete-
sinin muhabiri ve karikatüristi
Clifford Berryman da olay› iki politik
anlama gelebilecek bir karikatürle
anlatt›. ‘Mississippi’de Çizgiyi Çiz-
mek’ bafll›¤› ayn› zamanda baflka-
n›n zenci Amerikal›lar›n haklar›n›
korudu¤una dair bir göndermeydi.

Bu davran›fl, arkadafllar›n›n k›saca
‘Teddy’ diye isim verdikleri baflka-
n›n popülaritesini art›rd›. Bunu fark
eden New York’lu Rose ve Morris
Michtom çifti, Berryman’in karika-
türündeki ay› yavrusuna benzeyen,
kafas› dönebilen, kollar› ve bacak-
lar› hareket edebilen bir oyuncak
ay› tasla¤› üzerinde çal›flmaya bafl-
lad›. Pelüflten yap›lm›fl ilk örnek
Michtom’lar›n flekerci dükkan› vitri-
nine kondu¤unda ç›lg›n bir salg›n
bafllad›. Söylentilere göre bu oyun-
ca¤a ‘Teddy’s Bear’ ad›n› vere-

bilmek için baflkandan izin al›nm›fl-
t›. K›sa süre içinde bu yeni oyun-
cak, Baflkan Teddy Roosevelt’in de
adeta alamet-i fârikas› olmufltu; her
foto¤rafta yan›nda maskotu Teddy
ile poz veriyordu.

2. Hikâye
Teddy’ye dair ikinci hikâye ise
do¤rudan oyuncak ay›y› üreten bir
Alman firmas› ile ilgili. Yine 1902
y›l›nda, uygulamal› sanatlar okulu
ö¤rencisi Richard Steiff, Stuttgart
hayvanat bahçesinde ay›lar›n
hareketlerini gözlemleyerek çizimler
yapmaktayd›. Teyzesi Margarete
ise evinde keçe kumafltan oyun-
caklar üretiyordu. Küçükken çocuk
felci geçirmifl olan Margarete teker-
lekli sandalyesinde, de¤iflik hayvan

biçimlerinde oyuncaklar dikiyordu.
Erkek çocuklar için bir tür bebek
üretmeyi düflündü¤ünde ye¤eninin
gelifltirdi¤i taslaklar› kullanarak
1902 y›l›n›n sonbahar›nda, kolunu
baca¤›n› oynatabilen ilk oyuncak
ay› “Bär 55PB” (55 = oturur durum-
da boy, P = pelüfl, B = beweglich -
hareket edebilen) ortaya ç›kt›. Kol
ve bacaklar ilk örneklerde kal›n
sicimle gövdeye dikiliydi.

Baz› düzeltmelerden sonra ay›c›k
1903 y›l›nda Leipzig Bahar Fuar›’
nda ilk defa boy gösterdi¤inde sivri
burnu, ayakkab› dü¤mesi gözleri,
uzun kollar›, s›rt›nda abart›l› kambu-
ruyla biraz garip bir oyuncakt›.
Fuar›n son günü New York’lu
Borgfeldt & Co. flirketinin temsilcisi,
Richard Steiff’›n ay›s›n› görüp 3.000
adet ›smarlay›nca, Steiff flirketinin
ünü an›nda yay›ld›. Baflkan
Roosevelt’in k›z›n›n dü¤ününde
dekorasyon malzemesi olarak kul-
lan›lmak üzere bu ay›c›ktan sat›n
al›nd›¤› söylentisi ise ay›c›¤a
‘Teddy’nin Ay›s›’ anlam›na gelen
Teddybär ad›n›n verilmesine neden
oldu. Richard Steiff, ay›c›klar›
Amerika’ya yollamadan önce
üzerinde biraz daha çal›flt›; kol ve
bacaklar›n gövdeye ba¤lant›lar›
de¤iflti, orant›lar› düzeltildi, boyu
biraz daha oyuncak boyutuna
indirildi ve oyuncak biraz da 
hafifletildi.

Oyuncak ay›lar› üretmek ev
ekonomisinin s›n›rlar›n› zorlamaya
bafllay›nca Margarete Steiff
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Clifford Berryman’›n
Washington Post’tatt
yay›nlanan ve oyun-
cak ay›c›klara ‘Teddy’
ad›n›n verilmesine
yolaçan karikatürü. 

Steiff firmas›n›n 1907
yap›m› meflhur ay›c›¤›
Julia ve yine Steiff’›n
1910 y›l›nda üretti¤i 
tekerlekli ay›c›k.



üzerinde ‘Hermann Teddy Original’
yazan bir minik plaketti. Bu flirket
Amerika’ya yapt›¤› ihracatla öne
ç›kt›. Savafltan sonra Bernhard
o¤ullar›yla birlikte ‘Teddy
Plüschwarenfabrik Gebr. Hermann
KG’ flirketini Bamberg’e tafl›yarak
üretime devam etti.

Amerika ve Almanya d›fl›nda önde
gelen bir oyuncak ay› üreticisi de
1903 y›l›nda kurulmufl olan ‘The
Dean Rag Book Company Ltd.’ idi.
Dean aile flirketi 1711’de kitap
yay›nc›l›¤› ile ifle bafllam›flt›. ‹ki as›r
boyunca yay›nc›l›k yapt›ktan sonra
1902 y›l›nda çocuklara yönelik bez
kitap üretimine geçtiler. I. Dünya
Savafl›’n›n bafllamas›yla Almanya
ve Avusturya’dan ithal edilen oyun-
caklarda azalma olunca da oyun-
cak ay› üretimine bafllad›lar ve
1915 y›l›nda ‘Kuddlemee’ adl›
oyuncak kataloglar›nda üç ay›
modeline yer verdiler. ‹zleyen yirmi
y›l içinde de ‹ngiltere’nin önde
gelen oyuncak fabrikalar›ndan biri
haline geldiler. Dean flirketi II.
Dünya Savafl›’ndan sonra yine eski
sat›fllar›na ulaflsa da, 1980’lerde
Uzakdo¤u’dan ithal edilen oyun-
caklar›n fiyatlar›yla rekabet edeme-
di. 1988 y›l›nda flirketi sat›n alan
Neil ve Barbara Miller çifti piyasaya
s›n›rl› say›da üretilen oyuncak
ay›larla girdi ve ‘koleksiyoner’ için
üretilen ay›lar› ile tan›nd›lar.
Oyuncak ay› üretimini gitgide
gelifltirirken, 1997 y›l›nda kumafl
kitap üretimine son verdiler. 

Pelüfl ay›lardan söz ederken, 100.
kurulufl y›l›n› geçti¤imiz y›llarda kut-
layan ‘Schulte Mohair’ flirketini
anmaks›z›n ‘100 y›ll›k mutlulu¤u’
düflünmek olanaks›z. 1901 y›l›nda
Reinhard Schulte’nin Duisburg’da
kurdu¤u flor dokuma sanayii önce-
likle çocuk paltolar› ve terlik içi kürk
taklidi astarlar için üretti¤i pelüfl-
lerle yola ç›kt›. Üretti¤i Alpaka
kumafllar› dünyan›n birçok moda
evi taraf›ndan tercih ediliyordu.
Fakat Schulte dünya piyasas›nda
esas ününü oyuncak ay›ya borçlu.
‹lk üretilen Steiff oyuncak ay›lar
Schulte’nin pelüfllerini kullanarak
piyasaya girmifl, onu izleyen Teddy

gibi sa¤ kulaklar›na dü¤me tak›nca,
olay mahkemelik oldu ve Bing,
dü¤melerini oyuncaklar›n›n sol ko-
lunun alt›na takmaya bafllad›. Bu
dü¤melerde, 1919 y›l›na kadar GB
(Gebrüder Bing), bu y›ldan sonra da
BW (Bing Werke) bafl harfleri yer
ald›. Kendini özellikle oyuncakla-
r›n›n yumuflak dolgusuyla tan›tan
Bing flirketi dünya ekonomik krizin-
den etkilenerek üretimini durdurdu.

Oyuncak ay› üretimi ile tan›nan bir
baflka flirket de 1913 y›l›nda ilk
pelüfl ay›c›¤›n› üreten Gebr.
Hermann KG idi. Oyuncak üreticisi
olan Johann Hermann ve o¤ullar›
oyuncak ay› ç›lg›nl›¤›ndan yararla-
narak ay› üretimine bafllad›lar. ‹lk
üretim di¤er s›radan flirketlerin üret-
ti¤i oyuncak ay›lara benziyordu.
1915 y›l›nda ise kendi modelleriyle
flirket patenti ald›lar. Savafl y›llar›
hammadde ve siparifl aç›s›ndan
zorlu y›llard›. Savafltan sonra Baba
Johann Hermann ölünce flirketi
o¤lu Max Hermann devrald› ve
‘koflan köpekli ay›’ markas› ile 
üretime devam etti. Hermann
Teddy’lerinin özelli¤i kafa k›sm›nda
kullan›lan pelüflten daha k›sa havl›;
aç›k veya koyu olarak renk farkl›l›¤›
gösteren bir burun k›sm›na sahip
olmas›yd›. Bu ay›c›k boynunda da
kurdeleden kocaman bir fiyonk
tafl›yordu. Genelde kullan›lan pelüfl
rengi de sar›dan kahverengiye
kadar uzanan de¤iflik alt›n
tonlar›ndayd›. Max Hermann
‹ngiltere’ye yapt›¤› ihracatla yurt
d›fl›nda da tan›nd›. fiirketin
yaflayaca¤› ilk kriz borsalar›n
çökmesiydi. Peflinden II. Dünya
Savafl› patlak verdi ve sonradan da
fabrikalar›n bulundu¤u Sonneberg,
Sovyet Rusya kontrolünde olan
bölgede kald›. O y›llarda oyuncak
üreten birçok firma üretimini ordu
gereksinmelerine göre de¤ifltirse de
Max Hermann düflük say›da üre-
time devam etti.

Johann Hermann’›n di¤er o¤lu
Bernhard Hermann ailenin
gelene¤ini sürdürerek pelüfl ay›
üretimi için yine Sonneberg’de
kendi fabrikas›n› kurdu. Onun
iflareti ise ay›c›klar›n boynuna as›l›,

yetenekli ye¤enleriyle birlikte bir
aile flirketi kurdu. Ye¤enlerden
Richard sanat dan›flman› olarak
tasar›mlardan sorumluydu, Hugo
mühendis olarak iflletmenin yöneti-
minin bafl›ndayd›, Franz da reklam
sorumlusuydu. Franz Steiff’›n 1904
y›l›ndaki ilginç buluflu olan, kendi
ürünlerinin kulaklar›na takt›klar›
dü¤me için ald›klar› marka tescili ile
taklitlerden korundular. ‹lk kullan-
d›klar› metal dü¤menin üzerinde bir
fil resmi vard›. Asl›na bak›l›rsa
dü¤menin malzemesi ve üzerindeki
yaz›n›n karakterinin yüz y›l içinde
yaflad›¤› de¤iflim, Steiff oyuncak-
lar›n›n hangi y›llarda yap›ld›¤›n›
anlayabilmek için de güzel bir ipu-
cudur. Bu minik dü¤meler y›llard›r
nitelikli bir ürünün, iyi ve do¤ru
tasar›m›n, çocu¤a uygun bir oyun-
ca¤›n simgesi olmufltur. 

Y›lda 1 Milyon Ay›
1905 y›l›nda Familie Steiff GmbH
fabrikas›nda 2.000 iflçi y›lda
yaklafl›k bir milyon adet ay› üreti-
yordu. fiirketin kurucusu olan
Margarete Steiff 1909 y›l›nda
ölünceye kadar bu h›zl› geliflimi
izledi. Familie Steiff günümüzde de
sadece oyuncak ay› de¤il, de¤iflik
hayvan ve tiplemeleriyle de oyun-
cak dünyas›ndaki yerini koruyor. Bu
oyuncaklar kulaklar›ndaki dü¤me-
lerin yan› s›ra bir de boyunlar›nda
ne olduklar›n› veya ait olduklar›
serinin ad›n› belirten karton madal-
yonlar tafl›yorlar. Oyunca¤›n hangi
y›llar aras›nda üretilmifl oldu¤uyla
ilgili bir baflka ipucu da bu madal-
yon biçimindeki iflaretler...

Steiff flirketinin dünya oyuncak
pazar›ndaki baflar›s› di¤er oyuncak
üreticilerini özendirdi ve birço¤u
oyuncak ay› üretimine de yer ver-
meye bafllad›. 19. yüzy›l›n sonla-
r›ndan itibaren renkli teneke oyun-
caklar›yla tan›nan ‘Gebrüder Bing’
flirketi de 1907 y›l›nda pelüfl hay-
vanc›k ve ay› üretimine bafllad›.
Hareketli oyuncak olarak patent
ald›klar› farkl› mekanizmalar›yla
takla atabilen veya yürüyebilen bu
oyuncaklar üstlerindeki ilginç
k›yafetlerle de be¤eni kazand›lar.
Bing oyuncaklar› da önceleri Steiff

'Teddy Bear'ler
büyüklerin de
oyuncaklar›
haline geldi
art›k. Kolek-
siyoncular
önemli paralar›
gözden
ç›kart›yor...
100 y›ld›r 
mutluluk veren
oyuncak ay›lar
sanal ortamda
bile keyif 
vermeye 
devam ediyor.
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Hermann ve Hermann Spielwaren
gibi Alman oyuncak fabrikalar› d›-
fl›nda ‹ngiltere’deki Merrythought
ve Dean’s gibi üreticiler de kumafl-
lar›n› bu flirketten alm›fllard›. 

Bugün art›k ‘Teddy Bear’ler çocuk-
lar›n oldu¤u kadar büyüklerin de
oyuncaklar› haline geldi. Koleksi-
yoncular aç›k art›rmalarda ay›c›klar
için önemli paralar› gözden ç›ka-
r›yorlar. Oyuncak müzelerinin d›-
fl›nda özel ‘Teddy’ müzeleri, yeni
tasar›mlar için her y›l aç›lan yar›fl-
malar, ay›c›k kültürünü yaymak
amac›yla merakl›lar›na kendi oyun-
caklar›n› dikebilmeleri için örnekler
veren dergiler var. Hatta elinizde
flefkat görmeye muhtaç ay›c›klar
varsa onlar› götürebilece¤iniz
klinikler bile var; Münih’teki
Teddybär-Klinik gibi. Çok çok eski-
den ‹stanbul’da da oyuncak bebek
tamiriyle u¤raflan biri vard›... Ama
art›k daha ‘önemli’ konularla u¤-
raflt›¤›m›z için oyuncaklara pek s›ra
gelmiyor, daha do¤rusu, bozuldu
mu kald›r›p at›l›yor. Fakat 100 y›ld›r
mutluluk veren oyuncak ay›lar sanal
ortamda bile keyif vermeye devam
ediyor. 

fifieerrmmiinn AAllyyaannaakk

www.acikradyo.com.tr
20 fiubat 2002.

KKaayynnaakkllaarr::
Elke Gottschalk; Teddybären. Augsburg:
Weltbildverlag GmbH, 2000.

Pauline Cockrill; The Ultimate Teddy Bear
Book. Londra: Dorling Kindersley, 1991.



Ödül
15 y›ll›k yay›n süresi içinde Aç›k
Radyo 44 ödüle lay›k görüldü:
Baz›lar› flunlar:

2010 - Gazeteciler ve Yazarlar
Vakf›’n›n, “Birlikte Yaflama” ödülü.
Ülkede sosyal bar›fla katk› sa¤layan
kurumlardan biri olarak yapt›¤›
yay›nlardan dolay›.

2009 - Küresel Is›nma Kurultay›
Duyarl›l›k Ödülü (Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti). Çevre ve
küresel ›s›nma konular›nda yapm›fl
oldu¤u çal›flmalardan dolay›.

2008 - 77. ‹zmir Enternasyonal
Fuar› ödülü. Küresel ›s›nmaya karfl›
yürütülen kampanya nedeniyle.  

2007 - ‹stanbul Üniversitesi Difl
Hekimli¤i Fakültesi 100. Y›l “En”leri
içinde “En Çok Dinlenen (Yabanc›)
Radyo ödülü.

2007 - Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul
fiubesi Vefik Kitapç›gil Kamu
Hizmet Ödülü. Kamu hizmeti
yay›nc›l›¤› nedeniyle. 

2007 – En ‹yi ‹lan (Grafikerler
Meslek Kuruluflu)
Haziran ay›nda Artun Çinetçi’nin
‘Radyo fienli¤i/Teflekkür’ ilan›
tasar›m›yla. 

2007 – Radyo Programlar› dal›nda
ödül (‹stanbul Tabip Odas›)
Toplum sa¤l›¤›m›z› sonsuza de¤in
etkileyecek olan ‘küresel ›s›nma’
felaketine yönelik ›srarl› ve kaliteli
programlar› nedeniyle.

2007 – Nezih Demirkent Özel Ödü-
lü (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti)
‘Çevre kirlili¤i ve küresel ›s›nma’
konusunu ›srarla irdeleyen ve
uyar›larda bulunan gazetecilik
yaklafl›m› nedeniyle. 

2005 – Y›l›n Radyo Program›
(Türkiye Yazarlar Birli¤i)
Yücel Yemez, Zafer Yenal ve
Zeynep Güzel’in haz›rlay›p sundu¤u
‘‹ncir Çekirde¤i’ adl› program
nedeniyle. 

2005 – Dünya Müzi¤i Kay›tlar›
Konusundaki En ‹yi Araflt›rma
(ARSC Association for Recorded
Sound Collections/Ses Kay›t
Koleksiyonlar› Birli¤i) Cemal
Ünlü’nün Aç›k Radyo’da haz›rlay›p
sundu¤u ‘Sadânüvis’ program›ndan
yola ç›karak yazd›¤› Git Zaman Gel
Zaman (Pan Yay›nc›l›k) adl› kitap
nedeniyle. 

2005 – Y›l›n Bölgesel Radyosu
(Radyo Televizyon Gazetecileri
Derne¤i)

2005 – Yerel Radyo Dal›nda Medya
Özel Ödülü (TRODSA) ‘Trafik ve yol
güvenli¤i’ için toplumu bilinçlendir-
me konusunda gösterilen duyarl›l›k
ve sorumluluk nedeniyle.

2005 – 2004’ün En ‘Haslar›’ Özel
Ödülü (Kadir Has Üniversitesi) 

2004 – En ‹yi Radyo Program›
(Türkiye Tabip Odas›, ‹TO)
Hasan Meriç, Serdar Çintan ve
Selim Badur’un haz›rlay›p sundu¤u
‘Önce Sa¤l›k’ adl› program
nedeniyle.

2003 – Türkiye Gazetecilik Baflar›
Ödülü (Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti)
Cemal Ünlü’nün haz›rlay›p sundu¤u
‘Sadânüvis’ adl› program
nedeniyle.

2002  – Y›l›n Radyosu (Ça¤dafl
Gazeteciler Derne¤i)

2001 – Meslek Ödülü (Uluslararas›
Rotary 2420. Bölge Meslek Ödülü) 
Ömer Madra’n›n mesle¤i ile
topluma verdi¤i özverili hizmet ve
topluma oluflturdu¤u örnek
nedeniyle. 

2001 – 2001 Y›l›n›n En Baflar›l›
Radyosu (‹stanbul Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi)

2001 –  Türkçeyi En ‹yi Konuflan
Radyo Programc›s› (Dialog Anlat›m
‹letiflim Afi)
Cemal Ünlü’ye, haz›rlay›p sundu¤u
‘Sadânüvis’ adl› program

nedeniyle.

2000 –  En Be¤enilen Radyo Kanal›
(Marmara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi ö¤rencileri ve ö¤retim
üyeleri)
2000 – Kitle ‹letiflim Araçlar›nda
Türkçe’yi En ‹yi Kullanan ‹simler
ödülü (Marmara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi ö¤rencileri ve ö¤retim
üyeleri)

2000 – 14 Mart T›p Bayram› kap-
sam›nda ödül (Türk Tabibler Birli¤i)
Ayflenur Doksat ve Ça¤r›
Kalaça’n›n haz›rlay›p sundu¤u ‘Aç›k
Sa¤l›k’ adl› program nedeniyle.

2000 – Biliflim Medya Ödülü
(Türkiye Biliflim Vakf›)
Cem Tecimen’in haz›rlay›p sundu¤u
‘Bilgisayar Dünyas›’ adl› program
nedeniyle.

1999 – Biliflim Medya Ödülü
(Türkiye Biliflim Vakf›)
Cem Tecimen’in haz›rlay›p sundu¤u
‘Bilgisayar Dünyas›’ adl› program
nedeniyle.

1999 – Radyo Dal›nda En ‹yi
Program (‹stanbul Tabibler Odas›)
Ayflenur Doksat ve Ça¤r›
Kalaça’n›n haz›rlay›p sundu¤u ‘Aç›k
Sa¤l›k’ adl› program nedeniyle.

1998 – Sedat Simavi Ödülleri,
Radyo kategorisi (Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti)
Bülent Aksoy ve Ersu Pekin’in
haz›rlay›p sundu¤u ‘Saz ve Söz’
program› nedeniyle.

1998 – Biliflim Medya Ödülü
(Türkiye Biliflim Vakf›)
Cem Tecimen’in haz›rlay›p sundu¤u
‘Bilgisayar Dünyas›’ adl› program
nedeniyle.

1997 – Sedat Simavi Ödülleri,
Radyo kategorisi (Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti)
Ömer Madra ve Murat Lu’nun
haz›rlay›p sundu¤u ‘Aç›k Gazete’
adl› program nedeniyle.
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belirleyece¤ini düflünüyorum– kim
ne derse desin.

Sa¤lam bir sermayeden yola ç›kt›
Ömer: Kiflisel birikim ve deneyim
deposu yetmezdi, bunu öngörerek,
‘with a little help from my friends’,
yol arkadafllar›n› seçti. Katk›lar›n›
küçümsemek kimsenin akl›ndan
geçmez, bence de onlars›z gerçek-
leflemezdi Aç›k Radyo gibi bir kuru-
lufl, ama hepsini bir araya getirmek,
bir arada tutmak herkesin harc› ola-
mazd›, Ömer Madra bir tür Japon
yap›flt›r›c›s› gibi aralar›nda
dolaflmakta zorlanmad›.  

Bafllamak ayr› ifl, sürdürmek apayr›
ifl. (Bir ara Madra’yla ortak yazg›-
m›zd› bafllamak ve istemesek bile
h›zl›ca bitirmek, nas›lsa yendik o
‘makûs talih’i). Aç›k Radyo yola
ç›kt›¤›nda, do¤rusu bir uzun hava
beklentisi içinde olanlar›n say›s›
fazla say›lmazd›. T›kanacak gibi
olundu¤unda “buraya kadarm›fl”
diye hay›flan›yordu ço¤u, oysa
Borges’in “yollar› çatallanan bahçe”
imgesini ça¤r›flt›ran bir by-pass
uygulamayla, önüne ç›kan dev bir
engelin etraf›ndan dolaflarak,
yata¤›n› kaz›yordu Aç›k Radyo– 
ne de olsa debisi yüksekti.  

Bu iki baflar›ya bir üçüncüsünü
kolayl›kla ekledi Madra. Zaten
bünyesinde ete kemi¤e bürünmüfl
ayk›r› sesi ifle koflarak, yeryüzün-
den ve ülkenin alt›ndan sökün eden
her türden belâya, ortakula¤a
yerleflmifl bir eflek ar›s› gibi ara 
vermeden, muhalif v›z›lt›s›yla
karfl›l›k verdi. ‹fl yaparken ister 
istemez sa¤a sola çarpar insan,
“seviflirken ç›kard›¤›m›z her ses
h›rs›z›n devirdi¤i eflya” hikâyesi,
yara bere olmadan olmaz.

Ondört küsur y›l›n ard›ndan dönüp
bak›ld›¤›nda, Aç›k Radyo’nun
ansiklopedik katalo¤u da göstere-
cektir ya, Türkiye’nin kula¤›na ben-
zersiz bir seçenek sunuldu burada.
Ömer Madra, hayat›n›n en olgun,
verimli, delififlek dönemini, bu
ülkenin iletiflim tarihinde özel bir
delik açmaya vakfetti. Asl›na
bak›lacak olursa, berbat y›llard›.

fley yoktu, daha önce yazm›flt›m:
Ömer Madra’n›n a¤z›n› ba¤lasan›z
eli kolu durmaz, yerleflik düzen
sab›rla Aç›k Radyo’nun kepenk
indirmesini beklemeye raz› oldu –
daha çok beklerler.  

Aç›k Radyo’da, mikrofona t›k diye
ilk vuruldu¤undan bu yana ondört
küsur y›l geçti. Çok fley de¤iflmifltir,
birfley d›fl›nda: Her fleye muhalefet,
kendi anayasas›na ba¤l›l›k.
“Kâinat›n bütün sesleri” ad›
üstünde bir slogandan ibaret
de¤ildi, onlar› tek tek iflittik. Her
görüfle elbette yer aç›lamazd›, ama
totaliter olmayan her görüflün tem-
silcisi söz alabilece¤i bir nokta
buldu¤unu biliyordu. San›r›m bun-
dan, pek az yay›n organ›na nasip
olan bir durumun merkezi haline
geldi Aç›k Radyo: ‹zleyicisi suskun
ve uzakta kalmad›, iflin içine girme-
ye koyuldu, dinlemenin edilgin bir
fiile indirgenemeyece¤ini kan›tlad›.
Sesleri okumay› bilen insanlard›
bunlar, do¤ru sesler boktan bir
dünyan›n parazitini bast›rabilirdi. 

fiimdi, Ömer Madra, Aç›k
Radyo’nun ‘nesi’ oluyor? Orkestra
flefi, genel yay›n fleyi, önderi ya da
diktatörü, vicdan ifllerinden sorumlu
müdürü, pederi, ebesi mi? Bunlar›n
hepsi, hiçbiri ve dahas›d›r bana
kal›rsa. Baz› giriflimler, “efendim
öyle kurumlafl›lamaz” dense de, tek
adama ba¤l›d›r, onu alt›ndan çekin,
düfler. Yaz›s› uzun olsun, Aç›k
Radyo Ömer Madra’s›z alelâdeleflir,
öteki radyolar›n aras›na kat›l›r–
öteki radyolar kötü demiyorum,
diyemem de, onlar› zaten dinlemi-
yorum, Aç›k Radyo’nun koflulu
budur diyorum.

Görüflüme kat›lmamak kolay›n
kolay›, biliyorum. Eklemeliyim:
Genelde ben de kat›lmam bu tür
yaklafl›mlara. Bir radyo kurmak için
belli say›da istekli bir araya gelecek
olsak, farkl› bir iflleyifl formülünü
önerenler aras›nda yer al›r›m. Ne ki
burada bir radyo projesinin de¤il,
ondört yafl›n› doldurmufl bir radyo
serüveninin karfl›s›nday›z: Aç›k
Radyo’nun karakterini, karakteris-
ti¤ini Ömer Madra’n›n belirledi¤ini,

1997 – Biliflim Medya Ödülü
(Türkiye Biliflim Vakf›)
Cem Tecimen’in haz›rlay›p sundu¤u
‘Bilgisayar Dünyas›’ adl› program
nedeniyle.

1997 – Kristal Elma Ödülü
(Reklamc›lar Derne¤i)
Fol dergisinde yay›nlanan, ‘Kâinat›n
Tüm Seslerine, Renklerine ve
Titreflimlerine Aç›k Radyo’ reklam›
nedeniyle. (Ayn› reklâm, London
International Advertising Awards’da
‘Consumer Campaign’ kate-
gorisinde ilk 3 dereceye girip 
finalist oldu)

1996 – Biliflim Medya Ödülü
(Türkiye Biliflim Vakf›)
Cem Tecimen’in haz›rlay›p sundu¤u
‘Bilgisayar Dünyas›’ adl› program
nedeniyle.

1996 – ‹yiler Kategorisi Birincisi
(Lambda ‹stanbul)

1996 – Bas›n Yay›n dal›nda,
Evrensel Kardefllikten Dünya
Bar›fl›na Ça¤r› Ödülü. (Dünya
Kardefllik Birli¤i Mevlâna Yüce
Vakf›)

AAçç››kk RRaaddyyoo

Ömer Madra
Ömer Madra’y› çeyrek yüzy›l önce
tan›d›¤›mda tam anlayamam›flt›m,
zamanla yerli yerine koydum temel
özelli¤ini: Bir konuyla ilgilenmeye
bafllad›¤›nda durmak, bir ifle
dald›¤›nda a¤›rdan almak nedir
bilmiyordu. Aradan bunca y›l geçti
‘düzelmedi’, tersine, eskiden
g›rtla¤›na kadar batmakla yetinirdi,
art›k dibe vurdu ve orada, ken-
disiyle birlikte afla¤›ya çektikleriyle,
mutlu ve huzursuz, yafl›yor.  

Bir radyo infla etmeye karar
verdi¤inde, çoktan a¤armaya
koyulmufltu Ömer, âmiyâne deyiflle
bir tek kula¤›n›n arkas› kalm›flt›:
Üniversite, bas›n, yay›n dünyalar›
onu hay›rla yâdediyor muydu, san-
mam; burnunu soktu¤u an iletiflim
dünyas›n›n s›rt› ürpermifl olsa
gerektir. Ne ki, yap›lacak fazla bir
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‹flin kötüsü, daha da berbat
geçece¤i belli y›llara hak kazand›k.
Bu zaman›n içinde hofl sadâ, deniz
feneri, bafll›ca kutup noktalar›ndan
biri oldu, kald› Aç›k Radyo, onu
yar›na do¤ru götürecek dümenci
Ömer Madra. Rüzgâr› bol olsun. 

EEnniiss BBaattuurr

Ördek
Çin’in bir bölümünde ördekler 
pirinç tarlalar›na dadanan böcekleri
yemek için kullan›l›yor. Bir ördek 
bir saat içinde 200 böcek yiyebi-
liyor. Binlerce ördek olunca bütün
böcekler yenebilir. Böylelikle pirinç
tarlalar›na zarar vermemesi için
böcekleri ilâçla öldürmek yerine
ördekleri kullanman›n baflka yarar-
lar› da var. ‹lâçlar zehirli oldu¤u 
için pirinç tarlalar›ndan göllere ya

da akarsulara tafl›nabilir, di¤er
canl›lara da zarar verebilir. 

‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

Örgütlenmifl ‹kiyüzlülük
Toplum örgütlenmifl ikiyüzlülüktür.
Toplumlar›n içinde çeflitli düzey 
ve biçimlerde sürekli yalan söylenir.
Yalan söyleyenler de bilirler yalan
söylediklerini; yalan söylenenler de
kendilerine yalan söylendi¤ini...
Belirli biri yoktur bunu örgütleyen;
kendi kendine oluflur. ‹nsanlar 
öyle yaparlar –karfl› karfl›ya
geldiklerinde, biri düflünür, “fiimdi
ben buna nas›l bir yalan söyleye-
yim…” diye; öteki de merakla 
bekler, “fiimdi bu bana nas›l 
bir yalan söyleyecek…” diye. 

Ama, bazen, do¤ru söylemeyi 
ilke edinme¤e çal›flan insanlar da
ç›kar ortaya. Epey s›k da ç›karlar
asl›nda; fena da de¤illerdir. O 
kadar kalabal›k olmasalar da… 

Ömer de böyle birfley yapt› iflte.
Nereden nas›l bir tu¤la düflmüfl 
kafas›na bilmiyorum, ama flöyle 
birfley düflündü: ‹nsanlar var 
bu toplumun içinde, yafl›yorlar.
Mesela bir banka genel müdürü
var; diyelim, ortaça¤ müzi¤i 
merakl›s›. Bir matematik profe-
sörü var; kafas›na Bach'› takm›fl.
Bir finans uzman› var; çocuk
flark›lar› topluyor. Böyle kiflileri
buldu Ömer –arka bahçelerinde
seslendirilebilir bitkiler yetifltiren
kiflileri… Onlar› ça¤›rd›. Ne dedi
onlara?... Önce, biraz geriye 
dönelim: Bütün o yalanlar niye
söyleniyordu? Ç›kar için. ‹nsanlar
birtak›m ç›karlar› için yalan söylü-
yorlard› ve toplum da bunun et-
raf›nda dönüyordu. Yani çeflitli
insanlar›n ç›karlar› var, çeflitli 
baflka insanlar›n söz sahibi 
oldu¤u. Banka müdürü oldu¤un
zaman günde kaç yalan söylemek
zorundas›n, düflünsene! Üüf...
Üstelik organize etmek zorundas›n
yalanlar›n›, programl› bir hale
getirmek zorundas›n. 

fiunu istedi Ömer insanlardan, 
onlar› ça¤›r›rken: “Gelin, burada
do¤ru söyleyin”, dedi. Bu kadar
basit: “Gelin, do¤rular›n›z› söyleyin,
do¤rular›n›z› dinletin.” Ama yan›na
flunu da ekleyerek: “Bak›n, size
para mara da vermeyece¤iz; 
yani, buradan hiçbir ç›kar›n›z yok.
Buradan maddi ç›kar anlam›nda
hiçbir fley beklemeyeceksiniz”, 
dedi “–ama söylemek istedi¤iniz
birfleyler varsa –efendim, sen, 
alternatif edebiyat m› yapmak 
istiyorsun –sen, monofonik müzik
mi çalmak istiyorsun, buyur yap.
Ben sana befl kurufl para verme-
yece¤im ama; ona göre”, dedi. 

Bu çok önemli. Bu ikili anlay›fl 
buray› kurdu. Bu çok önemli 
birfley. Bir toplumda böyle 
birfley yoksa, yalan ve ikiyüzlülük

bata¤›na saplan›p baflka 
hiçbir ufku, hiçbir umudu 
olmayan kifliler haline gelir 
insanlar. 

Biryerlerde do¤runun söylendi¤ini;
biryerlerde birilerinin ç›karlar›n›n 
gerektirdiklerini de¤il, gerçekten 
bildikleri ve gerçekten düflündük-
leri fleyleri söylediklerini bilmezse
insanlar, bir boka yaramaz böyle 
bir toplum. 

OOrruuçç AArruuoobbaa

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006. 
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Bir ördek bir saat içinde 200 böcek
yiyebiliyor.



Pacifica Radio
Bilindi¤i üzere, Berkeley 1960’lar-
daki ifade özgürlü¤ü hareketi-
nin do¤du¤u yerlerden biriydi.
1950’lerin sonlar›nda Kuzey
California’da bu sevimli kasabada
yay›na bafllayan KPFA adl› radyo,
ifade özgürlü¤ünün geliflmesinde
y›llar boyunca önemli bir katalizör
ifllevi gördü. KPFA, bugün büyük
bir network haline gelmifl olan
Pacifica Foundation adl› vakf›n ilk
istasyonuydu ve halen de Pacifica
Foundation’›n bayrak gemisi olarak
kabul ediliyor. 

Özgür ve Bar›flç› Alternatif
Radyoculu¤un Öncüsü
KPFA’n›n temelleri 1947’de 
at›lm›flt›. O s›rada Amerika,
Avrupa’n›n kurtar›c›s› olarak
alk›fllan›yor, Avrupa’y› faflizmin
çizmesinden kurtard›¤› söyleniyor-
du. Ancak s›cak savafltan hemen
sonra bu kez de so¤uk savafl
bafllam›flt›. Bu dönemde
Amerika’da düflünce özgürlü¤ü,
temel hak ve özgürlükler bask›
alt›na al›nm›flt›. KPFA’y› kuranlar›n
amac› da, bu ortama karfl›
mücadele etmekti. Ama radyonun
yay›na geçebilmesi için aradan iki
y›l geçmesi gerekti; o zaman›n
koflullar›nda paray› ancak 
bulabilmifllerdi. Lewis Hill bu 
radyoyu 1949’da kurdu¤unda 

program yapacak pek fazla 
insan da bulamam›flt›. ‹lk defa
temas etti¤i kifliler California
yöresindeki küçük dergilerin
etraf›nda toplanm›fl olan sa-
natç›lard›. Kenneth Rexroth’un
bafl›n› çekti¤i bir dergi olan Arc
çevresi bu gruplardan biriydi. Daha
sonra Beatnik’lerin politik kanad›n›
oluflturanlar da genelde bu 
dergi çevresinden geliyorlard›. 

KPFA hiçbir radyoya benzemeyen
bir formatla ortaya ç›km›flt›. Ayr›ca
bugün ‘call in’ dedi¤imiz dinleyici-
lerin programc›lara telefon etmesi

uygulamas›na da bu radyo öncülük
etmiflti. Programlar›n yap›lmas›nda
da zaten dinleyicilere dan›fl›lan;
sponsor dinleyicileri olan, yöre
halk›n›n sorunlar›n› iflleyen ve
deste¤ini yöre halk›ndan alan bir
radyo oldu. 1960’larda bu tip 
radyolar›n çok görüldü¤ü ileri 
sürülebilir. Özgür radyoculu¤un ya
da alternatif radyoculu¤un 60’larda
çok yayg›nlaflt›¤› düflünülebilir, 
ama 60’larda yayg›nlaflan bu 
radyolar alternatif müzik yay›n›
yapan radyolard›. KPFA ise
1960’larda California Üniversi-
tesindeki ö¤renci hareketinin, 
ifade özgürlü¤ünün bafllat›c›s›,
katalizörü, onu galvanize eden,
elektriklendiren bir radyo oldu.

Deflifre Edilip Dinleyiciye
Yollanan Yaz›l› Programlar
Lewis Hill, II. Dünya Savafl› s›ra-
s›nda vicdani retçiler komitesinin
baflkan› ve bu bask›y› en çok üze-
rinde hisseden insanlardan biriydi.
Radyonun yay›na geçti¤i tarihten
hemen sonra yine yer yer s›cak
çat›flmalar›n bafllad›¤› bir dönem
yafland›. Bunun ilk örne¤i de Kore
Savafl›’yd›. Lewis Hill, Kore Savafl›
boyunca Amerika’n›n politikas›n›
çok sert ve aç›k bir dille elefltirdi. 

Kennedy döneminde dan›flmanl›k
yapm›fl olan ünlü iktisatç› John
Kenneth Galbraith KPFA’n›n önemi-
ni anlat›rken “Berkeley bütün
Amerika’dan farkl› olarak kendisine
özgü bir d›fl politikas› olan flehirdir”
diyor. Amerika, bu dönemde
Küba’ya ç›karma yapm›fl, savafl
ilan etmiflti. Ama Berkeley, Küba ile
arkadafl oldu, dost oldu. Öylesine
liberal, sol liberter e¤ilimlerin a¤›r
bast›¤› bir flehirdi Berkeley. Bu
küçük flehir ve Berkeley’deki
Kaliforniya Üniversitesi ifade özgür-
lü¤ü hareketinin geliflti¤i, Demok-
ratik Toplum ‹çin Ö¤renciler 
örgütünün (SDS/Students for a
Democratic Society) kurulup
geliflti¤i yer oldu. Ve bu insanlar
iflte bu radyoyu dinleyerek büyü-
müfllerdi biraz da. Lewis Hill’in
1950’lerin ilk yar›s›nda yapt›¤› 
programlar deflifre edilip radyonun
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‘People’s Park’
isyan›nda Berkeley
ö¤rencileri polisle
çat›flmaya girmeden
hemen önce, 
15 May›s 1969.

KPFA,
1960'larda
California
üniversite-
sindeki
ö¤renci
hareketinin,
ifade özgür-
lü¤ünün
bafllat›c›s›,
kataliza-
törü, elek-
trikleyicisi
oldu.

Lewis Hill, 
1919-1957.



yay›n yap›yoruz. Açl›ktan bahseder-
ken bizim programc›lar›m›z, yorum-
cular›m›z ister istemez kiflisel gö-
rüfllerini de aç›¤a vuruyorlar. Aç
kalan insan hakk›nda ne hissettik-
lerini, onlar hakk›ndaki duygular›n›
da dile getiriyorlar. Bunun do¤ru
olup olmad›¤›n› bilmiyoruz, yanl›fl
yap›yorsak bizi uyar›n, iflte sizden
bekledi¤imiz de bu!”  

Dinleyici deste¤iyle varolan KPFA
reklam gelirleri ile flirketlere ba¤l›
olmamak ilkesini de uzun vadede
korudu. Reklam almaya bafllad›k-
lar›nda özgürlüklerinin k›s›tlana-
ca¤›n› biliyorlard› ve buna uzun
zaman direndiler. O kadar direndi-
ler ki maddi s›k›nt› içinde kald›klar›
1950’lerin ortalar›nda yaklafl›k 2 y›l
kadar bir süre için yay›nlar›na ara
verdiler. Bu verilmesi hiç de kolay
olmayan bir karard›, çünkü bir
radyo yay›n› bak›m›ndan 2 senelik
kesinti oldukça önemlidir.

KPFA ayn› zamanda radyonun kriz
dönemlerinde kaybolup, travmatik
denen dönemlerde tekrar güç
kazanarak geri gelmesinin ilginç bir
örne¤i. Özellikle 11 Eylül’de ikiz
kulelerin ve Pentagon’un vurul-
mas›ndan sonra, dünyadaki büyük
de¤iflime uygun olarak KPFA da
tekrar ön plana ç›kt›. Amy
Goodman, Robert Fisk, Arundhati
Roy gibi, dünyada olup bitenlere
ak›l erdirmek isteyen, düflünen,
yazan, çizen insanlar bu radyoda
konufltular ve onlar›n deflifre edil-
mifl metinleri de internet kanal›yla,
bu sefer çok daha kolay olarak bin-
lerce, on binlerce insana gündelik
olarak ulaflt›r›ld›.Yani Pacifica Radio
günümüzde de hâlâ çok önemli bir
misyonu üstlenmeye devam ediyor.
Ayr›ca ‘Democracy Now’ (Demok-
rasi Hemen fiimdi) diye adland›r›lan
kuruluflla da kopmaz bir ba¤› var.

Dinleyiciyle Programc› Aras›na
Reklam Girmesin
Lewis Hill ortaya koydu¤u dinleyici
sponsorlu radyo teorisinde rad-
yonun çok yak›n bir iletiflim kurma
imkân›n› verdi¤ini söylüyor. Di¤er
iletiflim araçlar›nda geçerli olan
bütün estetik ve etik kurallar radyo

Komisyonu’nda ifade vermeye
ça¤r›lan insanlar, komisyonda
söyleyemedikleri fleyleri ya da
komisyonda dört duvar aras›nda
kalan, kamuya aç›klanmayan
fleyleri bu radyoya gidip söylü-
yorlard›. Komisyonda birkaç kez
ifade verenlerden bir tanesi de
Lewis Hill’di. 

KPFA müzik programlar›nda 
olsun, yorumcular›nda olsun 
benzersiz ve öncü bir radyo.
Örne¤in California’da cinsellik
konusundaki s›n›rlay›c› yasalar›n
henüz yürürlükte oldu¤u, gay ve
lezbiyen haklar› hareketinin henüz
yükselmedi¤i dönemde, yasaklar›n
kalkmas›ndan çok önce KPFA’da
bu yasaklar› delen programlar
vard›. Bu programlardan birini
yapan da 2003 y›l›nda yitirdi¤imiz
ünlü besteci, Lou Harrison’d›.
Harrison pasifizm ile cinsel özgür-
lü¤ün birbirini tamamlad›¤›n›, bun-
lar›n ayr› düflünülemeyece¤ini belir-
tiyor, bu konuyu  KPFA’deki pro-
gram›nda iflliyordu. Yani KPFA’n›n
programc›lar› da en az kurucular›
kadar cüretkâr ve tabu y›k›c›yd›. 

Dinleyicisi ile Bütünleflen Bir
Radyo
KPFA’n›n geliri yüzde 85 oran›nda
dinleyicilerden ald›¤› ba¤›fllara
dayan›yor. Ayn› zamanda çal›flan-
lar›n, programc›lar›n büyük bir k›sm›
da gönüllü olarak çal›fl›yorlar. Rad-
yonun kurucusu Lewis Hill asl›nda
dinleyicilerinden sadece para ver-
melerini istemiyor, radyoyu baflka
anlamlarda da desteklemelerini
istiyordu. Peki dinleyicilerin destek-
ledi¤i radyo nas›l olur? Lewis Hill
bunu flöyle aç›kl›yor: “Farkl› bir 
program yapmak için dinleyici des-
te¤ine dayanmak pratik bir çözüm-
dür, bu ayn› zamanda çözülmeyi
gerektiren bir sorundur da... Ame-
rikal›lar siyaset denildi¤inde, kon-
grede neler konufluldu¤unu merak
ederler; oraya gönderilen temsilci-
lerin ya da senatörlerin ne konufl-
tuklar›yla, bu y›l ne kadar vergi
verecekleriyle ilgilenirler. Ama biz
sadece Amerika’da olup bitenlerle
ilgilenmiyoruz, Hindistan’daki açl›k
da bizi ilgilendiriyor, bu konuda da

2000 küsur dinleyicisinin adresle-
rine mektupla postalan›rd›. Bu
anlamda da yol gösterici olan,
ateflleyen bir istasyon oldu, insan-
lar› çevresinde toplad›. 

Çocuklara Peri Masallar› 
Radyolar savafl dönemlerinde hem
propaganda vas›tas› olarak, hem
de savaflan taraflar›n amaçlar›
do¤rultusunda yanl›fl bilgi vermek
için de kullan›labiliyorlar.
Amerika’da ise savafl sonras›nda,
1950’lerin sonlar›ndan itibaren
radyo daha fazla önem kazand›,
farkl› ifllevler yüklendi. fiair Philip
Lamantia bu dönemi flöyle
anlat›yor: “Radyo benim hayat›mda
çok etkilidir çocuk olarak. Çizgi
romanlar› da yads›m›yorum ama
baz› hikâyeleri radyoda dinlemek
benim bugün bir flair olarak düfl
gücümü çok etkilemifltir. Düflgüç-
lerini harekete geçirmek için çocuk-
lara peri masallar› anlatman›n ideal
ortam› radyodur.” Philip Lamantia
radyo seslerinin kendisini bir flair
olarak ne kadar etkiledi¤ini söy-
lerken 1940’lar›n Amerika’s›ndaki 
o çocuk programlar›ndan söz edi-
yor, Dick Tracey, Terry ve Kor-
sanlar gibi çizgi romanlar› bir de
radyodan dinlemenin kendisi için
ne kadar önemli oldu¤unu
anlat›yor. Edgar Allen Poe’nun
öykülerini okumadan önce ilk kez
radyoda dinledi¤ini ve bu sayede
okumaya merak sard›¤›n› anlat›yor. 

Elvis Oturma Odam›zda
1950’lerden itibaren televizyonun
bir aile e¤lencesi olmas›yla birlikte,
radyonun yay›n› da gençlere yöne-
lik bir hal ald›. Televizyondan duyul-
mayan müzikler radyoda çal›n›yor,
Elvis ilk kez radyoda duyuluyordu.
Elvis’in televizyona ç›kmas› bir hayli
zaman ald›. Onu göstermek iste-
miyorlar, anne babalardan sakl›yor-
lar, evin oturma odas›na, salonuna
sokmuyorlard›. Ama gençler onu
radyodan dinlemeye devam ettiler.
1960’larda alternatif radyolar›n
say›lar› giderek ço¤ald› ama yine
de KPFA’c›lar›n deyimi ile Pacifica
Fountain gibi bir ‘free form’ radyo
örne¤i henüz yoktu. Amerika
Aleyhtar› Faaliyetleri Araflt›rma

"Farkl› bir prog-
ram yapmak 
için dinleyici
deste¤ine
dayanmak,
pratik bir
çözümdür; bu
ayn› zamanda
çözülmeyi
gerektiren bir
sorundur da...
Biz bu ülkedeki
sorunlarla
ilgilenmiyoruz
sadece.
Hindistan'daki
açl›k da bizi
ilgilendiriyor.
Açl›ktan
bahseden prog-
ramc›lar›m›z
kiflisel görüflleri-
ni, aç insan
hakk›ndaki
duygular›n› da
aç›¤a vuruyor-
lar... Bunun
do¤ru olup
olmad›¤›n›
bilmiyoruz.
Yanl›fl yap›yor-
sak bizi uyar›n."
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için de geçerlidir ama buna ek
olarak radyoda, iki kifli aras›ndaki
dolays›z iletiflime iliflkin kurallar da
geçerli. Radyo ile dinleyici aras›n-
da, adeta iki yak›n dost ya da aile
efrad› aras›ndaki iliflkilere benzer
çok yak›n bir paralellik var. Hill bu
ba¤lamda reklam konusundaki
fikirlerini flöyle özetliyor; “Bizim
reklam almamakta direnmemizin
nedeni, bu yak›nl›¤›n bozulmas›na
yol açacak bir dilin kurulmas› ihti-
mali. E¤er reklam al›rsak kaç›n›lmaz
olarak o dilimizi, dinleyicilerle
kurdu¤umuz o çok yak›n iliflkiyi ve
bu iliflkiye özgü dili zedeleyecektir
reklamlar” diyor. 

Mediyokrasi
Amerika’daki radyolar›n ortak özel-
li¤inin ‘mediyokrasi’ oldu¤u
söylenebilir. Lewis Hill, mediyok-
rasiye karfl› olduklar›n›, kurulufl
amaçlar›ndan birinin de bu karfl›
ç›k›fl oldu¤unu vurguluyor. “Biz de
reklamlara dayand›¤›m›zda, flirket
radyosu oldu¤umuzda mediyokrat
olmaktan kurtulamayaca¤›z.
Dinleyici sponsorlu¤unda ›srar
etmemizin nedeni mediyokrasiden
korunmak” diyerek de bunun alt›n›
çiziyor. KPFA’c›lar vasatlaflt›rma
toplumunda, yani her fleyin tek
boyutluya dönüfltürüldü¤ü toplum
biçiminde; dinleyici ile programc›
ve yap›mc› aras›ndaki bu adeta
mahrem iliflkiyi mümkün oldu¤u
kadar araya giren etkilerden
ar›nd›rmak istiyorlar. Baflka
sak›ncalar› bir yana b›rak›lacak
olursa, reklam da bu aç›dan farkl›
bir yabanc›laflt›rma yarat›yor. Yani
reklamlara ve flirketlere ba¤l›
olman›n sak›ncalar›n› unutsak bile,
sadece bu mesele, hem öz hem de
biçim olarak çok önemli bir araya
girme etkisi yarat›yor. ((BBkkzkkzz;;
MMaanniiffeessttoo))

Yerelle Evrenselin Köprüsü
Pacifica Radio örne¤inde tamamen
mikro bir evrenle makro bir evrenin
aras›ndaki kopmaz ba¤› görüyoruz
asl›nda. Radyo dedi¤iniz bir oyun-
cakt›r ama çok önemli bir oyuncak,
çünkü genifl olmasa bile vatandafl
kitleleri ile çok önemli bir karfl›l›kl›
iliflkisi var. KPFA da gelirinin büyük

bölümünü dinleyiciden edinmesi, ilk
defa telefonla dinleyici mesajlar›na
yer vermesi gibi pek çok bak›mdan
dinleyiciyle iliflki kurma anlam›nda
öncü bir radyo. Dinleyiciler
görüfllerini ifade ediyorlar, açl›k
çeken yoksullara empati duyuyor-
larsa onu da söylüyorlar. Bu anlam-
da objektif de¤iller, kiflisel duygu-
lar›n› da ortaya koyuyorlar. Bu da
çok önemli bir baflka tart›flmay›,
felsefi meseleyi, etik-estetik bütün-
leflmesi meselesini meydana
getiriyor. Çünkü sürekli olarak her
yerde ‘tarafs›z olmak’ zorunlulu-
¤undan bahsediliyor. Peki bu
mümkün mü acaba? Belki de
‘tarafs›z olmak’ diye bir fley söz
konusu de¤il, ama ‘objektif’ olmak
gerekiyor.

Otosansür: Sessizlik Kumkumas›
Robert Fisk ve John Pilger ortak bir
bas›n toplant›lar›nda, gerçek büyük
tehlikenin içeriden gelmekte
oldu¤unu söylüyorlard›. Yani
medyan›n objektif olmay›p, kendi
bile fark›nda olmadan otosansüre
gitti¤ini... Radyolar, televizyonlar,
gazeteler, dergiler tarihte görülme-
mifl bir boyutta otosansür yap›yor-
lar fakat bunun fark›nda bile
de¤iller. Aç›k sansür örnekleri, oto-
sansür örnekleri, vs. hepsi ortada;
ama bunun ötesinde ‘sessizlik
kumkumas›’ dedi¤imiz fleye çok
büyük katk›da bulunuyor herkes...
‹flte bu son derece tehlikeli bir

durum. Ve bu anlamda medyan›n
sessizli¤i, suskunlu¤u artt›r›c› bir rol
oynamas›n› önlemek gerekiyor; bu
çok önemli. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr, Cuma Adl› Adamlar
Yt; 04 Temmuz 2003. 
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Aç›k Radyo’nun, yay›n hayat›na
bafllamas›na 6 ay kala yay›nlanan
Manifestosu, 

“…E¤lenemiyoruz!”

diye bafll›yor ve flöyle devam 
ediyordu:

“Radyo, televizyon, gazete, der-
giler, s›k›c› ve vasatç›. Hepsinden
öylesine kuru bir gürültü ç›k›yor ki,
sonuçta, bir ‘kakofoni’den baflka
bir fley do¤muyor...”

Bu sebeplerle, memlekette yeni 
bir radyoya kuvvetle ihtiyaç 
duyuldu¤unu belirten Manifesto 
bir radyonun ne ifle yarad›¤›n› 
sorduktan sonra, cevaplar 
aras›na 

“100.000 kiflilik sürekli bir parti”

oluflturma amac›n› belirtiyor ve
bunu özenle ön s›ralarda bir yere
yerlefltirmeyi ihmal etmiyordu. 
((BBkkzz;; MMaanniiffeessttoo))

Yüzbin kiflinin biteviye e¤lendi¤i 
bir parti halini gerçeklefltirmenin 
ne ölçüde mümkün oldu¤u 
flüpheli; ama, Aç›k Radyo’nun
Manifesto’nun Bo¤aziçi k›y›-
s›nda bir r›ht›mda kamuoyuna 
duyuruldu¤u o ya¤murlu 
‘kurulufl partisi’nden itibaren 
geçen 14 y›l içinde muhtelif 
mekânlarda 70’ten fazla parti,
flenlik, yemek, ‘gece’, sergi, 
gösteri vb. gerçeklefltirerek 
zaman içinde onbinlerce insan› 
bir araya getirmeyi becerdi¤i
söylenebilir.

AAçç››kk RRaaddyyoo
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Pacifica Radio’nun 
en be¤enilen prog-
ramc›lar›ndan 
Alan Watts (1915-
1973) bugün tekrar
yay›nlar›yla hâlâ din-
leyicilerinin yan›nda.



Partilerden Baz› Örnekler
• 1995: Aç›k Radyo “kurulufl” partisi
• 1996: Ortaklar-Programc›lar-Çal›flanlar 

tan›flma gecesi
• 1996: Çal›flanlar yeme¤i
• 1996: Bahar Yeme¤i - I
• 1997: Rock and Roll partisi:  “R ’n’ R 35’ini

çoktan geçti ama hiç kimse onu büyütmek
için ciddi bir çaba sarfetmiyor” - K. Richards

• 1997: Jazz partisi: “Caz bir piçtir” - J. Berendt
• 1997: Bahar Yeme¤i - II: Hanende N. Çelik 

Yönetiminde Fas›l
• 1997: Latin gecesi: Samba, salsa, forró, 

rumba, axe music, merengue, pagode, kar-
naval...

• 1997: 70’ler Disco partisi: Disco Kral› ve 
Kraliçesi müsabakas›

• 1997-1998: ‹stanbul Müzik fienli¤i I - II 
((BBkkzz;; fifieennlliikk)k)k)k)kk

• 1998: Tango geceleri I - II
• 1998: Grek geceleri I - II: “‹ki Yakada Bir 

Ses” 
• 1998: Çingene partisi: Avrupa’dan Roman 

Müzikleri
• 1998: Büyük Müsamere gecesi ((BBkkzzz;;

MMüüssaammeerree))))
• 1999: Dub/Reggae partisi: “Roots Riddims 

from 70's into 00”
• 2000: 5. Y›l Buluflmalar›: Aç›k Radyo 

yeme¤i, “2001: Bir Radyo Maceras›” adl› 
belgeselin gösterimi; Thierry ‘Titi’ Robin 
konseri...

• 2000: Dünya Müzikleri/Uzay Müzikleri partisi:
Caz, funk, afrika, brezilya, latin, reggae, hip-
hop, raï, jazzy grooves, drum & bass, asian
underground, dub, brasillica, global house,
electronica...

• 2000: Country/Bluegrass gecesi
• 2000: Blues partisi: “Yaflayan Blues”
• 2001: Akdeniz partisi: “Maalouf’tan Braudel’e

Akdeniz Limanlar›”
• 2002: Soul partisi: “Funktional”
• 2004: Çal›flanlarla tekne gecesi
• 2005: 10. Y›l: 2500 destekçi ile programc›lar›n

buluflmas›
• 2010: Beatles “Remasters” Partisi: 

Beatles flark›lar› “yepyeni” halleriyle.
• 2006: Reggae partisi: “Sensee Reggae”
• 2007: Indie müzikler partisi: “Alterlatif,

Ba¤›ms›z, Savrulan fiark›lar”...
• 2007: Funk müzikleri partisi: “Sunky Funky”
• 2009: Gayda ‹stanbul: Aç›k Radyo 15. y›l

etkinliklerinin ilki “Balkanlar gelen hep so¤uk
hava olmaz a!..”
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Pehlivan Bey’in Gözlü¤ü
Halen orada m› bilmiyorum ama,
ben Aç›k Radyo’da çal›flt›¤›m
sürece Pehlivan Bey amatör heye-
canla en dolu, en vazgeçilmez ele-
manlardan biri olmufltur. Bilumum
kahve-çay ifllerini mükemmelen
çözdü¤ü gibi, d›flar› ifllerini de,
kendi yapmasa bile organize 
ederdi. Ayr›ca, Pehlivan Bey’in
varl›¤› ya da yoklu¤u, benim için
Aç›k Dergi’nin yay›nlan›p yay›nlan-
mayaca¤› anlam›na da geliyordu.
Çünkü Pehlivan Bey’in gözlükleriyle
görebiliyordum.

Peki, ben niye kendi gözlüklerimle
görmüyordum da el âlemin gözlük-
leriyle görüyordum? Kendiminkileri
karfl› taraftaki evimde unuttu¤um
için, elbette. Ama insan bir unutur,
iki unutur, de¤il mi? Hay›r, kaz›n
aya¤› öyle de¤il. Ben gözlüklerimi
unutmay› (t›pk› ilkokulda, boynum-
da as›l› olmas› gereken silgime
yapt›¤›m gibi) âdet haline getirmifl-
tim. Z›rt p›rt unutuyordum. Önce
herkesi dolafl›p gözüme uyabilecek
gözlük arand›m. Pehlivan Bey’inki
uydu, hani neredeyse kendi göz-
lü¤üm gibi. Zaten çok geçmeden
benim ac›kl› durumumu o da fark
etti ve programdan önce flöyle bir
bak›nmaya bafllad›. Program befl-
teydi, saat ikiden-üçten itibaren
haz›rl›¤a bafll›yorduk. Aç›k Dergi
pek çok küçük bilgiden olufltu¤u
için, onlar› okuyup, yenilerini ekle-
mek, s›raya koymak gerekiyordu ki
bu da gözlüksüz benim için imkân-
s›zd›. Bir-iki kere Pehlivan Bey’in
gözlü¤ünü al›p meseleyi hallettikten
sonra, fl›mard›m, rahatlad›m. Evde
gözlük unutmak diye bir sorunum
kalmad›.

Dedim ya, Pehlivan Bey de duruma
al›flt›. Bir-iki kez, görevi bitip evine
gitti¤i için, eve adam göndermek
zorunda kald›k. Belki de akflam
yap›lan özel programlard› bunlar.
Benim tamamen, radyoda yedek
gözlü¤ü olan biri yüzsüzlü¤üyle
davrand›¤›m› görünce, gözlüklerini
radyoda b›rakmaya bafllad›. “Benim
yedek gözlü¤üm var, bunu buraya
b›rakay›m, ne olur ne olmaz” derdi.

Sonunda Aç›k Radyo’nun beflinci
kat›ndaki küçük bir rafta (mutfakta
m›yd› yoksa?) daimi bir gözlü¤ü-
müz oldu. Do¤rusu, utand›¤›m› ha-
t›rlam›yorum ama Pehlivan Bey’e,
hem bu nedenle, hem de baflka
birçok baflka yard›m› nedeniyle
minnet duydu¤um bir gerçek. 
O olmasa, benim Aç›k Dergi
mesaim bu kadar uzun sürmezdi.

SSeevviinn OOkkyyykkyyaayay

Pelé
Dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük
futbolcular›ndan biri, kimilerince en
büyü¤ü, futbolun siyah incisi... 4
kez kat›ld›¤› Dünya Kupas›’nda 12
gol atan, 17 yafl›nda Brezilya milli
formas›n› s›rt›na geçiren oyuncu.
1958 Dünya Kupas› finallerinde 
tüm dünyaya ad›n› duyuran futbol 
sihirbaz›, Edson Arantes do
Nascimento, nâm-› di¤er Pelé…

23 Ekim 1940 y›l›nda Brazilya’n›n
Minas Gerais eyaletine ba¤l› Três
Corações köyünde dünyaya gelen
Pele, tüm futbol cambazlar›n›n ilk
dura¤› olan sokak aralar›nda
oynanan maçlarda çal›mlar›n›
atmaya bafllad›. Aile taraf›ndan
‘Dico’ takma ad›yla ça¤r›l›rken fut-
bolcu arkadafllar›ndan da ‘Pelé’

takma ad›n› ald›. 16 yafl›na geldi-
¤inde Santos’a transfer olan Pelé,
ayn› y›l içerisinde Brezilya Milli
Tak›m› formas› ile Arjantin’e karfl›
oynad›. Santos’a 1958 -1969 y›llar›
aras›nda 9 flampiyonluk kazand›rd›.

1958’deki Dünya Kupas› Final-
leri’nde ilk iki maçta forma flans›
bulamayan Pelé, ilk dünya kupas›
tecrübesini Rusya’ya karfl› oynanan
maçta kazand›. 17 yafl›nda Dünya
Kupas› finallerinde yedek kulübe-
sinde otururken, çeyrek final karfl›-
laflmas›nda ‹skoçya’yla yap›lan
karfl›laflmada yakalad›¤› forma
flans›n› iyi de¤erlendiren Pelé, att›¤›
golle tak›m›n› yar› finale tafl›yan
isim oldu. Yar› final karfl›laflmas›nda
da Fransa’ya üç gol atan ve
tak›m›n›n 5-0’l›k galibiyetinin alt›na
büyük harflerle imzas›n› atan genç
yetenek, sporseverlerin kalbinde
yer edinmeye bafllad›. Brezilya’n›n
finalde rakibi ev sahibi ‹sveç’i 5-2
yenerek, kupay› müzesine götür-
dü¤ü maçta 2 gol de ‹sveç a¤lar›na
gönderince dünya Pelé gerçe¤i ile
yak›ndan tan›flt› ve o art›k bir futbol
y›ld›z›yd›. fiili’nin ev sahipli¤i yapt›¤›
‘62. Dünya Kupas› finallerinde
gözler Pelé’deydi... Ama Pelé daha
turnuvan›n bafl›nda yaflad›¤› sakat-
l›k nedeniyle maçlar›n büyük
ço¤unlu¤unda tak›mdaki yerini 

Futbolun siyah incisi
Pelé ya da as›l ad›yla
Edson Arantes do
Nascimento.



hatta mucizevi bir maddedir.
Ondan neredeyse her fley yap›l›r:
Bir kere yan›c› s›v› yak›t, yani ben-
zin gazya¤›, dizel - motorin, motor
ya¤›, fuel oil yap›l›r, ki bunlar kolay-
ca depolanabilir, tafl›nabilir ve kul-
lan›labilir yak›tlard›r. ‹nsan, hayvan
ve yüklerin karada, havada ve
denizde tafl›nmas›nda bir numaral›
rol bu yak›ttad›r.

‹kinci olarak, kal›n, a¤›r zift ya da
katran yap›l›r, ki bu üç bin y›l
öncesinde kadim M›s›r’da firavun-
lar›n ve di¤er insanlar›n mumyalan-
mas›nda kullan›ld›¤› gibi, günümüz-
de de öncelikle t›pta dezenfektan
olarak veya ‘psöriazis’ denilen deri
hastal›¤›n›n tedavisinde, ayr›ca
ulafl›m sektörünün birçok alan›nda,
örne¤in asfalt, beton asfalt yollar-
da, köprülerde, hava limanlar›nda,
uçak pistlerinde, binalar›n çat› ve
kat zeminlerinde, tekne ve gemi-
lerin gövde ve güvertelerinin
inflas›nda ve daha pek çok baflka
alanda can al›c› rol oynar.

Ve nihayet, petrolden hafif,
dayan›kl› ve su geçirmez plastik
yap›l›r, ki bu da kolayca kal›ba
sokulabilen, renklendirilebilen ve
depolanabilen; s›n›rs›z çeflitlili¤i
olan harika bir maddedir. Böylece,
petrolden Barbie bebekleri, fliflme
bebekler, oyuncaklar, ilaçlar, 
flifleler, naylon al›flverifl torbalar›,
yap›flt›r›c› bantlar, mobilya 
tak›mlar›, sofra tak›mlar›, bilyeler,

hidrojenin kimyasal bilefliklerinin
(hidrokarbonlar›n) karmafl›k bir ka-
r›fl›m›ndan oluflur. Ham petrol, bi-
rincil enerji kaynaklar›n›n ve kimya-
sal ürünlerin pek ço¤unun ana
hammaddesini oluflturur. ‘Kara al-
t›n’ diye de adland›r›lmas›, renginin
yan› s›ra bu yüzden de bofluna
de¤ildir.

Dünyadaki tüm enerji güneflten
gelir. Günefl bitkileri besler, baz›
hayvanlar bitkileri yer, baflka hay-
vanlar da bitkileri yiyen hayvanlar›
yer. ‹nsanlar da tüm enerjilerini bu
yoldan, güneflle beslenen bitki ve
hayvanlardan elde ederlerdi. Der-
ken, önce kömürü, sonra da pet-
rolü keflfettiler ve böylelikle endüst-
ri devrimi bafllad›. Asl›nda, küçük
çapl› olarak, insanlar ›s›nma ve ay-
d›nlanma amac›yla petrol ve kömü-
rü en az 4 bin y›ld›r kullanmaktay-
d›lar; ama endüstri devrimi esas
olarak kömürle atefllenen demiryol-
lar›n›n Kuzey ‹ngiltere’de 19. yy
bafllar›nda gelifltirilmesiyle istim
kazand›. ‹lk ticari petrol kuyusu
ABD’de Pennsylvania’da 1859’da
iflletmeye aç›ld›.

Kömür ve petrol gibi fosil yak›tlar
milyonlarca, hatta milyarlarca 
y›ld›r güneflle beslenip büyümüfl
bitkilerle hayvanlar›n bedenlerinden
oluflur. Dolay›s›yla, petrolün ‘s›k›fl-
t›r›lm›fl gün›fl›¤›’ndan ibaret oldu¤u
söylenebilir. Çok büyük miktarda
gün›fl›¤›ndan. ‹nsanl›k, gezegen
dolusu depolanm›fl günefl enerjisini
nakde çevirmeyi baflarm›fl bir canl›
türü. Ayr›ca, bu yak›t›n tümünü
ân›nda yak›p tüketmekte kararl›l›k
gösteren bir tür.

Neler Yap›l›r?
Petrol flafl›rt›c› bir kullan›m çeflitlili-
¤ine sahip, son derece yararl›, 

alamad›. Bu sakatl›k Pelé’nin peflini
1966 finallerinde de b›rakmad›. 

1970 finallerinde futbolunun zirve-
sinde bir dönüfl yapt›. Finallerde
Rivellino, Jairzinho ve Tostão ile
futbola unutulmaz üçleme bilincini
yerlefltiren Pelé Brezilya’ya üçüncü
flampiyonlu¤u getiren isimlerin en
bafl›nda yer ald›.

Gol atmak dendi¤i zaman akla ilk
gelen isimdi Pelé… 92 kez giydi¤i
Brezilya formas› ile 77 muhteflem
gol kaydederek eriflilmez bir rekora
imzas›n› att›. 1956-1974 aras›nda
toplam 1220 gol att›... 12 y›lda
Brezilya’ya 3 kere Dünya Kupas›
kazand›ran ‘Siyah ‹nci’, oynad›¤› 6
maçta 90 dakikaya 5 golü s›¤d›rd›,
30 maçta 4 golü, 90 maçta ise 3
golü rakip a¤lara b›rakt›. 30
yafl›ndayken 1000. resmî golünü
att›… 17 yafl›nda keflfedilen ve
ellerinden kaçmas›n diye Brezilya
Hükümeti taraf›ndan milli servet ilan
edilerek ülke d›fl›na transferi yasak-
lanan oyuncu bir dönem de
Brezilya Spor Bakanl›¤› yapt›. 

Bir futbolcu düflünün, çal›mlar›yla,
golleriyle, asistleriyle, zekâs›yla,
esteti¤iyle, röveflatalar›yla, kariye-
riyle, sayg›nl›¤›yla savafllar›, çat›fl-
malar›, iflgalleri durdursun… Pelé
1967’de bunu baflard›. Nijerya iç
savafl› alm›fl bafl›n› gidiyor, onlarca
insan ölüyordu. Futbolun ‘siyah
inci’sinin bölgede oynayaca¤› gös-
teri maç› için 48 saat ateflkes ilan
edildi... 

CCeevvaahhiirr EEvvrreenn

www.acikradyo.com.tr
08 Aral›k 2005.

Petrol

Latincede tafl anlam›na gelen
‘petra’ ile ya¤ anlam›na gelen
‘oleum’ sözcüklerinden oluflmufltur.
Türkçede kimi zaman ‘yerya¤’ den-
mesi de bu aç›dan yanl›fl say›lmaz.
Yeryüzü kabu¤unu oluflturan for-
masyonlarda bulunan; kara, koyu
kahverengi veya koyu yeflil renkte,
ço¤unlukla s›v› halde bulunan bir
maddedir. Esas olarak karbon ve
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Petrolle uçaklar
uçurulur, duble

karayollar›
yap›l›r, da¤lar

yerinden oynat›l›r
ve çok h›zl› kârlar

elde edilir.

fiirketlerin destekledikleri politikac›lar 
özellikle petrol zengini bölgelerde çok kanl›
savafllar yürütebilirler.

mun patlay›p batmas› sonunda
insanl›k tarihinin gördü¤ü en büyük
“çevre” felaketi meydana gelmifl
gibi gözüküyor, Meksika
Körfezi’ndeki canl›lar âlemi günde
100 bin varile varan petrolün
f›flk›rmas›n›n ölümcül tehdidi alt›nda
bulunuyordu.

Sonuç olarak, modern endüstri
ça¤› insan› her gün 84 milyon va-
rilin üstünde petrol yakmakta, yani,
her y›l, bir milyon y›ll›k depolanm›fl
günefl enerjisi tüketmektedir. Çev-
reci çizer Kate Evans’a göre, “pet-
role hücumdan kaynaklanan bu
inan›lmaz vurgun son derece keyifli
birfley. Ama, bunun tam tam›na
akl›selime uygun oldu¤u söylene-
mez.” 

AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakkllaarr::
Kate Evans; Acayip Havalar. Çev. Özlem
Dalk›ran. ‹stanbul: MetisYay›nlar› - Aç›k
Radyo Kitaplar› Dizisi, Haziran 2007.

Michael Moore; Dude, Where’s My Country?
London: Allen Lane, 2003.

www.opensecrets.org 

www.wikipedia.org

Phil Ochs
Uzaktan bak›ld›¤›nda bir Elvis takli-
di gibiydi. Tan›mayanlar için d›fl
görünüm olarak Elvis’e benzeyen
bir müzisyendi. Ama gerçekte,
Elvis’in temsil ettiklerinin tam
karfl›s›nda duruyordu; yani popüler-
li¤in, muhafazakârl›¤›n ve düflünsel
s›¤l›¤›n. 

Elvis beste yapmad›, müzik
endüstrisinin bir ürünüydü; o ise
yüzlerce flark› yazd› ve ‘karfl›-
kültür’ün sesiydi. Elvis sat›n al›nd›;
o üretti. Elvis’in ünü dünyay› sard›;
o d›flland›, gölgede kald›. Elvis
rock’n’roll yapt›; o bir folk ozan›yd›.
‹kisinin ortak yan›, seslerinin çok
güzel kendilerinin de yak›fl›kl›
olmalar›yd›. Ama Elvis öldü, Phil
Ochs ise kendini öldürdü. Bugün
hâlâ Elvis’e en çok benzeyenleri
bulmak için yar›flmalar düzenleniyor
ve Elvis hâlâ, birçok insan için
önemli de¤erleri temsil ediyor. Phil

için kullan›rlar ve insanlarda zaten
mevcut olan daha çok petrol ürünü
kullan›p tüketme e¤ilimini büsbütün
k›flk›rtmak, fosil yak›tlar›n iklimi
çökertti¤ine iliflkin yayg›n bilimsel
bilgileri inkâr ettirmek için çok
kuvvetli halkla iliflkiler faaliyetleri
yürütürler. Bu flirketlerin destek-
ledikleri politikac›lar da özellikle
petrol zengini bölgelerde (mesela
Ortado¤u) çok kanl› savafllar
yürütebilirler. Genellikle yeryüzünün
en yüksek kârlar›n› elde ettikleri bili-
nen petrol flirketlerinden en büyük
6’s›n›n 2005 y›l›nda vergi-sonras›
net kârlar›n›n dökümü flöyledir:
ExxonMobil: 36.13 milyar $; Shell
22.94 milyar $; BP: 19.31 milyar $;
Chevron: 14 milyar $;
ConocoPhillips: 13.5 milyar $... 
Bu flirketlerin petrol ve enerji 
flirketi patron ve yöneticileriyle 
dolu olan Cumhuriyetçi Bush 
yönetimine ak›tt›klar› destek 
miktar›, Demokratlara verdikleri
deste¤in yüzde 400 fazlas›d›r.

Petrolün Tükenifli
Öte yandan, bugünkü tüketim 
oranlar›yla dünya petrol rezervle-
rinin yaklafl›k 33 y›lda tükenebile-
ce¤i hesaplanmaktad›r. Ancak, bili-
nen rezervlere yap›lacak ilaveler,
talepteki de¤iflmeler, vb. unsurlar
bu hesaplara dahil de¤ildir. Ama,
as›l sorunun, petrol rezervlerinin
yar›s›n›n tüketildi¤i ‘tepe noktas›’na
(peak oil) var›ld›¤›nda yaflanaca¤›
ifade edilmektedir. Çünkü, o
‘tavan’a ulafl›ld›ktan sonra sürekli
ekonomik büyümenin motoru ola-
bilecek petrol giderek az bulu-
nacak, kalan petrol ç›karmas› daha
zor, elde edilmesi daha pahal› bir
metâ hâline gelecektir. Bol ve ucuz
petrole dayal› ekonomi de
büyümesini sürdüremeyip büyük bir
resesyona girebilecektir. Bu durum-
da, hem küresel ›s›nman›n kon-
trolden ç›kmas›yla iklim, hem de
dünya ekonomisi çöküfle
yönelebilecektir. Bu yüzden de,
henüz vakit varken alternatif
teknolojilere ve düflük karbon
ekonomisine geçmekte fayda müla-
haza edilmektedir.

2010 y›l›nda BP’ye ait bir platfor-

PVC iç çamafl›rlar›, bebek bezleri,
montlar, pantolonlar, ya¤murluklar,
spor ayakkab›lar›, golf toplar›, 
futbol toplar›, aspirin, kameralar,
aküler, hal›, gübre, gözlük, dürbün,
teleskop, telefon, cep telefonu,
televizyon, radyo, kulakl›k, mikro-
fon, flampuan, kepek ilac›, saç jeli,
kozmetik, makyaj malzemesi, difl
macunu, sigara filtresi, zamk, 
bilgisayar, deterjan, böcek
öldürücü, tar›m ilac›, yiyecek
boyas›, yiyecek koruyucu maddesi,
prezervatif, spiral, vazelin, yumuflak
lens, yast›k, yatak, yay, klozet
kapa¤›, bavul, cam, çerçeve, 
kap›, kilit, anahtar, otomobil lasti¤i,
uzay arac› lasti¤i, noel a¤açlar›,
yapma çiçekler, çöp torbalar›,
tükenmez kalemler, dolmakalemler,
keçekalemler, plaklar, kasetler,
CDler, CDçalarlar yap›l›r...

Petrol Kârlar›
Petrolle uçaklar uçurulur, duble
karayollar› yap›l›r, da¤lar yerinden
oynat›l›r ve çok h›zl› kârlar elde
edilir. ‹nan›lmaz derecede yararl›
oldu¤u için, inan›lmaz derecede
kârl›d›r petrol. Mesela, tren ve
tramvay gibi rayl› sistemlere 
dayanan bir kamu tafl›mac›l›¤›n›n
fosil yak›tla iflleyen araçlara göre
çok daha verimli oldu¤u tespit
edilmesine ra¤men, herkesin 
tonlarca a¤›rl›¤› olan kendi 
bireysel araçlar›na (otomobillerine
vb.) sahip olmas› bu flirketler 
için çok daha kârl›d›r. Petrol ve 
otomotiv flirketleri 1932-1956
y›llar› aras›nda 45 ABD flehrinde
metro, tramvay, tren gibi rayl› 
sistemleri sat›n al›p tedavülden
kald›rm›fllard›r.

Petrol üreten flirketler inan›lmaz
derecede zengin ve güçlüdürler;
güçlerini daha da zengin olmak 

Modern endüstri ça¤› insan›
günde 84 milyon varil petrol
yak›yor, y›lda bir milyon
y›ll›k depolanm›fl günefl
enerjisi tüketiyor. Bu  vur-
gun müthifl keyifli, ama
akl›selime uygun mu
acaba?
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Kool Dj Herc ve ‹lk Breakbeat
Kool Dj Herc, Hip-hop’un oluflu-
munda önemli rol oynayan kifliler-
den biriydi. Jamaika kökenli Clive
Campbell, oldukça iri yar› bir bas-
ketçi oldu¤u için ona ‘Hercules’,
yani Herkül ad›n› takm›fllard›. ‹lk
olarak k›zkardeflinin ricas›yla bir

do¤um günü partisinde iki pikapla
sevdi¤i parçalar› çald›. O kadar
büyük ilgi gördü ki birçok partide
çalmas› için teklifler ya¤maya
bafllad›. Y›l sonunda art›k
Herculoids ad›n› verdi¤i ekibiyle
çald›¤› partilerde girifl ücreti bile
alabiliyordu. Bronx gençlerinin
Jamaika tarz›na bay›lmad›¤›n›
farkeden Herc bu flark›lar› Funk ve
Latin plaklar›ya mixledi. Herc’ün
sound’u disko Dj’lerine göre çok
daha sert ve yüksek, plaklar›ysa
çok daha çeflitliydi. Herc fazla
vokal ya da enstrüman olmayan 
ritmik bölümlerin insanlar› daha 
çok dansettirdi¤ini farketti. Art›k
ayn› pla¤›n iki kopyas›n› iki pikaba
at›yor, birinde ritm bölümünü çal›p,
istedi¤i zaman di¤eriyle ‘break’
k›sm›n› çal›yordu. Farkl› plaklar›n
break’leri aras›nda geçifller yap›-
yordu. Herc’ün tarz›yla müzik sis-
teminin kendisi enstrüman haline
geldi ve yepyeni bir müzik anlay›-
fl›n›n temelini oluflturdu. Herc’ün
oldukça ilkel sistemi iki Gerard
pikap, iki dü¤meli bir mixer ve dev
bas amfilerinden olufluyordu. Herc
bu teknolojiyle breakbeat’i icad etti
ve hip-hop’un temelini oluflturdu.
Ayr›ca Dj’in yarat›c›l›¤›n› ön plana
ç›karan bu yap›da, müzik sistemi
enstrüman, Dj de bir besteci ve
müzisyen konumundayd›.

Phil Ochs 1976 y›l›nda, daha 
36 yafl›ndayken, k›z kardeflinin
evinde ast› kendini. Genç yafltaki
intihar› onu sevenleri flafl›rtt› ve çok
üzdü. Görünürde çok büyük bir
problemi görünmüyordu Ochs’un.
Ola¤anüstü güzel sesiyle söyledi¤i
flark›lar› eskisi kadar güçlü de¤ildi
ama olsun... O ise yarat›c›l›¤›n›n
tükendi¤ini düflünüyordu. Öte yan-
dan CIA ve FBI’›n onu gözlem
alt›nda tuttu¤u (hatta hakk›nda
yalanlar uydurdu¤u) da biliniyor ve
bu durumun onda paranoyalara 
yol açt›¤› söyleniyordu.

Dylan’›n “Sen bir folk flark›c›s›
de¤il, gazetecisin” diye suçlad›¤›
“flark› söyleyen gazeteci” Phil
Ochs, hayat›n›n son dönemlerinde
bir hayli içine kapanm›fl ve alkole
gömülmüfltü. Presley ve Dylan’›n
tersine, onun “hitap etti¤i insanlarla
iletiflimini hiç koparmad›¤›” söylen-
di. Yarat›c›l›¤›n›n tükendi¤ini
düflünüp hayat›na kendini asarak
son vermesi, müzi¤in onun için ne
kadar önemli oldu¤unu gösteriyor,
ama bu durumun bize maalesef bir
katk›s› olmuyor. Yine Billy Bragg’in
ayn› flark›s›nda dedi¤i gibi “Dün
gece Phil Ochs’u gördü¤ümüzü
düflleyebiliriz” ancak: “Özgürlü¤ün
flark›s› çal›yor yüksek sesle / vadi-
lerde ve tepelerde / haklar›n› ala-
bilmek için ayaklan›yor halk / Phil
Ochs bizimle hâlâ / Phil Ochs bize
ilham veriyor hâlâ.”  
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Pikab›n Ötesi
70’lerin ortas›nda ç›kan ve
80’lere do¤ru kimli¤ini bulan 
hip-hop, diskonun mirasç›lar› 
olan house, techno ve di¤er 
elektronik dans müziklerinin
gelifliminde önemli bir rol oynad›.
Hip-hop’un bu y›llardaki etkisi
müzikal de¤il, daha çok teknik
a¤›rl›kl›yd›. Olanaks›zl›klar›n
kamç›lad›¤› yarat›c›l›klar›yla hip-hop
dj’leri hem mevcut olan aletleri
amac›n›n çok d›fl›nda ve üstünde
kulland›lar, hem de kendi yapt›klar›
aletlerle müzi¤e büyük katk›larda
bulundular.

Ochs’a kulak vermek için de hâlâ
geç de¤il, çünkü, ‹ngiliz sosyalist
ozan/flark›c› Billy Bragg’in onun 
için yazd›¤› flark›s›nda dedi¤i gibi:
“Phil Ochs bize ilham veriyor
hâlâ...”

Sesi Gür Ç›k›yordu,
Uzlaflm›yordu...
Rock’n’roll devri kapand›ktan
sonra, 60’l› y›llarda genç kuflak
politik bilinç kazanmaya bafllam›flt›.
Kendi geleceklerini belirlemekte
söz sahibi olmak istiyorlard› ve 
gitgide bu bir ölüm-kal›m mesele-
sine dönüfltü. Bilindi¤i gibi, bu
kufla¤›n en büyük sözcülerinden
biri Bob Dylan’d›. Dylan nötralize
edilmeye çal›fl›l›rken, öte yanda
Ochs olgunlafl›yordu. Kentucky
maden iflçileri grevi, Mississippi
sivil haklar hareketi, savafl karfl›t›
gösteriler, Salvador Allende’nin

an›s›na konserler... Ochs hep ve
bizzat oradayd›. Sesi gür ç›k›yordu,
uzlaflm›yordu; yeni bir Amerika’n›n
olas›l›¤›na inan›yordu. Ama zamanla
rüzgâr ters yönde esmeye bafllad›.
Ozan 1968’de ülkeyi kurtarmaya
yönelik düflünceye sar›lmay› b›rakt›
ve ‘Amerikan Rüyas›’n›n sona
erdi¤ine kanaat getirdi; Amerika’n›n
ölümü, onun da ölümü demek 
oluyordu. ‹ngiliz avangard müzik
dergisi The Wire’›n ‘En ‹yi 100ee
Albüm’ listesine ald›¤› 1969 tarihli
Rehearsals for Retirement’›n
kapa¤›na, kendi mezar tafl›n›n
resmini koydu. Politik hararet 
tamamen so¤udu¤unda ise “hiçbir
zaman moda olmayan” Ochs da
d›fllananlar aras›ndayd› ve bu
durum -göz alt›na al›nma, s›n›r d›fl›
edilme, radyo ve televizyon yasa¤›
gibi farkl› ba¤lamlarda- ölümüne
kadar da sürdü.

Phil Ochs, 1940-1976.

Kool Dj Herc.Kool Dj Herc

Breakbeat, oldukça basit bir icat,
müzikal anlamda ise bir devrim
oldu. O güne kadar flark›n›n kendisi
bir birim olarak görülüyordu. Oysa
art›k birim, flark›n›n içinden seçilen
parçalar, yani break’lerdi. Farkl›
flark›lar›n parçalara bölünüp,
break’lerin Dj’in özgün tarz›na göre
biraraya getirilmesi, kolaj ve montaj
gibi kavramlar› müzik tarihinin
ayr›lmaz bir parças› haline getirdi.
70’lerin ortas›nda Dj, tafl›nabilir
müzik sistemi, devasa plak kolek-
siyonuyla yeni bir kültürel kahra-
man haline geldi. 

Grandmaster Flash, Çelik
Tekerle¤in Üstad›...
Breakbeat’i Kool Dj Herc icat etti
ama Dj’i usta bir teknisyen, bir
pikap virtüözü yapan Grandmaster
Flash oldu. Life dergisi Flash için
“pikaplar›n Toscanini’si” diye
yaz›yordu. Flash, Herc’ün müzik
sistemine ve breakbeat fikrine
hayranl›k duyuyor ama tekni¤ini
yetersiz buluyor ve mix’lerinin k›r›k
dökük oldu¤unu düflünüyordu.
Flash babas›n›n devasa plak kolek-
siyonuyla müzik dolu bir evde
büyümüfl ve elektronik mühendis-
li¤i okumufltu. Teknik bilgisiyle
kendi müzik sistemini gelifltirdi ve
plak mix’lemede yaflanan sorunlar›
ortadan kald›rmak için çal›flmalar
yapt›. Neredeyse hatas›z mixlerine
hayranl›k duydu¤u Disco Dj’i Pete
Jones’un s›rr›n› merak ediyordu.
Masas›n› kullanmak için Jones’dan
izin istedi. Jones onu birkaç kez
reddettikten sonra masas›n› kul-

land›rmaya raz› oldu. Jones’un 
sisteminde bir pikap çalarken ayn›
anda di¤er pikab›n dinlenilebildi¤ini
görünce Flash bu durumdan çok
etkilendi. Bu sistemde sa¤a ve sola
getirildi¤inde iki pikab› ayr› ayr› 
dinleme imkan› veren bir dü¤me
vard›. Kulakl›kla di¤er pikab› din-
leme imkan› mükemmel mix’ler
yapabilmeyi mümkün k›l›yordu. 
Bu bilgilerle kendi müzik sistemini
ve tekni¤ini gelifltiren Flash, din-
leyicinin geçiflleri farkedemeyece¤i
kadar temiz ve h›zl› mix’ler yap-
maya bafllad›. 

Flash’in bir sonraki ad›m› ‘punch-
phasing’ tekni¤ini bulmak oldu. 
Bu teknikte bir parçan›n ç›plak 
versiyonunu baflka bir parçan›n
breakbeat’iyle zenginlefltiriyor ve
yeniden yorumluyordu. Bu dönem-
de disko müzisyenleri remix’leri
plak olarak kaydederken,
Bronx’taki hip-hop Dj’leri canl›
olarak remix yap›yorlard›. ‹ki 
pikab› sadece geçifl yapmak için
de¤il birçok flark›n›n parçalar›ndan
yepyeni bir müzik yapmak için 
kullan›yorlar ve canl› oldu¤u için
bunu sürekli olarak dinleyicilerle
etkileflimli bir flekilde gerçeklefl-
tiriyorlard›. Plaklarda belli break’-
lerin yerini an›nda bulabilmek için
Dj’in plaklar›n› çok iyi tan›mas›,
neredeyse hepsini ezbere bilmesi
gerekiyordu. Bunu kolaylaflt›rmak
için Flash ‘saat teorisi’ni buldu.
Pla¤›n yüzünü saat gibi düflünüyor,
istedi¤i bölümlerin nerede
oldu¤unu bu hayali grafi¤e göre 
not al›yordu. Kimi Dj’ler önemli
k›s›mlar› bulabilmek için plaklar›n
üzerine renkli bantlar yap›flt›r›yor-
lard›.

Flash’in buldu¤u bir di¤er teknik de
‘backspinning’ oldu. Belli noktalar-
da pla¤› beat’i kaybetmeyecek
flekilde h›zla geri çekiyordu. 
“let’s dance”, “rock it” gibi sözler
flimdi breakbeatler aras›nda
defalarca tekrarlanabiliyordu. 
Bunu yapman›n iki yolu vard›. 
Plak geri çekilirken ç›kan ses ya
müzi¤in içinde bir efekt olarak 
kullan›l›yor, ya da dinleyiciye 
duyurulmadan yap›l›yordu.

Flash tüm bu tekniklerle kolaj
sürecini son derece ak›c› bir flekilde
gerçeklefltiriyordu. Flash’in müzik
sistemi arkadafl› Gene’in evinde
duruyordu. Gene’in kardefli
Theodore onlar evde yokken
Flash’in sisteminde çal›fl›yordu.
Birgün Theodore’u dinleyen Flash
ondan çok etkilendi. Flash’e göre
Theodore do¤ru dürüst scratch
yapan ilk Dj’di. Theodore scrath
tekni¤ini son derece ritmik ve
müzikal bir flekilde kullan›yordu.
Daha sonralar› Theodore çalarken
plaklar›n› asistanlar›n›n ç›kard›¤›,
ikinci jenerasyon Hip-hop Dj’leri
aras›nda yerini ald›. 

Tekni¤ini durmaks›z›n gelifltiren
Grandmaster Flash, sonunda iki
yerine üç pikap kullanmaya bafllad›.
Çalarken plaklar›n› befl ayr› kutuda
topluyordu. Birincide yavafl
parçalar, ikincide biraz daha
hareketli yavafl parçalar, üçüncüde
orta h›zl›lar, dördüncüde h›zl›lar ve
beflincide akl›n›za gelebilecek 
her türlü efekt. Beflinci kutunun
vazgeçilmezleri aras›nda Kraftwerk
yeral›yordu.

We’re One , Two, Three, Four,
Five MC’s...
Scratching ve mixing’le bugün
anlad›¤›m›z anlamda Dj tekni¤inin
temelleri at›ld›. Fakat Flash için
Dj’li¤in flov k›sm› da çok önemliydi.
Anlat›lanlara göre çalarken akro-
batik denilecek hareketler yap›yor,
dirsekleri, ayaklar›, hatta kafas›yla
çal›yordu. Flash birkaç Mc’den
oluflan ekibi Furious Flash ile
beraber sahne al›yordu. Mc’ler
olmad›¤› zaman insanlar›n konfe-
rans izler gibi nas›l mix yapt›¤›n›
inceledi¤inden flikayet eden Flash,
müzi¤e uygun bir flekilde ba¤›r›p
ça¤›ran, kalabal›¤a seslenen
Mc’leriyle insanlar› coflturuyor,
dansetmeye sevkediyordu. Ayn›
dönemde ›rkç›l›k karfl›t› politik
altyap›s›yla Afrika Bambaata, Zulu
Nation’› kurdu. Bambaata’n›n set-
leri sayesinde Amerikan gençli¤i
Kraftwerk’le tan›flt›. Tamamen elek-
tronik altyap›s›, fütüristik ve bir o
kadar da duygusal sound’uyla
Kraftwerk ç›lg›nl›¤› dalga dalga
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Grandmaster Flash.



Platinyum Bask›
Platinyum Bask› sürecinin ç›k›fl› 
19. yüzy›l›n ortalar›na, foto¤raf›n
icad›n›n yafland›¤› 1839 y›l›n›n
hemen ertesine rastl›yor. 1872’de,
ilk defa Platinyum bask› için
gereken metal levhan›n özellikleri
elde edilmeye bafllam›flt›.
Geleneksel foto¤rafç›l›kta ise
gümüfl levha kullan›l›yor. Bu min-
valde Platinyum bask›, gümüfl
bask› tekni¤inden ayr›l›yor. Buna
benzer bir di¤er yöntem ise 
palladyum bask› tekni¤i. 

Bilindi¤i üzere sanat piyasas› her
zaman farkl› olan›n peflinde.
Platinyum bask›n›n 19. yüzy›ldaki
itibar› bugün birçok kiflinin bilme-
di¤i bir unsur. Öyle ki, y›llar boyu
gümüfl bask› tekni¤i Platinyum
bask›n›n gerisinde idi. I. Dünya
Savafl›’yla birlikte Platinyum
bask›n›n yerini yeniden gümüfl
bask› almaya bafllad› ve bu bask›
tekni¤inin bir anlamda ‘modas›
geçti’. Bunda yeni yüzy›l ile birlikte
geliflen teknoloji ve küçülen
makinelerin de etkisi çok büyük.
Bilindi¤i üzere Platinyum bask›n›n
kendine özgü üçaya¤›, büyük maki-
nesi ve odaklama ayg›tlar› gibi
gereklilikleri de var.

1965’e gelindi¤inde ise bu konuda,
aralar›nda benim de yer ald›¤›m 
bir grup sanatç›, bu ‘ölü üretim
tekni¤ini’ diriltmenin yollar›n› ara-
maya bafllad›. Platinyum bask›
flimdi flimdi sanat galerilerinde
kendi de¤eri ad›na kabul görmeye

lerini ald›lar. Beatbox ve sampler’lar
Dj’in pikab›n s›n›rlar›n› aflmas›n›
sa¤lad›. Dj art›k rahat rahat kom-
pozisyonu üzerinde çal›flabiliyor,
yarat›c›l›¤›n› daha etkin bir flekilde
müzi¤e katabiliyordu. Böylece Dj’in
yapabilecekleri, plak koleksiyonunu
gitgide aflmaya, Dj’lerin özgün
tarzlar› aras›ndaki farklar keskin-
leflmeye bafllad›.

1980 y›l›nda Technics ilk kez
Dj’lerin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layan
bir pikap üretti. Efsane pikap 1200
MK2, o zamana kadar kullan›lan
1100 A’n›n yerini devrald›. Özellikle
karanl›k ortamlarda kullan›m
kolayl›¤› sa¤layan büyük start-stop
dü¤mesi, pla¤› ayd›nlatan küçük
›fl›¤›, plak h›z›n› art›/eksi sekiz
ölçüde oldukça hassas bir flekilde
ayarlama imkân› sa¤layan parmak
geniflli¤indeki ‘pitch’ regülatörü,
pikap kolunu kiflisel olarak ayarla-
ma imkân› ve daha birçok özel-
li¤iyle 1200 pikap tarihinde bir
referans noktas› oldu. Önceki 
‘belt-drive’ örneklerinin aksine
‘direct-drive’ teknolojisini kullanan
1200, 33 bpm’e sadece 0.7 sani-
yede ulaflabiliyor, 30 saat süren
partilerde teklemeden çal›fl›yordu.
Bu tarihten itibaren pikaplar 1200
temel al›narak üretildi. Gümüfl rengi
1200 ve siyah 1210’lar Los Angeles
URB dergisine göre Dj’li¤in dünü,
bugünü ve yar›n›yd›. Bu y›llarda
temelleri at›lan house, techno,
trance ve bunlardan türeyecek tüm
müzik türleri, efsanevi 1200’ler
üzerinde dönüp duracakt›. ((BBkkzkkzz;;
HHiipp HHoopp))
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yay›ld›. Kraftwerk’le beraber
Amerika’daki müzik ak›mlar› 
Avrupa kültürüyle ciddi bir 
etkileflim içine girdi.

Beatbox, Sampler, 1200/1210... 
Herc ve Flash gibi Dj’ler paras›z-
l›ktan kendi müzik sistemlerini
kendileri üretiyorlard›, Olanaks›z-
l›klar onlar› ister istemez yarat›c›
olmaya zorluyordu. Deneme,
yan›lma, k›rma, parçalama gibi yön-
temlerle pikap, mixer va anfilere her
anlamda hâkim oldular. ‹lk hip-hop
Dj’leri aras›nda elektronik e¤itimi
alm›fl tek Dj olan Flash, pikap ve
mixerden oluflan temel Dj ekip-
man›na bir de beatbox’› ekledi.xx
Beatbox, kay›tl› birkaç ritm yap›s›n›
metronom gibi sonsuz tekrarlar
halinde çalan analog bir davul ma-
kinas›yd›. Flash aletin ilk örne¤ini,
tekni¤ini gelifltirmek için kullanan
davulcu bir arkadafl›n›n evinde
görmüfltü. Bu aletin farkl› amaçlarla
da kullan›labilece¤ini düflünen
Flash onu arkadafl›ndan sat›n ald›
ve ‘beatbox’ ad›n› verdi. 1969’da
piyasaya ç›kan beatbox (drum
machine ya da rhythm box) yirmi
küsur haz›r ritm çalabiliyordu.
70’lerin ortas›nda programlanabilir
olanlar› ortaya ç›kt› ve 78’de
piyasaya sürülen Roland CR-78 ile
müzisyenler art›k kendi ritmlerini
kaydedebiliyorlard›. Davul seslerini
taklit etmekte yetersiz olan bu
aletler disko ve hip-hop için birebir-
di. Bu dönemde ortaya ç›kan beat-
box’lar›n en önemlisi daha sonralar›
‹ngiliz rave grubu 808 State’e ad›n›
verecek olan Roland 808 oldu.
Üzerine çok çeflitli modeller
yap›lmas›na ra¤men bir klasik
haline gelen 808 günümüzde de
birçok müzisyen taraf›ndan
kullan›l›yor. ‹lerleyen y›llarda beat-
box’lar›n dijital olanlar› üretildi.
808’in ard›ndan gelen TR-909 bu
geçifli simgelercesine yar› dijital,
yar› analog teknolojiyle çal›fl›yordu.

Ayn› dönemde sesleri dijital hale
getirip saklayabilen ve modifiye
edilerek s›n›rs›z kullan›m imkân›
sa¤layan sampler’lar ortaya ç›kt›.rr
Akai S-1100 ve Roland W-30 döne-
min y›ld›z sampler’lar› aras›nda yer-
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Efsane makine: Roland TR-808.

Dick Arentz
Kapadokya’da.
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bafllad›. Foto¤raf›n tekni¤inden
ziyade, özgünlü¤ü ve kalitesinin,
nas›l görüldü¤ünün beklentisi
bunda etkili oldu. Bu bir merak 
ve ilgi meselesi. Öte yandan bu
sanat dal›n›n 30 y›ll›k bir geçmifli
oldu¤unu da gözard› etmemek
gerek. Bu anlamda bu sanat da
kendi içinde evriliyor ve birçok
sanat kurumu ve e¤itim odak-
lar›nda Platinyum bask›da ‘zanaat’
ve merak›n etkisi art›r›lmaya
çal›fl›l›yor. Bu tamamen el hünerine
dayal› bir çal›flma biçimi. Kiflisel
olarak, eserlerin ço¤alt›m say›s›n›
50’de s›n›rl› tutuyorum. Bu benim
tercihim, ama sanatç›lar kendi ter-
cihlerine göre sadece üç adet ya
da 100 adet de ço¤altabiliyorlar.
Eserin say›s›yla birlikte de¤eri de
belirleniyor. 
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Plüton

18 fiubat 1930 tarihinde Arizona
Lowell Gözlemevi’nde astronom
Clyde Tombaugh taraf›ndan
keflfedilen ve 24 A¤ustos 2006 
tarihine kadar Günefl Sistemi’nin 
en küçük ve en uzak dokuzuncu
gezegeni olarak bilinen Plüton, 
bu tarih itibar›yla Uluslararas›
Gökbilimi Derne¤i (International
Astronomical Union) taraf›ndan
gezegenlikten men edilmifltir. 
Art›k o bir ‘cüce gezegen’dir. 

Gezegen yaparken sormufllarm›fl
gibi, gezegenlikten ç›kart›l›rken de
ne Plüton’a (ne de olas› Plüton-
lulara) ve Plüton severlere hiçbir
fley sorulmamas› infial nedenidir.
Yörüngesinin Günefl Sistemi
d›fl›nda oldu¤u y›llarca tart›fl›lan
Plüton’un, bu kararla ‘sistem’ 
d›fl› bir gezegen oldu¤u tasdiklen-
mifltir. Bu vesileyle art›k Plüton
‘ötekilerin’, ‘sistem d›fl›ndakileri’nin
gezegenidir. Sistemde kala kala 8
gezegen kalm›flt›r. Dar›s› yeni 
gezegenlerin bafl›nad›r. Dünya
merkezli kâinat tan›mlamas›n› da
Plüton vas›tas›yla tart›flmaya
açmak elzemdir. Üzerinde olan

insano¤lu cinsinden sebep, heder
olan Dünya gezegeninin de sistem
d›fl›na ç›kma talebi bu vesileyle
anlay›flla karfl›lanmal›d›r.

TTaann MMoorrggüüll

Poi
Yeni Zelanda’da, Maori yerlilerinin
dans ritüellerinde kulland›¤› bir
enstrümand›r. ‘Poi’ sözcü¤ü 
vücudun etraf›nda hareket eden,
ipin ucuna ba¤lanm›fl, kifliye uygun
a¤›rl›k anlam›na gelir. Bu enstrü-
man Maori halk› aras›nda çeflitli
amaçlarla kullan›lm›flt›r. Örne¤in
k›sal› uzunlu iplere sar›lm›fl bir bitki
müzik eflli¤inde vücuda vurularak
sesler ve ritmlerle uyumlu hare-
ketler yap›lmakta, bu flekilde poi
hem karfl› cinsi etkilemede ve 
koordinasyon gelifltirmede kulla-
n›lmaktayd›. Tüy ve k›llarla süsle-
nen kufl yumurtalar› ise ahenkle
çevrilerek gösteri amaçl› olarak

e¤lencelerde kullan›l›rd›. Bu enstrü-
man sonralar› poinin atefllendi¤i yer
olarak da bilinen Hawaii, Tayland
ve Hindistan’da dolunay kutlama-
lar›yla, Avrupa’da gelifltirilen kimi
terapilerle ve günümüzde uygu-
lanan gösteri amaçl› kullan›m›yla
bugün dünyan›n birçok yerine
ulaflm›flt›r.

Poi çal›flmalar› sezgiyi ve mant›¤›
bir araya getirerek beynin iki ya-
r›s›n› birbirine ba¤lar. Beden, ruh,
zihin koordinasyonlar›n›n geliflmesi-
ni, fiziksel davran›fllarla bilinci
odaklamay› ve yönlendirmeyi; kas
gücünün artmas›n› ve vücudun
esneklik kazanmas›n› sa¤lar. Poinin
ateflle ve dansla buluflmas›yla;
yaflam ve do¤an›n dengesini
sa¤layan güçle özdeflleflen, ruhun
ar›nmas›na kaynak olan atefl,
dans›n özgür ruhuyla kendi mistik
ruhunu birlefltirip insano¤lunun
bedeninde bir ritüele dönüflür. Atefl
dans› içteki ateflin ve ritmin, ruhun
yans›mas›yla, çeflitli dans enstrü-
manlar› eflli¤inde d›fla sunumudur.
Bu sunum çeflitli kültürlerde farkl›
enstrümanlar ve formlarla yorum-
lanmaktad›r.

Poi çal›flmalar›nda denge, nefes,
hareket ve durufla konsantre olun-
mal›; performanstan önce kaslar
muhakkak ›s›t›l›p aç›lmal›d›r.
Odaklanmadan veya yeterli alana
sahip olmadan çal›flmaya bafllan-
mamal›d›r. Bugün birçok çeflidi
olan atefl dans› enstrümanlar›ndan
hangisi kullan›lmaktaysa bu 

Plüton gezegenine
bu ad› 11 yafl›ndaki

mitoloji merakl›s›
Venetia Burley

vermiflti.

Atefl ve dansla
buluflan poi,

insano¤lunun
bedeninde bir

ritüele dönüflür.



bulunmas›na önayak oldu¤u
söylenebilir. fiu ana dek yay›n
yapm›fl ve/ya halen yapmakta olan
programc›lar›n baz›lar›, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelmektedir;
Pasaportlar› itibariyle, Alman,
Amerikal›, Belçikal›, Brezilyal›,
Britanyal›, Bulgar, Dominikli,
Frans›z, ‹ranl›, ‹spanyol, Kanadal›,
Kostarikal›, Lübnanl›, Sudanl›,
Yunanl›... 

Aç›k Radyo programc›lar›n›n ortak
özelli¤i, tümünün gönüllü olmas›d›r.
Yani herhangi bir ücret almadan
çal›flmaktad›rlar. Bu da, bilinebildi¤i
kadar›yla, dünyada benzerine çok
s›k rastlanmayan bir olgudur. 

Aç›k Radyo’da bir kifli ölümünden
sonra 6,5 y›l boyunca (ailesinden

izin al›narak); bir kifli de do¤umun-
dan önce 6 ay boyunca program
yapm›flt›r (kendisinden izin
al›nmadan). ((BBkkzz;; BBeebbeekk KKookkuussuu;;
HHuulluussii ÖÖzzookkllaavv))))

AAçç››kk RRaaddyyoo

mu var?” “‹hbar var, Rumca
söylüyor” diye cevap vermifller.
“Sen Rumca biliyor musun?” diye
sormufl polise. “Yooo..” demifller.
“Ayol o Portekizce söylüyor” demifl
Turgut da, “ne Rumcas›...”. Sonra
dönmüfl gitmifl polisler. 

LLeemmaann SSaamm

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

Programc›

Aç›k Radyo’nun 14 y›ll›k yay›n 
hayat› içinde toplumun çeflitli 
kesimlerinden ve meslek dalla-
r›ndan gelen, kimisi de iflsizler 
kategorisine giren ve yafllar› 9 ile
75 aras›nda de¤iflen 954 kifli Aç›k
Radyo’da 845 program yapt›.

Haftada 7 gün 24 saat yay›n yapan
Aç›k Radyo’da her hafta 203 prog-
ramc›, 147 ayr› program yapmak-
tad›r. Aç›k Radyo’nun  her hafta
stüdyo ve koridorlar›na konuklar›yla
birlikte, 300 kifliyi s›¤d›rd›¤› ve bu
insanlar›n ‘curcuna’ya katk›da 

enstrümana ateflsiz provalarda tam
olarak hâkim olmadan ateflle uygu-
lamaya geçmemek gerekir. Atefl
dans› s›ras›nda en az bir kifli gü-
venlik ve söndürmeden sorumlu
olmal›d›r. 

FFiilliizz DDuurraann

Poponu Y›ka
Poponu y›ka, poponu y›ka, suyu
getir ve poponu y›ka
Yavrum, hiç k›p›rdama, sözümü
dinle, yaramazl›k yapma
Temiz bir çocu¤u herkes sever,
pislik iyi de¤ildir
Hiç kimse sevmez seni, pis bir
çocuk olursan e¤er...1

DDeerr;; ‹‹bbrraahhiimm BBeettiill

1 Bir Çin çocuk oyun flark›s›ndan.

Portekizce
Rahmetli Turgut Boral› ile
Bodrum’day›z... Ben Do¤an Canku
ile birlikte çal›fl›yorum. Gerçekten
Bodrum’un çok güzel oldu¤u dö-
nemler... Ah flimdi de çok güzeldir
ya, nergisler açm›flt›r flimdi, me-
nekfleler... Hava ne ›s›t›r, ne üflü-
tür... Sonralar› ben Bodrum’da
Türkçe söylemeye bafllad›m. Zaten
o eski, ad›n› anmak istemedi¤im
ama üzerimde çok güzel an›lar›
olan Harbiye’deki fluradaki küçücük
kabareyi düflündü¤üm zaman he-
le... Oralarda hiç Türkçe söylemi-
yordum, sonras›nda söylemeye
bafllad›m. ‹lk Türkçe söylemeye
bafllad›¤›mda a¤z›ma çok yabanc›
geldi. Daha sonra al›flt›m yavafl
yavafl, flimdi Türkçe söylemeyi çok
seviyorum gerçekten. Neyse uzat-
m›yay›m, Rumca söylüyorum. Birisi
beni flikâyet etmifl karakola, bu
kad›n Rumca söylüyor diye. Ondan
sonra, polisler geldi. Demifller ki biz
bunu sahneden indirece¤iz. Turgut
Boral› yaklaflm›fl, kulaklar› ç›nlas›n;
kulaklar› ç›nlas›n dedi¤im kaybettik
kendisini ama, ç›nlas›n yani...
Gitmifl demifl “N’oluyor?”. Orada
bir hareket var tabii. Polislere diyor-
mufl ki biz bu kad›n› indirece¤iz. 
“E ne yapt› ki?” demifl, “Bir suçu
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Aç›k Radyo’nun 
birinci yaflgünü, 

13 Kas›m 1996. 

Aç›k Radyo
destekçileri ve 

programc›lar›
‹stanbul

Modern’de 
bulufltu, 

7 fiubat 2005.

Provo
1965-1972 y›llar› aras›nda
Hollanda’da sosyal de¤iflim 
yaratmak isteyen bar›flç›l, nefleli
anarflistlerin yarat›c› ve provokatif
hareketi. 25 May›s 1965’te 
sanatç›-aktivist Robert Jaspers
Grootveld ve anarflist Roel van
Duijn taraf›ndan kuruldu. Dönemin
renkli siyasi atmosferinin yan›nda
Anarflizm, Dadaizm ve daha sonra
karfl›-kültür gurusu olacak Alman
filozof Herbert Marcuse’den, Johan
Huizinga’dan ve hatta Marquis de
Sade’den etkilenen hareket s›kl›kla
uluslararas› Sitüasyonist ak›m
içinde kabul edildi.

Provo ismi ilk olarak Hollandal›
sosyolog Wouter Buikhuisen
taraf›ndan kullan›lm›flt›. Ona 
bu iham› veren, 50’lerin âsi, fl›k 
giyimli, mopedleriyle zamanlar›n›n
ço¤unu ne yapacaklar›n› bilmeden
sokaklarda geçiren ve ‘Nozem’ler
olarak an›lan gençlerdi. Savafl 
sonras› ekonomik buhran›n 
çocuklar› olan bu kufla¤›n en 
büyük zevki problem yaratarak
polisi provoke etmekti. Amsterdam
Üniversitesi’nde felsefe ö¤rencisi
olan Roel van Duijn, 12 Temmuz
1965’te bas›lan Provo dergisinin
ilk say›s›nda Nozem tan›mla-
mas›na baflka bir boyut katarak
‘provo’nun ortaya ç›k›fl›n› 
müjdelerken bu gençlere at›f
yap›yor ve; ‘Onlar›n nefretini
devrimci bir bilince çevirmek 
bizim görevimiz olacak!’ 
diyordu.

Söylemden çok somut eylemi 
tercih eden Provo’lar teatral sokak
gösterileriyle, ‘happening’lerle
insanlar›n ilgisini çektiler. Grubun
Amsterdaml›lar üzerindeki etkisi o
kadar büyük oldu ki, 1970 seçim-
lerinde flehir konseyinde befl san-
dalye kazand›lar. fiehir konseyine
girdikten sonra, ‘beyaz planlar’›n›
gelifltirdiler. En tan›nm›fl beyaz
plan; ücretsiz ulafl›m için,
Amsterdam’›n birçok yerine
‘mülkiyetsiz’ bisikletler yerlefltirmek
olan ‘Beyaz Bisiklet Plan›’ idi.
Düflünceleri kentsel planlamay›,
sosyal konut ve genel kültürel
hayat› etkiledi. Marihuana yasa¤›na,
trafik yo¤unlu¤undan kaynakl› hava

kirlili¤ine, tütün endüstrisine karfl›
kampanyalar örgütlediler, ücretsiz
sa¤l›k klinikleri açt›lar, evsiz insan-
lara bar›nak sa¤lad›lar. Hollanda
prensesi Beatrix ile Alman diplomat
Claus von Amsberg’in evlilik töre-
ninde gerçeklefltirdikleri protesto-
larla dünya çap›nda ünlendiler.

Provo’nun çözülüflü, hareketin ›l›ml›
liberal politikac›lar taraf›ndan
savunulup sosyologlar taraf›ndan
çal›fl›lmas›yla bafllad›. ‹ktidar
taraf›ndan gösterilen tolerans,
grubun en temel gerekçesini yok
etti: Otoritenin her unsuruna karfl›
olan direnifl. 

Provo’dan...
Felsefe, vizyon ve ideal yok. Birçok
nedenden, bu düflünce, kay›ts›zl›¤a
ve umutsuzlu¤a neden oluyor; fakat
önemli say›da insan yeni bir gele-

cek yaratmak için mücadele ediyor.
Biz bu hareketin parças›y›z, ve öz-
gür ruhlar için e¤lenceli maceralar
yaratan Homo Ludens’in olanakla-
r›n› keflfediyoruz. Homo Ludens
hâlâ yafl›yor ve keyfi yerinde.
Huizinga öngörmüfltü, Constant
tan›mlad›, Provo hayk›rd›. Onu
seviyoruz, onu yafl›yoruz.

TTaann MMoorrggüüll

Psychoacoustics
Seslerin insan davran›fl›n› inceleyen
Psychoacoustics art›k bir bilim dal›
olarak kabul ediliyor. Köpeklerin
duyduklar›n› bir kenara b›rak›rsak,
seslerle oynayarak insanlara dair
ruh çözeltilerine ulaflmak mümkün
görünüyor. Ses mi davran›yor yok-
sa dü¤meleri hâlâ elinde tutan in-
sanlar m› davranma lüksünü sür-
dürüyorlar, buna karar vermek zor.
Öte yandan henüz bilmedi¤imiz
seslere dair çarp›m tablolar› var. Bir
resmin matrisi temsilinden elde edi-
len sesler ve bu seslerin trigono-
metrik yeteneklerine dair öngörüle-
rimiz s›n›rl›. Matemati¤in içine kolu-
muzu sokup oradan beklemedi¤i-
miz sesleri ç›karabiliriz. Bu da ses-
lerin kendi nitelikleriyle davranma
imtiyaz›n› ele geçirmesi demek. 

Threshold of Pain 
A¤r› efli¤i. Psychoacoustics’in belki
de en önemli de¤iflkeni… Müzi¤in
prize tak›labilir hâle gelmesiyle;
yükseltilmifl ya da elektrikle güçlen-
dirilmifl sesler insana keyif verebil-
di¤i gibi ac› da verebilir oldu. Orta
kula¤›n pan sonic gürültüleriyle bafl
edebilmesini beklemektense, bir
t›kaçla sesin ac›t›c› ve keskin ha-
reketlerini engellemek daha iyi bir
çözüm olabilir. ‘Threshold of pain’
katsay›n›z›n yükselmesi; sesleri
beyine ileten ‘haircell’lerinizinll
öldü¤ünü gösterir. Bu da equaliz-
er’›n sadece sol taraf›ndaki seslerirr
duyarak ömrünüzü tamamlaman›z
anlam›na gelir. 

Experimental Dub
Dub’›n reggae’nin karn›ndan ç›kt›-
¤›n› biliyoruz. Experimental dub ise
Basic Channel isimli kült plak 
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Savafl sonras›
ekonomik buhran›n
çocuklar› olan bu
kufla¤›n en büyük
zevki, problem
yaratarak polisi pro-
voke etmekti.



Rap ve hip-hop’›n öncü, zihin aç›c›
ekibi Public Enemy’nin elebafl›
Chuck D, grubunun 80’lerin
ortas›nda rap müzi¤inin alamet-i
fârikas› olarak ortaya ç›kt›¤›n›; Kara
Panterler, ‹slam Ümmeti gibi
kültürel hareketlerden, Gil Scott-
Heron gibi flairlerden, eski rapçiler-
den ve The Clash’den esinlendik-
lerini söylüyor. Rap, özetle,
siyahlar›n hoflland›klar› ve hofllan-
mad›klar› fleyleri yüksek sesle
hayk›rmalar›yd›; punk nas›l disco
müzi¤ine bir isyansa, rap de
‘rhythm and blues’a isyand›.

Fear of a Black Planet
Public Enemy’nin savaflç› bir toplu-
luk oldu¤u su götürmez. Grup,
‘beyaz’ Amerika’ya nefret duyuyor
ve bunu her f›rsatta ifade ediyor.
Militan siyah ›rkç›lar olarak da
defalarca suçland›lar. Okullarda
ders kitab› olarak okutulan, ama
Türkçe çevirisi ancak gecikmeli
olarak özgür kalan, Simon
Reynolds ve Joy Press’in Seks
‹syanlar› bafll›kl› kitab›nda,
kad›ns›l›k ile popüler kültür
aras›ndaki olumsuz ba¤›nt›ya
de¤inilir: “Public Enemy’nin, It
Takes A Nation of Millions to Hold
Us Back albümünden, She Watch
Channel Zero’su siyah anneleri,
‘soap opera’lar› ve vaaz veren 
programlar› a¤z› aç›k ayran delisi
gibi seyredip asli görevlerini, yani
güçlü siyah savaflç›lar yetifltirme
görevini ihmal etmekle suçlar.” Ayn›
kitapta özel olarak gruba ayr›lan
‘Duraksamayan Asi’ isimli bölümde,

Plunderphonics
John Oswald’›n gelifltirdi¤i bir
müzik üretme biçimi. Müzi¤in 
kendi endüstrisini yine kendine
do¤rultmas› olarak aç›klanabilir.
Sürrealistlerin kalabal›¤a atefl
etmek deyimini cd player’lar›n,
play-pause, forward, rewind
dü¤meleriyle gerçeklefltirme 
eylemi. Oswald’›n Michael 
Jackson parçalar›n› bu dü¤melerle
bozarak haz›rlad›¤› ilk ‘plunder-
phonics’ deneyimi Jackson’›n 
kendisini mahkemeye vermesi,
ard›ndan da albümün toplat›lma-
s›yla sonuçlanm›flt›. 

OOssmmaann KKaayytyyttaazzoo¤¤lluu

Public Enemy
Norveçli yazar Henrik ‹bsen’in 
1882 tarihli, ‹ngilizce’ye An 
Enemy of the People ve A Public
Enemy (Bir Halk Düflman›) olarak
çevrilen bir tiyatro eseri vard›r. Bu
eserden tam yüz y›l sonra, New
York, Long Island’da kurulan ve 
Rap müzi¤inin tarihini ‘yeniden
yazan’ Public Enemy (halk düfl-
man›) grubunun bu oyundan
haberi var m› bilinmez, ama bu-
radaki ‘halk’ e¤er ›rkç› beyazlardan
olufluyorsa, bu grup onlar›n
düflman›, evet.

Rap uzun bir yoldan geldi. ‹lk 
rap pla¤›n›n üzerinden çok uzun 
bir süre geçmemifl olsa da, (Sugar
Hill Gang - ‘Rappers Delight’,
1979), H›ristiyanl›¤› benimseyen
siyahlar›n kiliselerinde söylenen
âyinlere, yani gospel müzi¤ine 
ve verilen vaazlara kadar gerilere
götürebiliriz rap’in köklerini. 
Public Enemy’nin He Got Game
albümündeki vokaller de bu
ba¤lamda iyi bir örnek olabilir.
Ayr›ca 30’lu y›llarda Amerika’n›n
büyük flehir banliyölerinde erkek-
lerin kafiyeli söz at›flmalar›na
dayanan bir oyun olan ‘dozens’
ve 60’l› y›llar›n bafl›nda paras›
olmayan ama müziksiz de yapa-
mayan Jamaikal›lar›n, sözsüz plak-
lar üzerine söyledikleri sözler, yani
‘toasting’ de, rap’in geçmiflinde
yatan hikâyeler.

flirketinin katalogundan do¤du. 
Dub ve reggae’den yap›lan ton
al›nt›lar›yla Detroit’in hipnotik
baslar›n› buluflturan Basic Channel
müzisyenleri, bu müzi¤in ilham
kayna¤›n› gizlemeksizin yeni bir 
tür al›flkanl›k envanterine dâhil 
ettiler. ‘Ableton Live’ isimli bilgisa-
yar yaz›l›m›n›n yayg›nlaflmas›yla
deneysel olmaktan ç›kan experi-
mental dub; Deadbeat, Fluxion,
Dub Taylor gibi önde gelen
sanatç›larla temsil edilmeye 
devam ediyor.

Hiç Kimsenin Olmad›¤› Yerde
Devrilen A¤aç
Bu a¤aç gürültünün tan›m›yla 
ilgili fliddetli bir tart›flmay› 
gündeme tafl›m›flt›r. Soru flu: 
“Hiç kimsenin olmad›¤› yerde
devrilen a¤ac›n ç›kard›¤› ses
gürültü müdür?” Cevap: Bu ses 
‘ya hep ya hiç’in içine at›lm›fl bir
sestir. Bu a¤ac›n devrilerek bir 
ses ç›kard›¤› söyleniyorsa, o 
sesin varl›¤› tart›fl›l›r olmaktan
ç›km›flt›r. 

Gürültü
‹stenmeyen ses. 

White Noise
Farkl› frekanslar›n üst üste 
bindirilmesiyle elde edilen gürültü
türü. Herkesin kendine ait bir 
‘white noise’u olabilir ama ’
duyulan yine ayn› fleydir. En 
bilindik white noise, televizyonune
kar›ncalar› göstermek için 
ç›kard›¤› gürültüdür. 

Glitch
Gülün sesi. Oval ikilisi bu sesi
cd’lere çizdikleri resimler arac›l›¤›
ile onun gerçek içeri¤inin cd pla-
yer’da hatal› çal›nmas›yla elde edi-
yorlard›. Sonra bu baflka sanatsal
dokunufllarla girilen bir suç ortakl›-
¤›na dönüfltü. Fennesz, Alva Noto,
Tim Hecker, Philip Jeck gibi popü-
ler glitch sanatç›lar› sayesinde
Achim Szepanski’nin “click’ler de-
¤erlidir, birgün hatalar para kazan-
d›racak” sözü do¤rulanm›fl oldu.
Art›k sanatsall›¤› do¤rulanmaya
gereksinim duymayan bir ak›m
hâline geldi. 
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Public Enemy.

grubun “hoflgörüsüz, ba¤naz, dok-
trine kat› bir flekilde ba¤l›, ideolojik
aç›dan patriarkal bir grup” oldu¤u
söylenir ve eklenir: “Grup, bilinçli 
ya da âdil (righteous) rap’e öncülük
etti; ‘gangsta’ rap’in politika-öncesi
öfkesini ald› ve buna politik bir
anlam kazand›rd›, t›pk› Kara Pan-
terler’in genç siyah sokak hayta-
lar›n›n suç iflleme e¤ilimlerini sefer-
ber etmeye çal›flmalar› gibi.” Daha
sonra Sonic Youth, ‘Kool Thing’
flark›s›yla, Beyaz Amerika’n›n
flirketlerine karfl› savaflta kad›n›n
yerini ve rolünü sorar Public
Enemy’ye. Fear of a Black Planet
(Siyah Bir Gezegenden Duyulan
Korku) albümlerine gönderme
yaparak “Difli Bir Gezegenden
Duyulan Korkuya Ne Dersin?” 
diye sorar.

Politik rap, yaln›zca Beyaz Ameri-
ka’ya de¤il, s›n›f atlam›fl olan siyah
orta s›n›fa da rahats›zl›k veren bir
olgu. Budalaca maddi gösteriflçili¤e
de, elbette karfl› duruyor. Chuck
D.’nin bir zamanlar “çocuklar›n
boynundan alt›n zincirleri ç›karmak
istiyoruz” deyiflini hat›rlayal›m. 
Ya da bir Public Enemy klasi¤i olan
‘Fight the Power’›: “Ço¤u kimseninrr
gözünde Elvis bir kahramand› /
Bana kal›rsa bokun tekiydi, anl›yor
musun / Düpedüz ›rkç›n›n biriydi o
salak, baya¤› ve aç›kça / Elvis ve
John Wayne’in analar›n› ..... /
Çünkü ben siyah›m ve bundan
gurur duyuyorum.” 

Ünlü müzik yap›mc›s› Quincy
Jones, rap’i ‘1990’lar›n caz›’ 
olarak tan›mlam›flt›. Günümüz
Türkiye’sinde caz konserlerini dol-
duran ço¤unlu¤un pek sevdi¤i
uyufluk, yumuflak, sosyetik caz›
hesaba katmazsak, Jones’un
tan›m›n› geniflleterek, rap için,
‘2000’lerin caz›’ da diyebiliriz belki
–tabii bugün ço¤u rapçinin statüko-
nun bir parças› haline geldi¤ini ve
müzi¤ini para için üretti¤ini unut-
mayarak... Ezilen ve d›fllanan
siyahlar›n sesi olan rap ve hip-hop,
ayn› muameleyi gören beyazlar›n
sesi olarak bu topraklarda da net
olarak duyulabiliyor bir süredir. ‹yi
örneklerin say›s› art›yor. Public

Enemy de ‘renk körlü¤ü’ yüzünden
halk olamayan bir halk›n bir numa-
ral› düflman› hâlâ. ((BBkkzz;; HHiipp HHoopp))
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Bir kültür, tav›r ve sanat üslubu
olarak punk, yayg›n inan›fl›n aksine,
ne 1976’da ortaya ç›km›fl, ne de
80’lerde ömrünü tüketmifltir. Belki
bafllang›c› birkaç olay veya tarih
üzerinde sabitlenebilir, ama ortaya
koydu¤u kuvvetli, de¤ifltirici ve
dönüfltürücü etkileri nedeniyle, 
bu müzi¤in devaml›l›¤› oldu¤unu,
henüz sonunun gelmedi¤ini, uzun-
ca bir süre de gelmeyece¤ini 
söylemek kehanet olmaz. 

Engizisyon Ma¤durlar›ndan
Siyahlar›n Mücadelesine...
Punk’›n ortaya ç›k›fl tarihi konusun-
da rivayet muhtelif; çeflitli gönder-
meler yap›l›yor. Onu Ortaça¤ 
‘troubadour’lar›ndan, engizisyon 
mahkemeleri ma¤durlar›na veya
19. yüzy›l Londra goti¤ine kadar
götürenlere rastlan›yor ki, bu gön-
dermelerin herhangi birini ya da
tümünü birden reddetmek pek
mümkün görünmüyor.

Müzik yazar› ve düflünür Greil
Marcus punk’›n, Richard
Thompson’›n 1968’de Fairport
Convention için yazd›¤› ‘Tale in
Hard Time’ adl› parças›nda geçen
“Take the sun from my heart / Let
me learn to despise” (Çek günefli
yüre¤imden / Afla¤›lamak neymifl
ö¤reneyim) dizelerine yaslar. 

S›cak Dalgas› ve Kurakl›kla
Gelen Punk ‹syan›
Ad› art›k Britanya siyah nüfusunun
mücadelesi ile an›lan Notting Hill
Karnaval›’n›n 1976 y›l› flenliklerine
denk gelen o s›cak ve kurak yaz
aylar›, daha önce at›lm›fl punk
tohumlar›n› birden yeflertiverdi.
A¤ustos’taki s›cak dalgas› ile,
ülkede kurakl›k oldu¤u resmen ilan
edildi, ola¤anüstü hale geçildi, su
karneye ba¤land› ve Kurakl›k

Bakanl›¤› kuruldu. T›rmanan gergin-
lik, 1975 y›l›ndan itibaren daha da
artmaya bafllayan ekonomik s›k›nt›
ve iflsizlikle birlikte –alttan alta
yo¤unlaflarak– yükselen ›rkç›l›¤› da
arkas›na ald› ve Notting Hill Karna-
val›, siyahlar ile onlarla kap›flmaya
meyilli beyaz polislerin karfl› karfl›ya
geldi¤i bir sahne oldu; ortam bir
flehir savafl›na dönüfltü. Bu, punk’›n
atas› olarak kabul gören Britanya
Punk’›n›n cisimleflmesiydi asl›nda.
‹klim etkisinin yan›s›ra 1976 y›l›n›n
sonlar›nda 1940’lardan beri en yük-
sek orana ulaflan iflsizlik ve Britan-
ya hükümetinin IMF ile anlaflmas›
da bunun üzerinde etkin oldu.
Burada belirtmek gerekir ki, New
York menfleli Amerika punk’›n›n
müzikal etkisi punk’›n evriminde
büyük rol oynam›flt›r ama bu vücu-
da toplumsal politik kisveyi giy-
diren, Britanya Punk’› olmufltur. 

Velvet Underground
1950’lerin sonlar› ile 60’l› y›llar›n
bafllar›nda varoluflçu felsefe ve
uzakdo¤u felsefesi ile yo¤rulan –ve
Beatnik kufla¤› diye de an›lan– alt-
kültür içerisinde tan›mlanan hippi
gelene¤i ile ona ba¤l› muhtelif kul-
varlardaki müzikler, ‘60 sonlar›
itibariyle çözülmeye, evcilleflmeye
bafllad›¤› izlenimini vermeye
bafllam›flt›. Bunun akabinde baflka
bir karfl› durufl vuku buldu. Art›k bu
bir alt-kültürün oluflmas› fleklinde
de¤il, mevcut düzen içerisinde bir
karfl›-kültürün palazlanmas›yd› ki,
punk da iflte tam bu noktada ser-
pilmeye bafllad›. ‹yi e¤itim görmüfl
–veya görme f›rsat›n› yakalam›fl–
orta s›n›fa mensup, sistem d›fl›nda
durmay› gönüllü tercih eden 
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Dönüfltürücü
etkileri
nedeniyle
punk
müzi¤inin
devaml›
oldu¤u,
henüz
sonunun
gelmedi¤i,
uzunca süre
de gelme-
yece¤i 
söylenebilir.

The Velvet
Underground.



bir iki istisna d›fl›nda aflk ve kad›n
temalar›na rastlamak güçtür. Çal›-
flan baba veya a¤abey üzerinden
s›n›f ve özgürlük savaflç›s› bir poli-
tik figür çizdiler. Militer imgeleri de
punk’a özgü mana-k›r›c› bir niyetle
de¤il, düpedüz ‘mücadelenin’ bir
uzant›s› olarak kulland›lar. Enstrü-
manlar› hem bir silaht›, hem de
erkeklik organ›. Grubun ismi de bu
kavramlara efllik ediyordu zaten:
Clash (Çarp›flma). 

Sex Pistols ve Malcolm McLaren
Londra King’s Road’da mevzilenen
Sex Pistols üyeleri ise ilk feyzlerini
alt-s›n›f züppesi olarak tan›mlanan
‘mod’lardan ald›lar. Modlar cinsiyet
mu¤lakl›¤›n› ve Frans›z k›l›k k›yafet
tarz›n› benimsemifl; rockerlar›n ter-
sine temiz, bak›ml› saçlar› ve giysi-
leri ile yeni birer figür olarak müzis-
yenlerin ve takipçilerinin mevcut
anlam›n› de¤ifltirmifllerdi. ((BBkkzkkzz;;
MMoodd))

Malcolm McLaren ve Vivienne
Westwood’un 1971 y›l›nda King’s
Road’da açt›klar› butik, Britanya
punk hareketinin en belirgin döne-
mine sahne oldu. Malcolm Mclaren
bir sitüasyonist enternasyonal üyesi
iken, sitüasyonistlerin öncüsü Guy
Debord taraf›ndan 1969 y›l›nda
afaroz edilmiflti. ((BBkkzz;; SSiittüüaassyyoonniisstt
EEnntteerrnnaassyyoonnaall)) Bunun üzerine
kendi birikimi ile bir yeni-sitüasyo-
nist grubu oluflturmaya, Frans›z
sitüasyonizmi ile kuvvetli bir ‹ngiliz
gelene¤i olan rock müzi¤in enerjisi-
ni birlefltirip devrimci bir hareket
meydana getirmeye niyetlendi. 

Bir Amerika seyahatinde New York
punk sahnesine tan›k olmufltu.
New York Dolls maceras›ndan,
Richard Hell’in Rod McKuen’in “I
Belong To The Beat Generation”
fliirinin parodisi haline getirdi¤i
‘Blank Generation’ (Bofl Kuflak)
parças›ndan ve bundan mülhem
tav›rlardan çok etkilendi ve kafa-
s›nda bir grup fikriyle Londra’ya
döndü. Müzikal fikirlerin yan› s›ra
Hell’in y›rt›k tiflörtleri, kulland›¤›
çengelli i¤neler, da¤›n›k saçlar› da
bir k›l›k k›yafet formülü olarak
cebindeydi. Böylece King’s

giriflmesi de CBGB üzerinden oldu.
((BBkkzz;; CCBBGGBB))

Clash
Britanya punk’›n›n Jamaika ve
Karayip sadalar›yla yo¤rulmas› ve
reggae ile evlili¤i ise en bariz halini
Clash’de gösterdi. Clash, gerek
k›l›k k›yafeti, gerekse politik tavr›
itibariyle en ‘siyahi punk’ olarak
an›l›r. Kurucu üyeleri Joe Strummer

ve Paul Simonon o 1976 A¤usto-
su’nda Nothing Hill Karnaval›’n›n
içine düfltüler ve bunun ard›ndan
‘White Riot’ (Beyaz ‹syan) adl›
parçalar›nda siyah ›rk›n mücadele
yap›s›n› beyazlar için formüle ettiler.
Bu müzi¤in Britanya’daki iflçi s›n›f›
kökenli hali, en pür ifadesini de
Clash’de buldu. Onlar›n külliyat›nda

avangard Velvet Underground, ilk
sahneye ç›kt›¤›nda bir ‘kepazelik’
olarak addedildi. 

Oysa onlar yeni bir hareketin
mufltulay›c›lar›yd›. Hippie kufla¤›n›n
kafalar›na k›r çiçeklerinden taçlar
takarak, “savaflma, sevifl!” slogan-
lar› atarak politik ve melodik
flark›lara efllik etti¤i bir dönemde
Velvet, nihilist bir tav›r sergiliyordu:
Karanl›klar içinde, o zamana kadar
popüler müzikte dile getirilmeyen
sado-mazo metinlerden, alenen
uyuflturuculardan, kad›n-erkek
s›n›r›n›n mu¤laklaflt›¤› cinsellikten,
toplumun altta kalm›fl isimsiz
karakterlerinden hikâyeler
anlat›yordu. Hippiler mevcut ege-
men kültürden kopmaya çal›flarak
bir dünya yaratmak isterlerken,
onlar bu dünyan›n tam ortal›k
yerinde durarak yerleflik de¤er ve
anlay›fllar› da¤›t›p parçalamak isti-
yorlard›. Yapt›klar› müzik, yo¤un
distorsiyona, ‘kirli çalmaya’ ve
kay›tlara yaslan›yor, konserleri de
tek seferlik sanat performanslar›n›
and›r›yordu.

Iggy and the Stooges, Ramones,
Richard Hell, Patti Smith,
Bowie...
Asl›nda, henüz ad› konmam›fl ve
hedef gösterilmemiflken punk’›n
yo¤un hoflnutsuzlu¤a maruz kal-
mas› da muhtemelen o tarihlerde
gerçekleflti ve sonra da yerleflti.
Velvet Underground ile hemen
hemen eflzamanl› olarak ortaya
ç›kan Amerika temelli Iggy and 
the Stooges, Ramones, Richard
Hell ve –onun gibi Frans›z sem-
bolistleri ile Beat kufla¤›ndan etki-
lenen– Amerikan punk’›n›n kuvvetli
kad›n figürü Patti Smith gibi proto-
punk flahsiyetleri ile Britanyal›
baflka bir mu¤lak cinsiyet figürü
David Bowie’nin bafl› çekti¤i 
glam-rock, glitter-rock ve Londra
Pub-rock’u, punk müzi¤in bileflen-
lerini oluflturdular. New York
Manhattan’da Hilly Kristal’›n açt›¤›
ve 2006 senesine kadar faaliyet
gösteren CBGB adl› kulüp, bu
dönemin en önemli tan›¤›d›r.
Punk’›n geliflimi, ayr›flmas› ve 
bir nevi Britanya ç›karmas›na
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Patti Smith ve 
foto¤rafç› Robert
Maplethorpe. 
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Road’da, art›k ad› “Sex” olan butik-
te, iflçi s›n›f› kökenli, iyi veya tam
e¤itim alamam›fl, enstrüman kabi-
liyetleri s›n›rl› ve kimisi adi suçlar-
dan sab›kal› elemanlardan oluflan
Sex Pistols kuruldu. Bu kadar ras-
lant›sal ve beceriksizce gibi görü-
nen bir grup kurma eyleminin alt›n-
da Malcom Mclaren’›n baflar›yla
gerçeklefltirdi¤i bir projenin yatt›-
¤›na inanmak belki o zamanlar zor
olabilirdi belki, ama bugün Sex
Pistols, ad› punk’la öncelikle ve en
çok an›lan gruplardan biri olmufltur.

Bir di¤er önemli flahsiyet ise
Mclaren’›n yak›n arkadafl› ve onun
gibi sab›k sitüasyonist Jamie
Reid’dir. Reid bir grafik tasar›m-
c›d›r. Daha sonra Sex Pistols’›nki

baflta olmak üzere tüm punk’›n
grafik dilini oluflturmufltur. William
Morris’in de hayran› olan Reid, Sex
Pistols’›n; onun arkadafl› Bernard
Rhodes da Clash’in kuvvetli politik
figürler haline gelmesine katk›da
bulundular. 

“‹nançs›z Yaflaman›n Pozitif
Cesareti”
Punk gündelik hayatla sanat ara-
s›ndaki s›n›r› kald›rd›. Bu mu¤lakl›¤›
ilk ortaya koyan punk de¤ildi elbet-
te, ama onu soka¤a indiren, popü-
ler k›lan, punk oldu. Zamanla,
Duchamp’›n gündelik kullan›ma ait
eflyalardan oluflturdu¤u sanat ya-

p›tlar› ile yaratt›¤› anlay›fl, sembol-
lerin ‘göstereni’ ile modan›n kal›p-
lar›yla oynamak, sürrealizmin Rus
ve ‹talyan aya¤›, bir dada figürü
olarak hiçlik ve boflluk –ki birçok
punk bundan pek hazzetmedi¤ini
belirtir– iflte bunlar Britanya
Punk’›n›n alamet-i fârikas› olur.
Belki de Britanyal› gazeteci John
Savage’›n saptamas› tam yerine
oturuyor: “Punk’ta nihilizm, olum-
suzlama ya da inanc›n sinik bir
reddi de¤il, inançs›z olarak
yaflaman›n pozitif cesaretidir.”

‘Kendin Yap’ (DIY) Manifestosu
‹lk punk dergisi olan ve bu türe
özgü olarak fanzin format›nda
ç›kan, elden da¤›t›lan Sniffin’
Glue’da–ilk olarak ee Melody Maker
yazar› Caroline Coon’un kulland›¤›–
DIY (Do it yourself) yani ‘kendin
yap’ manifestosu yer ald›. Bu,
punk’›n slogan› haline geldi ve 
sonras›nda di¤er müzik türleri için
de kullan›lan bir terim oldu. Baflka
bir önemli nokta da, dergide yer
alan ‘müzik yapma formülü’ idi:
gitarda üç akorun yerini gösteren
bir çizim ve alt›nda  “flimdi kendi
orkestran› kur” ibaresi... 

1970’lerden gelen herhangi bir
punk parças›, gökten yere inmifl 
bir müziktir. Bugün dinlendi¤inde
ve zaman içinde de¤erlendiril-
di¤inde, hâlâ öyledir. Kendinden
öncesine dair herhangi bir ses veya
hat›ra bar›nd›rmaz. Punk’ç›lar›n
mevcut toplumsal de¤erleri 
reddediflleri, yapt›klar› müzikle
çak›fl›r. Bozuk ve s›n›rl› akorlar 
kullanarak müzi¤in akademik ve
ö¤renme sürecinde olmazsa olmaz
say›lan ö¤elerini d›flarda b›rak›r.
Punk parçalar› k›sad›r. Ne
söylenecekse kestirmeden, direkt,
lâf› uzatmadan söyler. 60’lar›n ve
70’lerin o uzun, a¤dal› enstrüman-
tal sololar›n›n, virtüozite kahra-
manl›¤›n›n sonunu getiren de punk
oldu. Punk, bir sanat ve müzik
ak›m› olarak dinleyicileri ve izleyici-
leri ile birlikte yarat›ld›. O sokakta
do¤du, sokakta büyüdü...

Punk’›n bas›l› yay›nlar› t›pk› giyim
tarz› gibi kolaj tekni¤ine dayan›yor-

du. Kulland›klar› gamal› haç gibi
radikal ve tehlikeli iflaretler yan›lt-
man›n gücünden yararlan›yor, sem-
bolün anlam›n› o inanc›n bar›nma-
d›¤› bir bünyede kullanarak bozma
gayesi tafl›yordu.

1977, punk’›n tarihindeki önemli 
y›llardan biri. David Bowie’nin
1972’de “5 y›l sonra kaos” diye
iflaret etti¤i y›l; ayn› zamanda 
Rasta inan›fl›na göre vaat edilmifl
topraklara dönüfl tarihi; ve Britanya
kraliçesinin tahta ç›k›fl›n›n 25. y›l›.
Onlarca mühim punk albümü bu y›l
ortaya ç›kt›. Bu müzikal hareketlilik
ve peflis›ra gelen radikal hareketler,
endüstriyi ve muhafazakâr çevreleri
harekete geçirmekte gecikmedi. 

“Üçüncü Rock’n’Roll ‹nfilak›”
Zaman›n ABD baflkan› Jimmy
Carter, Beyaz Saray’›n bahçesinde-
ki bir caz konserinin ard›ndan diline
punk’› dolay›p, bu hareketin bir an
önce durdurulmas› gerekti¤inden
bahsetti. Müzik endüstrisi, bir ke-
nara itti¤i 60’lar hippie kufla¤› 
müzisyenlerinin muhafazakâr 
veya zarars›z (!) kanad›n› piyasaya 
sürmeye giriflti. Fakat, punk ilk
heyecan›n› ve etkisini bir süre 
yitirmifl gibi gözükse de hep var 
olageldi ve müzik tarihine kaflele-
nen punk ruhu popüler müzi¤e,
yeni müziklere, caza ilham oldu.
Elvis ve Chuck Berry’li 50’ler...
Beatles ve Rolling Stones’lu
60’lar... ve onlar›n arkas›ndan
70’lerin ortas›nda patlayan punk.
Onun hakk›nda “üçüncü
Rock’n’Roll infilak›” der Richard
Hell. 80 bafllar›ndan beri birkaç
kuvvetli müzikal etkiden ve dönem-
den bahsedilebilirse de, bunlar›n
hiçbiri punk gibi sosyal, politik ve
müzikal olarak devrimci olamad›. 

Müzik dünyas›, 1978 sonlar›na
gelindi¤inde, punk’›n fiziki yap›s›n›n
da¤›lmas›na flahit olmaya bafllad›.
Sex Pistols’›n Johnny Rotten’dan
(John Lydon) sonraki solisti Sid
Vicious, sevgilisi Nancy Spungen’i
öldürmekle suçland› ve 4 ay sonra
1979’un flubat›nda afl›r› dozdan
öldü. Stranglers üyeleri solo
çal›flmalara yöneldi. 

Sex Pistols.



Clash’in ücretsiz konserleri iptal
oldu, kat›l›mc›lar tutukland›. 79
ortalar›nda Sham 69 ve Tom
Robinson Band da¤›ld›. Muhtelif
üniversitelerde punk konserleri
yasakland›. Kuaförler Federasyonu
punk saç stilini uygulamamaya
karar verdi. Bu genifl moral
kayb›n›n yan› s›ra, kimine göre
punk’›n bitifli, Johnny Rotten’›n
1978 bafl›nda Sex Pistols’› terkedip
PIL’i (Public Image Limited) kur-
mas›yla post-punk’› bafllatmas›
olarak kabul edilir.

“Yara Kabu¤u Kadar” K›sa Ömrü
Tarihe Kaz›nmayaYetti
H›zl› geldi ve görünen ömrü belki
“bir yara kabu¤u kadar” oldu; ama
o 3 y›lda da ortal›¤›n tozunu att›;
tavr›n›, müzi¤ini tarihe kaz›d›.
Arkas›ndan gelen post-punk,
Manchester, grunge, hardcore ve
onlarca baflka ak›m›, müzi¤in
bünyesindeki bir nota gibi do¤al,
derinden, dolayl› veya dolays›z
biçimde etkiledi, onlar›n içine s›zd›.
Gerçek hayata, prati¤e yaslanan bir
kültürel devrim olarak sadece
müzi¤i de¤il, birçok baflka fleyi de
de¤ifltirdi. Halen, kendisiyle yeni
tan›flanlar› derinden etkileme
gücüne sahip. 

CCeemm SSoorrgguuçç
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Türk Punk’›
80’lerin sonu 90’lar›n bafl›nda yurtd›fl› gör-
müfl abiler ve ablalar sayesinde punk
kültürüyle tan›flan gençlerden bahsediyoruz...
Bir avuç insandan oluflan, hâlâ birbirlerini
gördüklerinde o dönemki samimiyeti yürek-
ten hisseden ve uyuflturucudan ölmüfl arka-
dafllar›n› anmadan edemeyen, evinde dertli,
sokakta sistemden bunalm›fl, üstü bafl› dinle-
di¤i müzikle baflkald›ran, hayk›ran bir toplu-
luktu bu. Manifestolar› gizli kalm›fl flark› söz-
lerinden Mohikan saçlar›na tafl›nan bu piç
jenerasyon Türkiye’de punk olma, sokaklarda
rahatça dolaflabilme hakk›n› bile büyük zor-
luklarla elde etti. Sataflan›, saç›na laf
söyleyen han›m teyzesi, dayak atan magan-
das›yla dönemin tüm a¤›rl›¤›n› hissetmifl bir
az›nl›ktan bahsediyoruz. Bu insanlar bir araya
gelip kendilerini yaflam tarzlar› ve ayn›
zamanda dinledikleri müzik olan ‘punk’la
ifade edebilmifller, günümüze LSD, CMUK,
Tampon, Dead Army Boots, Kab›z Ku¤u,
Rashit gibi isimleri b›rakm›fllard›r. Bu tayfa
ikinci s›n›f Türk filmlerini, Deniz P›nar’›n Nar-
manl› Han’daki müzik külliyat›n› pek sever ve
onlarla beslenirdi. Günümüzde Türk Punk’›
abilerinin ablalar›n›n açt›¤› yolda daha rahat
yürüyor. Not Made In China, Cemiyette
Pifliyorum gibi taze kanlarla yoluna devam
ediyor. 

BBaahhaarr OOnnaann

“Manifestolar› 
gizli kalm›fl flark›
sözlerinden
Mohikan saçlar›na
tafl›nan bu piç 
jenerasyon
Türkiye’de punk
olma,  sokaklarda
rahatça
dolaflabilme
hakk›n› bile büyük
zorluklarla elde
etti.”
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R, r
Türk alfabesinin yirmi birinci, Latin
alfabesinin on sekizinci harfi. Sami
dillerinde kullan›lan formunun M›s›r
hiyeroglifindeki bafl biçiminden
esinlendi¤i söylenir.  

Önemli say›da insan›n itinayla
görmezden ve söylemezden geldi¤i
bir harf. 29 üyeli alfabemizin en
‘tart›flmal›’ harfi. Ondan gayr›s›, 
hiç bu kadar ilgi görmemifltir. 
Kimilerinde genetik, kimilerinde
anatomik nedenlerden dolay› bu
harfle kurulan sorunlu iliflki, ömür
boyu süren ‘flirinlik’ payelerine
neden olmufltur. Harf engellili¤in
neden sempatik ve ‘flirin’ oldu¤u
ise hakk›yla tart›fl›lmam›flt›r. Bu
vesileyle muhtemel birçok politik,
ilmî, edebî karakter ‘kült’ mer-
tebesinden feragat etmek duru-
munda kalm›flt›r. Onu söyleye-

meyen ünlüler bile ayr› kaydedil-
mifltir. Hâlbuki kendisinin ‘ünsüz’
oldu¤u çok fazla kaydedilmemifltir. 

Birkaç grup ‘r’ özürlü vard›r. Bu
harfi tamamen ‘¤’ format›nda söy-
leyenler, ‘¤’ ile ‘r’ aras›nda söyle-
yenler, daha çok ‘r’ye yak›n söy-
leyip, kolay ay›rt edilemeyenler...
Baflka türlü ses ald›¤›n› söyleyenler
de olabilir. 

Harfin ma¤durlar› için hayat›n 
ilk y›llar› zorlu ve antremanl› geçer.
A¤za kalem al›p içinde ‘r’ geçen
kelimleri bin kez tekrarlamaktan, 
‘r’ söyleyenlerin yapt›klar› dil

hareketini yapma antremanlar›na
kadar bilumum yollar denenerek
heder olunmufltur. Kimi zaman dil
alt› eti normalden uzun diye cerrahi
müdahale bile söz konusu olabilir.
Lakin, ne yap›l›rsa yap›ls›n nafiledir.
Art›k duruma zorla da olsa ayak
uydurulur. Ergenlik döneminde
‘r’leri söyleyenlerin bask›s› hafifler,
‘flirinlik’ tak›s› galebe çalar. Yani,
dezavantaj avantaja çevirilir.
Ergenlik bitip koca adam/kad›n
olundu¤unda, ciddi ciddi konu-
flurken, yüzlerde hafif tebessüm
fark edilince, yeniden çocuklu¤a
dönülür. Velhas›l, bu engelle/mezi-
yetle yaflan›r durur. Nedense ‘r’siz
erkek say›s› ‘r’siz kad›n say›s›ndan
hayli fazlad›r. Ol kelam›n özeti; bir
muamma harftir ‘r’ harfi, davas›
divana kalm›flt›r. 

Aç›k Radyo’da, 2000-2004 y›llar›
aras›nda yay›nlanm›fl Libero adl›
programda, programc›lardan birinin
isminin Ba¤›fl, bir di¤erinin Bar›fl,
üçüncünün de ‘r’ engelli olmas›
vesilesiyle yaflanan karmaflaya
neden olan harf. 

TTaann MMoorrggüüll

Radio On
Christopher Petit’nin senaryosunu
yaz›p yönetti¤i, yap›mc› asistanl›¤›n›
Wim Wenders’in üstlendi¤i, 1979
tarihli bir yol filmi. Filmde duyulan
müzikler David Bowie, Kraftwerk,
Sting, Robert Fripp, Devo ve Lene
Lovich gibi müzisyenlere ait. 

Filmde: “Bir adam meçhul bir ne-
denden ya da nedenlerden banyo-
sunda ölü yatarken, radyoda David
Bowie ‘Heroes’u söylemektedir.
Ölen adam›n kardefli Robert, baflka
bir kentten arabayla gelmektedir.
‹ngiliz k›r manzaralar› aras›nda
siyah-beyaz bir yolculuktur izlene-
cek olan... Gerçek bir at›l›m say›la-
cak ve yank›lar uyand›racak cinsten
özgün bir ilk film.” 

‹ngiliz müzik dergisi Melody
Maker’›n film hakk›ndaki görüflü rr
ise flöyle: “E¤er Quadrophenia
‹ngiliz kült gençlik filmlerinin sonun-

cusuysa, Radio On yeni bir 
jenerasyonun ilk filmidir.” Biraz
ironik yorum, biraz geçici önlem,
biraz da uyar›c› olarak kullan›lan
ama daima olaylar›n bir parças›
olarak fabrika hoparlörlerinden,
jukebox’lardan, kasetçalarlardan 
ve radyodan sunulan müzik, filme
temel bir fon oluflturmakta. Filmde
Sting de bir garajda oturup, rock’n’
roll y›ld›z› Eddie Cochran’›n bir
araba kazas›nda öldü¤ü yerin biraz
ilerisinde, onun eski bir flark›s›n›
söylerken görünüyor.

Radio On, ‘Radyo Aç›k’ ismiyle
1993 y›l›nda, 12. ‹stanbul Ulus-
lararas› Film Festivali’nde de gös-
terilmiflti. 

HHiillmmii TTeezzggöörr

Radyo Aflk›
“Bir gün Minneapolis’e gitmeyi
umuyorum” dedi Francis, ukala
ukala. “Minnesota Üniversitesi’ne
gidece¤im.”
“‹yi olur, yap bunu” dedi Amcas›.
“Ne okuycan orda?”
“Radyoculuk okumak istiyorum.”
Art Amca güldü: “Kimse radyoculuk
okumaz o¤lum. Onu okulda okut-
mazlar, çünkü acayip e¤lencelidir.
‹nsanlar ö¤retmen ya da diflçi
olmak için giderler okula. Radyo
ise, bir y›¤›n herifin deliler gibi
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Türk alfabesinin yirmi birinci, Latin
alfabesinin on sekizinci harfi.

Radio On, ‘Radyo Aç›k’ ismiyle 1993
y›l›nda, 12. ‹stanbul Uluslararas› Film
Festivali’nde de gösterilmiflti.



‹stanbul Valili¤i Emniyet Müdürlü¤ü
24.01.2001’de fiiflli Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’ndan kanuni gere¤inin
yap›lmas›n› istemifl, fiiflli Cumhu-
riyet Baflsavc›l›¤› Aç›k Radyo so-
rumlu müdürünün Baflsavc›l›¤a çok
acele müracaat›n› istemifl; 

Aç›k Radyo sorumlu müdürü ve
programc›s›n›n 27.3.2001 ve
30.3.2001 tarihlerinde ifadeleri
al›nm›fl;

Aç›k Radyo haz›rl›k evrak›n› ince-
leyen savc›l›k, müsnet suçtan yar-
g›lama görevinin 2845 say›l› kanu-
nun 9. maddesi kapsam›na girdi¤i
kanaatine vararak Baflsavc›l›¤›n
görevsizli¤ine ve dosya evrak›n›n
Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na gönde-
rilmesine karar vermifl (02.04.2001);

‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤›, program›n deflifre metninin
incelenmesinde Ermeni türküleri ve
folklorünün tarihçesini ve geliflimini
konu alan aç›klamalar›n sözkonusu
oldu¤u programda halk› s›n›f, ›rk,
din, mezhep ve bölge farkl›l›¤›
gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça
tahrik edecek herhangi bir husus
bulunmad›¤›, böylece at›l› suçun
yasal unsurlar›n›n oluflmad›¤›
itibar›yla takibata mahal olmad›¤›na
ve takipsizlik karar örne¤inin ihbar-
da bulunan RTÜK Baflkanl›¤›na
tebli¤ine karar vermifl (20.04.2001);

bu tebli¤i alan RTÜK ihlallerin
oldu¤unda ›srar ederek takipsizli¤e
itiraz etmifl ve takipsizli¤in kald›r›l-
mas› ve kamu davas› aç›lmas› ta-
lebiyle en yak›n DGM’ye sunulmas›
istemiyle ‹stanbul DGM Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›na gönderilmek üzere
Ankara DGM Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤›’na baflvurmufl (14.05.2001); 

Ankara 1 No’lu DGM, RTÜK’ün iti-
raz›n› kabul ile takipsizlik karar›n›n
kald›r›lmas›na karar vermifl ve bu
karar› ‹stanbul DGM Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na tebli¤ etmifl
(08.06.2001); 

‹stanbul DGM Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›, haz›rl›k evrak›n› inceledik-

flark›lar›n çevirilerinde, hem de
genel olarak Daron yöresi, yani
Mufl ve Sason folkloru ile ilgili genel
bilgiler aktaracak (...) Zannediyorum
memleket veya yöre sevgisini içe-
ren flark›lar üç afla¤›, befl yukar› her
yöre için yaz›lm›fl. Herkes yaflad›¤›
bölgeyi, yaflad›¤› yurdu çok sevmifl
ve türküler yazm›fl bu konuda. fiim-
di neden Daron diyoruz? Mufl ve
Sason’u kaps›yor bu yöre. Türk-
çe’de do¤rudan bir karfl›l›¤› yok.
Mufl desek, yaln›z Mufl de¤il, Sa-
son desek, yaln›z Sason de¤il...”
(07.10.2000)

Bu sözlerle bafllayan yaklafl›k bir
saatlik program, yay›nland›ktan
sonra yaklafl›k bir y›l sürecek olan
flu hukuk sürecini bafllatacakt›r:

T.C. Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK) ‹stanbul Bölge Müdür-
lü¤ü, “Ermeni vatan› gibi gösterilen
Mufl ve Sason bölgesine duyulan
özlemin türkü sözlerinde verilmeye
çal›fl›ld›¤›” gerekçesiyle 3984 say›l›
Radyo ve Televizyon  Kanununun
Türkiye Cumhuriyetinin varl›k ve
ba¤›ms›zl›¤›na, devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤üne
ayk›r› olmamak ve toplumu etnik
ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda
nefret duygular› oluflturacak yay›n-
lara imkân verilmemesi ilkesine ay-
k›r› olmamak fleklindeki madde ve
f›kra hükümlerini ihlal etti¤i kana-
atiyle RTÜK ‹zleme ve De¤erlendir-
me Dairesi Baflkanl›¤›’na gönder-
mifl (16.10.2000);

RTÜK ‹zleme ve De¤erlendirme
Dairesi Baflkanl›¤›, RTÜK Baflkan-
l›¤›’na Aç›k Radyo’nun kanun hü-
kümlerini ihlal etmedi¤i görüflünü
iletmifl (23.10.2000);

RTÜK ayn› yay›n›n ayn› kanunun
ayn› maddesinin ayn› f›kralar›ndaki
hükümleri ihlal etti¤i karar›na var-
m›fl ve uyar› cezas› vermifl;

RTÜK ayr›ca TCK ve Terörle Müca-
dele Kanunu kapsam›nda incelenip
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunulmas›n› istemifl
(15.01.2001);

e¤lendi¤i bir yerdir... ‹nan›lmaz bir
fleydir radyo. Orada günde onbefl
dakkadan fazla çal›flan insan
görmedim.”

Garrison Keillor’un Radyo Aflk›1

adl› roman›ndan2. (1991)
((BBkkzz;; GGeeccee UUççuuflfluu))

AAçç››kk RRaaddyyoo

1 Garrison Keillor; WLT: A Radio Romance.
New York: Viking Penguin Group, 1991.

2 Radyo Aflk›’ndan bu bölüm 1995›
sonbahar›nda Aç›k Radyo’nun test 
yay›n›nda okunmufltu.

Radyo Haikusu
Radyo yay›n›nda konuflmac›lar›n
yapt›klar› sohbetin haikuyu and›r›r
bir havada seyretmesi sonucunda
oluflan sözler dizisi. 

Örn.
Aç›k Radyo... 

Kurba¤a sesi gibi birfley bence

Karfl› yamaçta  yank›lanan

Susmayan ve umar›m susmayacak
olan

OOrruuçç AArruuoobbaa.. EEnniiss BBaattuurr..

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

Radyo ve Devlet Güvenli¤i 

Aç›k Radyo Programc›s› Muammer
Ketenco¤lu’ndan dinleyicisine:

“Sevgili dostlar, ‘Tuna’n›n Beri
Yan›’nda geçen haftadan sizlere
bildirdi¤im gibi, bu hafta Ermeni
türküleri, Ermeni co¤rafi saptamas›
ile Daron yöresi, yani Mufl ve
Sason’u kapsayan bölgeden halk
türküleri dinletece¤im sizlere.
Asl›nda oldukça renkli bir program
olacak, benim d›fl›mda çok ses
duyacaks›n›z, yaln›z benimle idare
etmekten kurtulacaks›n›z bu prog-
ramda. Mikrofona oldukça âflina bir
dostum var yan›mda. Bize hem
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Radyo Aflk›

Zannediyorum
memleket veya
yöre sevgisini
içeren flark›lar
üç afla¤›, befl
yukar› her yöre
için yaz›lm›fl.
Herkes yaflad›¤›
bölgeyi,
yaflad›¤› yurdu
çok sevmifl ve
türküler yazm›fl
bu konuda.
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ten sonra, program metni bir bütün
olarak ele al›nd›¤›nda halk›n s›n›f,
›rk, din, mezhep ve bölge fark›
gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça
tahrik edildi¤i anlafl›lm›fl bulunmak-
la, programc› ve yay›n koordina-
törünün ayr› ayr› cezaland›r›lma-
lar›na karar verilmesini iddia ve
talep etmifl (19.06.2001);

ama Baflsavc›l›k esas hakk›ndaki
mütalaas›nda san›klara isnat olunan
suçun kanuni unsurlar› oluflmad›-
¤›ndan, san›klar›n beraatlerine karar
verilmesi talep ve iddia etmifl, 

‹stanbul 4 No’lu DGM’de yap›lan
duruflmada savunmalar al›nm›fl ve
“bir bütün olarak program›n de¤er-
lendirilmesi ve bant çözümünün in-
celenmesinde san›klara isnad edi-
len suçun yasal unsurlar› oluflma-
d›¤›ndan, her iki san›¤›n müsnet
suçtan beraatlerine Yarg›tay yolu
aç›k olmak üzere oybirli¤i ile karar
verilmifl” (01.10.2001); ve nihayet 4
No’lu DGM, verdi¤i bir “kesinleflme
flerhi” ile: “‹flbu karar, asl›na muta-
b›k olup san›klar ile vekillerinin yü-
züne karfl› verilmifl süresi içerisinde
kanuni yola baflvurulmad›¤›ndan
09.10.2001 tarihinde kesinleflmifltir.
‹flaret olunur.” diyerek karar› kesin-
lefltirmifltir (12.02.2002). 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Radyo ve Telefon
“Radyo söz konusu olunca din-
leyicinin yüzünü görememek tuhaf.” 

1996 y›l›n›n sonlar›yd›. Yeni
tafl›nd›¤›m evimde kolilerle
bo¤uflmaktayd›m. Yerlefltirilmeyi
bekleyen ›v›r z›v›r aras›nda tek
e¤lencemse radyoydu.

“Ben de program yaparken arada
bir, hem sahiden öyle hissetti¤im
için, hem de muziplik olsun diye
“Yahu kimse var m› beni dinleyen
acaba?” diye sorard›m dinleyiciye.” 

O s›ralarda da kimden duydum
bilmiyorum, Aç›k Radyo diye bir
kanal› dinliyordum sürekli. Yine
böyle -yerlefltirdiklerini be¤enmeyip

tekrar baflka yerlere yerlefltirme-
günlerimden birinde; 
radyoda a¤›r a¤›r, düflünerek
konuflan ve o dönemki Türkiye’de -
maalesef hâlâ- gündemde olan
konulardan bahseden bir adam›
dinlemeye bafllad›m.

“Bir seferinde telefonlar kilitlenmifl
‘Biz dinliyoruz, niye soruyor öyle,
arayacak bir fley de yok,’ diye.”

Ve bir süre sonra da adam›n Oruç
Aruoba oldu¤unu ö¤rendim. Bu
arada Oruç Aruoba’n›n tüm kitap-
lar›n› nas›l zevkle okudu¤umu, 
hâlâ da okumakta oldu¤umu
söylemeliyim.

“Bir sefer de bendeniz bermutad
sesleniyordum: ‘Beni dinleyen
kimse var m› orada, beni duyan var
m›?’ diye.

O güne dönersek; Aruoba program
s›ras›nda bir telefon numaras› verip
›srarla görüfl, fikir, nihayetinde bir
ses bekliyor. Nas›l aramak istiyo-
rum. Ama henüz telefonum yok. Bir
an elimdekileri b›rak›p, radyonun
karfl›s›na geçip sanki beni duya-
cakm›fl gibi s›zlanmaya bafllad›¤›m›
hat›rl›yorum.

“Herhalde kimse dinlemiyor
demifltim.”

Hatta iki dakikada koflup, Cihangir
park›n›n yan› bafl›ndaki bakkal›n
önündeki -flu an varolmayan- tele-
fon kulübesinden jetonla aramay›
bile düflündüm. Bu düflüncelerimin
üzerinden bir dakika geçti geçmedi,
radyoda Oruç Aruoba’n›n sesi: 

“Dinleyen ve aramak isteyen bir kifli 
vard›r belki ama onun da kesin
telefonu 
yoktur.” 1

GGöözzddee ‹‹vvggiinn.. OOrruuçç AArruuoobbaa..

1 Oruç Aruoba’n›n konuflmalar›; Dinleyici
Destek Projesi Özel Yay›n› 2006, AR Üniver-
sitesi Paneli’nden al›nm›flt›r.

Radyomani
Kokainoman, eroinoman, nikotino-
man, megaloman filan var ya 
Hac› Baba, 
Elli befl yafl›nda bir radyoman›m.
Yani illetimiz radyomani.
‹nsanlar›n seslerini dinliyorum.
Dünyan›n dört buca¤›ndan bana
sesleniyorlar.
Onlarla alâkam›z uzaktan, yapt›klar›
ifller umrumda de¤il. 
Bunlar› nas›l anlatt›klar›na
merakl›y›m. fiark›lar›n› da seviyo-
rum do¤rusu. 
Hangi dilde, hangi usulde olursa
olsun. Yeryüzünün bütün
flark›lar›n›...

Naz›m Hikmet, Memleketimden
‹nsan Manzaralar›

Naz›m Hikmet’in mektuplar›nda
yazd›¤› radyo dinleme serüveni ve
musikinin kendisinde yapt›¤›
ça¤r›fl›mlardan baz›lar› flöyledir:
Bursa Cezaevi’nde ilk tutukluluk...
12 Haziran 1933 tarihinde Piraye’ye
yaz›lm›fl “Yavrum” diye, bafllayan
mektup: “San›r›m ki Yahya 
Kemal’indir, bir m›sra var. ‘Sen ner-
desin ey sevgili? Yaz günleri ner-
de?’ Bu m›sra her nedense, gece-
leri kendi kendime kald›¤›m zaman-
lar, dilimin ucunda dolafl›p duru-
yor.” Bu fliir fiekip Memduh Bey
taraf›ndan Nihavend makam›nda 
bir flark› olarak bestelenmifltir.

Naz›m Hikmet’in ilk tutuklan›fl›,
tiyatro ve sinema sanat› ile yo¤un
olarak ilgilendi¤i bir zamana rastla-
m›flt›r. Sanatç› film senaryolar›,
operet ve filmlere flark› sözleri yaz-
maktad›r. fiehir Tiyatrolar›’nda
oynanan Üç Saat operetinin elde
etti¤i büyük baflar› üzerine o y›l
Lüküs Hayat opereti haz›rlanm›flt›r.
Operetin dillerden düflmeyen
flark›lar›n›n güfteleri Naz›m Hikmet
taraf›ndan, (muhtemelen) Bursa
Cezaevi’nde yaz›lm›flt›r. ‹lk gösteri-
mi 22 ocak 1933 y›l›nda yap›lan
Kar›m Beni Aldat›rsa filmi ile ilgili
olarak Naz›m Hikmet 5 Temmuz
tarihli mektubunda Piraye’den,
“Filmin plaklar›ndan gelecek paray›
takip etmesini” ister. 



Naz›m Hikmet
‹kinci Dünya
Savafl›’n› mah-
pushanede
geçirmifltir ama
dünyada olup
bitene, savafl›n
gidiflat›na ilgisiz
de¤ildir. Olaylar›
radyodan ve
kendisine gön-
derilen gazete-
lerden takip
eder.
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derdi, plak da gönderecek, Hasan
Ferid’den (Alnar) mektup geldi.”

Münir Nurettin Mineli Kufl filmine ait
iki eseri daha önce plaklara
okumufltur. Bestesi Mesut Cemil’e,
sözleri Naz›m Hikmet’e ait olan
flark›lar: ‘Mart›lar Ah Eder’ ve
‘Kanatlar› Gümüfl Yavru’dur.

Naz›m Hikmet Çank›r› Cezaevi’nde
dokunakl› hüzzam bir flark›y› diline
dolar. 15 nisan 1940 tarihli mek-
tubu flöyle bafllar: “Kar›c›¤›m, bir
flark› vard›r: ‘Gün batar, kufllar
döner, dönmez bu yolda beklenen!’
Ben hep bu flark›y› söyler oldum.”

1940 y›l› Aral›k ay›nda Bursa’ya
nakledilir. Bursa mahpuslu¤u uzun
ve hayli verimli bir süreç olarak
sanatç›n›n yaflam›nda önemli izler
b›rakacakt›r. Marangozlu¤a bafllar.
Piraye’ye (belki) mektuplar› sakla-
mas› için ceviz a¤ac›ndan tahta bir
bavul yapar. Büyük destans› fliiri
Memleketimden ‹nsan Manzaralar›,
Rubailer, Sabahat, Ferhad ile fiirin
gibi oyunlar›n› Bursa Cezaevi’nde
yazar. Tosca, Cavalleria Rusticana
gibi operalar› Türkçe’ye çevirir.
Ayr›ca film senaryolar› yazmay›,
yabanc› filmler ve kitaplar tercüme
etmeyi sürdürür... Resim yapar,
fesle¤en yetifltirir... Hücresinde
“Memo” ad›n› koydu¤u bir kanarya
besler... As›l ifli dokumac›l›k olur.
‹stanbul’da b›rakt›¤› Piraye’ye ve
çocuklar›na dokumac›l›ktan
kazand›¤› parayla bakmaya çal›fl›r.
Büyük bir olas›l›kla dokuma tezgâh›
bafl›nda yünlüler, ipekliler dokurken
bir yanda da radyo dinler...
Yazd›klar›ndan anlafl›l›r ki, savafl
y›llar›nda Bursa’da yiyecek-içecek
bulmak daha kolayd›r. ‹stanbul’a
bal, tereya¤›, sucuk, tayyörlük
kumafl yollar. Piraye için atk›lar,
kumafllar dokur... Bir mektubunda
flöyle yazar: “Sana harikulade bir
kumafl dokudum. Maalesef
beyazd›. Art›k gelecek yaz giy-
ersin.”

Dünyaya Aç›lan Bir Kap›
Naz›m Hikmet zaman zaman
yazd›¤› mektuplarda cezaevinde
birlikte yatt›¤› arkadafllar›n›n

düflündüm, neler gördüm... Seni,
dünyay›, hamlelerle at›lan insan
y›¤›nlar›n›, kahramanlar›, flahlanm›fl
denizi, kufl seslerini, sevmeyi, kini,
ümidi, teselliyi, kederi...

Naz›m Hikmet 18 Mart 1940 tari-
hinde Çank›r›’dan Piraye’ye yazd›¤›
mektubunda der ki: “Radyonu ta-
mire ver, burda elektrikli bir eve ta-
fl›n›nca arkandan yollarlar. Hikmet’in
gramofonu ve plaklar›, tahta ve sa-
manlarla beslenmifl bir kutu içinde
k›r›lmadan geldi. Radyo da gelir.”

Radyo ve Gramofon
Anlafl›l›yor ki Naz›m Hikmet tutuklu
oldu¤u Çank›r› Cezaevi’nde radyo
ve gramofon dinlemektedir. Birlikte
filmlerde çal›flt›¤› müzisyenlerden
zaman zaman plaklar arma¤an
almaktad›r. 27 Mart 1940 tarihli
mektupta flöyle yazar:

“Münir Nurettin plak gönderdi.
Mesut Cemil güzel bir mektup gön-

Mümtaz Osman
Naz›m Hikmet ancak bir y›l sonra
özgür kalacak ve yine “Mümtaz
Osman” takma ad›yla film senar-
yolar›, Deli Dolu, Saz Caz gibi
operetlere flark› sözleri yazd›rmay›
sürdürecektir. Naz›m Hikmet ikinci
kez 1938 y›l›nda tutuklan›r. 1940
fiubat›nda Çank›r› Cezaevi’ndedir.
3 Mart’ta Piraye’ye flunlar› anlat›r: 

Geceleri, d›flarda, meydanda bir
radyo hoparlörü iflliyor. Müzik din-
liyoruz. Dün gece, jandarma
düdükleri, tren sesleri ve flehre

elektrik veren ve t›pk› ‹stanbul’da
motorlu takalar›n geceleri
ç›kard›klar› muttarid motor
gürültüsü gibi nefes alan ve bize
denizi hat›rlatan elektrik santralinin
ifllemesi aras›nda Beethoven’i din-
ledik. Fena çal›yorlard›, yaln›z
piyano iyiydi, fakat ömrümde bir
kere daha Beethoven’i bu kadar iyi
ve derinden anlamak f›rsat›n› ele
geçirece¤imi sanm›yorum. Neler

Naz›m Hikmet, 
1901-1963.

yazd›klar›n›, günlüklerini de
Piraye’ye aktar›r. Bunlar›n aras›nda
ilginç olanlardan biri de Raflit’in
notlar›d›r. Y›l 1943’tür. Naz›m
Hikmet ‹kinci Dünya Savafl›’n› mah-
pushanede geçirmifltir ama dünya-
da olup bitene, savafl›n gidiflat›na
ilgisiz de¤ildir. Olaylar› radyodan ve
kendisine gönderilen gazetelerden
takip eder. Baflta Leningrad olmak
üzere Sovyetlerin Nazi ordular›na
direniflini izlemektedir. 

(...) Gece saat on ikiydi. Yar› uykulu
yar› uyan›k gözlerimi aç›p kaparken
Naz›m Hikmet’in eli, aya¤›m› dürttü;
“Yahu Kursk düfltü, Kursk.”
Sevinçle kendime geldim. Naz›m
Hikmet radyoyu ortaya alm›fl. Son
derece k›s›lm›fl sesiyle radyo
fevkalade Sovyet tebli¤ini veriyor-
du. Naz›m Hikmet sar› saçlar› k›v›r
k›v›r, darmada¤›n›k gözlerinin içi
gülüyor ve hazret c›va gibi yerinde
duram›yor. (...) Sonra Naz›m Hikmet
radyoyu afla¤› indirdi. Beflinci kol
Alaeddin Bey’in ko¤ufluna gitmifl.
Zaten Naz›m Hikmet her gece
böyle yap›yor. Sovyet fevkalade
tebli¤ini dinleyip al›nan flehirleri
ö¤rendikten ve bir kenara
notlad›ktan sonra Alaeddin Beylerin
ko¤ufluna kofluyor. Orda mufassal
bir harita vard›r, al›nan flehirleri 
haritada buluyor. Bu hareket belki
Naz›m için gayet tabii, içinde hiçbir
‘nispet’ yok. Fakat Alaeddin
muhterem beflinci kollar›m›z için
ana avrat sövmekle müsavi. Hatta
bu yüzden Alaeddin Bey diyormufl
ki: “Naz›m Hikmet flimdi beni on
ikide uyand›r›yor ama, yar›n Alman-
lar yaz taarruzuna bafllarlarsa o
zaman da ben onu uyand›raca¤›m.”

Naz›m Hikmet’in uzun süren tutuk-
luluk dönemi içinde diline dolanan,
akl›na tak›lan, radyodan, gramofon-
dan dinledi¤i flark›lardan biri de,
Yesari As›m Arsoy’un Hüzzam
flark›s›d›r. 1946 y›l›nda kar›s›
Piraye’ye gönderdi¤i tarihsiz mek-
tubunda flunlar› yazm›fl: “Nas›l
doluyum bilsen. Ve yaln›z seninle
doluyum. Ve sen yoksun. ‘Ömrüm
seni sevmekle nihayet bulacakt›r.’
Bu flark›y› sen hat›rlatt›n bana ilk
önce ve flimdi deli gibi o flark›y›

dinlemek istiyorum. Kendi kendime
durup dinlenmeden m›r›ldan›yorum.
Seni sevmekle ömrüm nihayet
bulacakt›r.” 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Radyonun Ruhu
Bafllars›n güne
Dostça bir sesle
Münasebetsizlik etmeyen bir efllikçi
Çalar hiç akl›na gelmeyecek flark›y›
Ve bu büyülü müzik
Sabah sabah havaya sokar seni 

Koyulursun
Kendi yoluna, önün aç›k
Parmak uçlar›n sihirli sanki
Çünkü Ruh hep oyalan›r
Mutlu yaln›zl›¤›ndaki alçakgönüllü
temast›r

Görünmez ses dalgalar›
Hayat ile caz›rd›yor
Genifl antenler k›z›fl›yor
Enerjiyle
Duygusal bir geri besleme
Zamans›z bir dalga boyunda
Bedelsiz, tanr› vergisi gibi
Neredeyse bedavaya

Modern müzik yapan
Tüm bu mekanizma hâlâ
Çok samimi görünebilir
So¤uk ve ölçülü olmayabilir
Ve bu gerçekten sadece
Senin dürüstlü¤ünle ilgili
Sadece dürüstlü¤ünle.
‹nsan ister
Müzikteki özgürlü¤e inanmay›
Ama sonu gelmeyen tavizler
Gölgeler
Bütünlük yan›lsamas›n›.

“Kâr hesaplar› yaz›l›
stüdyonun duvarlar›nda
konser salonunda-
yank›lan›yor
sat›c›lar›n ba¤r›flmalar›yla”1 

Neil Peart. 

ÇÇeevv;; HHiillmmii TTeezzggöörr

1 The Spirit of Radio. Söz. Neil Peart. Rush /
Permanent Waves albümü, Polygram
Records, 1980.

Radyoyu Kapatma Hakk›
‹yi bir Aç›k Radyo dinleyicisi oldu-
¤umu düflünüyorum ama yani za-
man zaman da do¤rusu kapatabi-
liyorum. Baz› programlar ilgimi çek-
miyor. As›l san›r›m Aç›k Radyo’yu
Aç›k Radyo yapan özelli¤in de bu
oldu¤unu düflünüyorum. Yani be-
nim kapatt›¤›m bir program›n din-
leyicisi oldu¤unu biliyorum. Benim
program›m› da kapatanlar oldu¤u-
nu biliyorum. Ama dinleyicisi oldu-
¤unu da biliyorum. Öyleyse bu zen-
ginlik, bu çokseslilik herhalde Aç›k
Radyo’nun en önemli özelli¤i olsa
gerek.1

BBeeyyssuunn GGöökkççiinn

1 94.9, 2001 A Radio Odyssey (Belgesel). Yön.
Beysun Gökçin, 2001.

Rave
90’l› y›llarla beraber ortaya ç›kan ve
‘parti’den farkl› olarak sosyal bir
olay olan ‘rave’ modern gençlik
kültürüne ait bir fenomen. Asl›nda
olay bir dans partisidir ancak bu
partiye kat›lanlar bir cemaat hissi
ve uç dereceye tafl›nm›fl bir bilinç
düzeyine otomatikman geçerler.
Rave’lerde ‘tan›fl›yor olmak’ gibi bir
parametre yoktur, herkes herkesle
iletiflime geçebilir. Dans etmeyip
‘cool’ tak›lmak ise ay›pt›r. 
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Bir Rave’in Gerçekleflmesi ‹çin Oluflmas› Gereken
fiartlar
•Tercihan terk edilmifl bir fabrika veya depo gibi s›vas›

bile kalmam›fl eski bir harabe.
• En az›ndan bir adet çok yüksek amplifiye edilmifl ses

sistemi.
• Yetenekli ve raver’lar›n nabz›n› tutabilen DJ’ler. 
• House, Techno ve Jungle gibi dansa uygun müzikler.
• Renkli ve tercihan lazerli ›fl›k sistemleri. 
• Gece 10-11 gibi bafllay›p günün ilk ›fl›klar›na kadar olan

saatler.
• En az 500 kiflinin kat›l›m›. (10.000’lere varan rave parti-

leri oldu¤u söyleniyor)
• Rekreasyon amaçl›, enerji veren narkotiklerin, en

az›ndan bir bölüm raver taraf›ndan kullan›lmas›.
• Alkol kullan›lmamas›.
• Hafif içkiler, t-shirt, CD sat›lmas›.
• Retro ve ‘teenager’ tarz› giyim.
• Ambient müzi¤in çal›nd›¤› ‘chill out’ odalar›.



say›l›yor ve ancak kaçak olarak
yap›labiliyor. Oysa genel olarak
raver’lar kavga eden, çeteci veya
etraf›na zarar veren sald›rgan tipler
de¤ildirler. 

Rave partilerinde techno ana
bafll›¤› alt›nda adland›r›lan elektro-
nik bazl› ve çok yüksek bpm’lere
(vurufl say›s›/dakika) ç›kan müzikler
çal›n›r. Usta bir DJ tempoyu azalt›p
art›rarak ortam yaratmay› çok iyi
bilir. Techno’nun yan›na ‘acid-jazz’
ve ‘trip-hop’ s›k›flt›rarak ipleri gerer
veya serbest b›rak›r. DJ’ler modern
birer flaman gibi enerji ak›fl›n›
ayarlayan kiflilerdir. Asl›nda rave
partilerini, ilkel kabile kültürlerinde
görülen, davul eflli¤inde yap›lan
dansl› trans ayinlerine benzetebili-
riz. Yüzlerce kifliyi manipüle ve
hatta hipnotize etmek, belli bir
gücü elinde tutmak demektir ayn›
zamanda. Bu yüzden de DJ’lik
gençli¤in en haval› ve özenilen
mesleklerindendir. Ancak en bakir
kulaklar bile belli zamanlarda din-
lenmek ihtiyac› hisseder. ‹flte
bunun için ayr›lm›fl ‘chill-out’
odalar›nda sadece düflük volümlü
ambient müzik çal›n›r ve her türlü
iletiflim genellikle bu odalarda olur.

parças› olan üniversite ö¤rencileri,
genç profesyoneller, her cins ve
cinsel tercihten insanlar için bir
kaç›fl dünyas›d›r rave partileri.
Önyarg›lar›n d›flar›da b›rak›ld›¤›, ›rk,
yafl, cinsiyet gibi parametrelerin
umursanmad›¤›, her an her fleyin
olabilece¤i bir s›n›r dünyas›d›r. 

‹lk rave’ler, spontane olarak ortaya
ç›kan yerlerde, habersiz iflgal
ederek yap›lan yeralt› partileri iken
bugün organizatörler taraf›ndan
ayarlan›yor.

Rave’leri organize eden kifli ya da
grup rave’in baflar›s› için kilit kiflidir.
Asli amac› narkotik sat›c›l›¤› olan
organizatörlerin düzenledi¤i rave’ler
ise özellikle uzak durulmas› gere-
ken yerlerdir. Bu tür organizasyon-
lar›n tats›z geçme ve karakolda
bitme olas›l›¤› çok yüksektir. Baz›
ülkelerde rave partiler hâlâ yasad›fl›

Vibe
Bir partinin rave olmas› sadece bu
flartlara ba¤l› de¤ildir. Rave sübjek-
tif bir deneyimdir. Daveti kapal›
çevrede yap›l›r, ancak duyan gelir.
Her dans partisi rave’e dönüflmez.
O partinin rave olup olmad›¤› ancak
partinin sonlar›na do¤ru belli olur.

Asl›nda rave sözcü¤ünün ça¤r›fl-
t›rd›¤› negatif anlamlar yüzünden,
gerçek raver’lar bu sözü fazla kul-
lanmak istemezler. Rave’in baflar›s›
‘vibe’›ndan belli olur. Bu etraftaki
kiflilerin kendilerini iyi hissederek
etrafa olumlu titreflimler yayd›¤› bir
durumu ifade eder.

Raver’lar›n yafllar› genellikle 18-22
aras›nda olmakla beraber 50 yafl›na
kadar, kendini bilmez raver’lar ola-
biliyor. Sonuçta hiçbir k›s›tlama
olmayan bir ortam söz konusu.
Genellikle alternatif kültürün bir
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Czechtek, Çek
Cumhuriyeti, 2004. 

Soap-System’›n 
2001 y›l›nda düzenle-
di¤i a.d.a. project,
‹stanbul-K›nal›ada’da
gerçeklefltirilen iki
efsanevi parti ile 
hâlâ haf›zalarda.

1000 polisin
gözyaflart›c›

gaz  ve tazyikli
su ile raver’lara

sald›rd›¤›
Czechtek adl›

partiden... (Çek
Cumhuriyeti,

2005.)

Raver Manifestosu
Seçti¤imiz duygusal durum; coflku. Birincil g›da seçimimiz; sevgi. Seçti¤imizv
ba¤›ml›l›k; teknoloji. Dinî seçimimiz; müzik. De¤ifl tokufl arac›m›z; bilgi. Siyasal seçi-g
mimiz; yok. Seçti¤imiz toplum; belki hiçbir zaman var olamayacak bir ütopya. r 

Bizden nefret edebilirsiniz. Bize hiç ald›r›fl etmeyebilirsiniz. Bizi yanl›fl anlaman›z da›
mümkün. Varl›¤›m›zdan haberiniz de olmayabilir. Sadece dert edinip de bizi
yarg›lamaya kalkmayaca¤›n›z› umabiliriz, çünkü biz sizi asla yarg›lamazd›k. Kanuna
kaça¤› de¤iliz. Hayal k›r›kl›¤› içinde de¤iliz. Uyuflturucu ba¤›ml›s› de¤iliz. Her fleyee
kolayca kanan çocuklar de¤iliz. Bizler insano¤lunun yaratt›¤› kanunlar›n, fizikseln
co¤rafya ve zaman›n ötesinde kitlesel, küresel bir kabileyiz. Tek ve bir arada.r

Bizi ilk çeken, o ses olmufltu. Uzaktan gelen bu f›rt›nal›, bo¤uk, yank›lanan darbeler-›
den oluflan ses; çocu¤unu beton, metal ve elektrik kablolar›ndan oluflan rahminde
sakinlefltiren bir annenin kalp at›fllar›n› and›r›yordu. Bir güç bizi bu rahme geri çekmek-m
teydi; ve oradaki s›cakl›¤›n, nemin, karanl›¤›n içinde hepimizin eflit oldu¤umuzufl
anlad›k. Sadece etraf›m›zdaki karanl›¤› veya birbirimizi de¤il, bize çarp›p ruhlar›m›z›nr
içinden geçen müzi¤i de: Hepimiz eflitiz. Ve, 35Hz dolaylar›nda, Tanr›’n›n s›rt›m›zdaki
dokunuflunu; bizi akl›m›z›, bedenimizi, ve ruhumuzu güçlendirmeye itti¤ini hissettik.i
Bizi yan›m›zda duran insana dönüp elini tutmaya, ve bir gece için bile olsa bizi d›flb
dünyan›n korkular›ndan, dehflet, ve kirlili¤inden koruyan bu sihirli baloncu¤u yarat-a
man›n verdi¤i kontrolsüz coflkuyu paylaflarak onu da yükseltmeye itiyordu. ‹flte tam oo
anda, bu ilk fark›ndal›klarla, her birimiz gerçekten do¤mufl olduk.

Bedenlerimizi kulüplere, bir hiç için terk edip b›rakt›¤›n›z depolar ve binalara t›kmayab
devam ediyor; bir gece için bile olsa onlara hayat veriyoruz. Kuvvetli, sars›c› ritim ve,
titreflimleriyle, en yo¤un ve en hedonistik hâliyle hayat›n kendisi. Bu geçici mekânlar-g
da kendimizi, bize sa¤layamad›¤›n›z o güvenli gelecek fikrinin belirsizli¤inden
s›y›rmaya çal›fl›yoruz. Al›flkanl›klar›m›zdan ar›narak, kendi huzurunuz ad›na bizlereu
yükledi¤iniz pranga ve bask›lardan kurtulmaya çal›fl›yoruz. Do¤du¤umuz andanu
itibaren bize dayatt›¤›n›z programlamay› bafltan yazmay› amaçl›yoruz. Bu programla-.
ma bize nefret etmeyi, yarg›lamay›; buldu¤umuz en yak›n ve en güvenli deli¤e
t›k›lmam›z› emrediyor. Bizi kafesteki bir fare gibi sizin için merdivenleri t›rmanmaya,e
cambazl›klar yapmaya, labirentlerde koflturmaya zorluyor. Bu program, kendip
bafl›m›z›n çaresine bakabilece¤imizi unutturup, uzatt›¤›n›z par›lt›l› gümüfl kafl›ktang
yememizi emrediyor. Bu program, zihinlerimizi açmak yerine, kapatmam›z› söylüyor.a

Günefl do¤up da bizim için yaratt›¤›n›z distopyan›n gerçekleriyle gözlerimizi yakmayae
bafllayana dek, hayat›m›z›, kültürümüzü ve inand›¤›m›z de¤erleri; Bar›fl, Sevgi, Özgür-fl
lük, Hoflgörü, Birlik, Uyum, ‹fade, Sorumluluk ve Sayg›y› kutlayarak dans ediyoruz.a

En büyük düflman›m›z cehalet. Silah›m›z ise bilgi. ‹flleyece¤imiz en büyük suç, bizi
varoluflumuzu kutlamaktan al›koyacak tüm kanunlar›n›za direnmek veya mücadele
etmek olacakt›r. Fakat flunu bilin ki bu güzel gezegende, hangi ülke ya da k›tada,e
hangi gece, hangi partiyi durdurursan›z durdurun, partinin kendisini asla sona erdire-s
mezsiniz. Ne düflünürseniz düflünün, o dü¤meye ulaflman›z mümkün de¤il. Müzikü
hiçbir zaman susmayacak. Kalp at›fl› hiç dinmeyecek. Parti asla bitmeyecek.e

Ben bir raver’›m, ve bu benim manifestom.

UUlluussllaarraarraass›› RRaavveerr MMaanniiffeessttoossuu PPrroojjeessii,, TToorroonnttoo

Refah Facias›
23 Haziran 1941’de bu Refah flilebi
içerisinde çok say›da deniz subay›,
deniz eri, hava ö¤rencisi, hava su-
bay› ve tabii ki personeli oldu¤u
halde Mersin’den ç›k›p ‹skenderi-
ye’ye giderken K›br›s aç›klar›nda
torpillenerek bat›r›ld›. Bu olayda
163 (ya da 168) kifli yaflam›n› yitirdi,
32 kifli kurtuldu. Olay Türkiye’de
üzüntüden çok flaflk›nl›k yaratt›.
Gemiyi kimin bat›rm›fl olabilece¤i
ile pek ilgilenilmedi ya da ilgile-
nilmek istenmedi. Yetkililer ve bas›n
“Bu gemiyi kim tahsis etti? Böyle
bir eski gemi bu tür bir göreve tah-
sis edilir mi?” gibi sorulara yöneldi-
ler. Çünkü Refah 1901 y›l›nda deni-
ze indirilmifl, yani 40 yafl›nda bir
flilepti. Meclis soruflturma komis-
yonu kurdu; Milli Savunma ve Ulafl-
t›rma bakanlar› istifa ettiler. Fakat
Meclis, bakanlar hakk›nda sorufl-
turma aç›lmas›na gerek görmedi.
Konuyla ilgili baz› yetkililer ise mah-
kemeye verildiler. 29 Nisan 1943
tarihinde bafllayan dava 1 Ocak
1944’te sona erdi. Hakk›nda dava
aç›lan herkes beraat ederken, mah-
keme bu olayda yaflam›n› yitiren
kafile kumandan› Yarbay Zeki Ifl›n
ile Refah flilebi süvarisi ‹zzet Dalga-
k›ran’› suçlu (!) buldu. Mahkeme
süreci ve insan›n adalet duygular›n›
s›zlatan bu karar, ilk defa Osman
Öndefl taraf›ndan (2006, s.232-245)
etrafl› bir biçimde ele al›nm›fl ve
elefltirilmifltir. 

fiilebin Yolcular› Kimlerdi?
Refah flilebine yolcu olarak bindiri-
len iki ayr› grup vard›. Bunlardan
ilki, Büyük Britanya’dan sat›n al›nan
dört denizalt›y› (Oruç Reis, Murat
Reis, Burak Reis, Uluç Ali Reis) tes-
lim almaya giden Deniz Kuvvetleri
personeliydi. Söz konusu dört de-
nizalt›da görev yapacak olan subay
ve astsubaylar› ile Uluç Ali Reis
denizalt›s›nda görev yapacak olan
erler bu grubu oluflturuyordu. ‹kinci
grup ise Büyük Britanya’da e¤itim
görecek olan Hava Kuvvetleri pilot-
lar›ndan olufluyordu.

Refah, bu yolcular› ‹skenderiye’ye
götürecek, onlar› b›rakt›ktan 
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denizalt›lar›n›n bu ifli yapm›fl ola-
bilece¤ine iliflkin görüfller var.
Ancak bu görüflleri savunanlar
kendilerini destekleyecek belgeleri
ortaya koyabilmifl de¤iller. Üstelik
baz› görüfllerin de do¤ru olamaya-
ca¤›n› göstermek olanakl›. fiöyle ki: 

1- ‹talyan denizalt›s› Ondina’n›n bu
ifli yapt›¤› görüflü yaz›l› kaynaklar-
da da yer ald›¤› için en ciddiye
al›nan›. Bu geminin kay›tlar›nda,
bat›rd›¤› geminin Refah
oldu¤unun sonradan anlafl›ld›¤›
yaz›yor. Yer, gün ve saat belirtil-
mifl. Ancak gün (20 Haziran 1941)
ve saat (denizalt›n›n kay›t tuttu¤u
Orta Avrupa saatiyle 09:00, ya da
yerel saatle 10:00) yanl›fl! Bir
denizalt› komutan›n›n gün ve saat
hatas› yaparak kay›t düflmesi
olas›l›¤› ise, herhalde, pek düflük
olmal›. 

2- Frans›z denizalt›s› oldu¤unu
söyleyenler bunu hangi
denizalt›n›n yapt›¤›n› belirtmifl
de¤iller. Söz konusu tarihlerde
Do¤u Akdeniz’de Vichy hüküme-
tine ba¤l› üç denizalt› bulunuyor;
Souffleur, Caiman ve Marsouin.
Ama 23 Haziran 1941’de bu
denizalt›lardan ikisi Beyrut’un
biraz kuzeyinde Nahr El-Kelb
dolaylar›nda, di¤eri ise Beyrut
liman›nda idi (Ersel, 2004). Üstelik
aç›kta da bu sahilleri abluka
alt›nda tutan Büyük Britanya
donanmas› bulunuyordu. 

3- Bu olaydan Büyük Britanya’y›
sorumlu tutan görüflün savunucu-
lar›n›n da denizalt› konusunda bir
aç›klamas› yok. Sadece
‹skenderiye’deki 1. Denizalt›
Filotillas›na ba¤l› HMS Perseus
denizalt›s›n›n, söz konusu tarihte,
bu bölgede olabilece¤i gösterili-
yor (Ersel, 2004). Ancak bu
çal›flmada da bu denizalt› ile
Refah flilebinin yollar›n›n
kesiflti¤ine iliflkin bir bulgu yok.
Bu noktan›n aç›kl›¤a kavuflmas›
için Büyük Britanya arflivlerinin
incelenmesi gerekiyor.

27 Nisan 1941’de Yunanistan, Nazi
Almanya’s›na teslim oldu. Bunu
Alman paraflütçülerinin Girit’e inip 1
Haziran 1941’de aday› ele geçirme-
leriyle sonuçlanan harekât izledi. 

Büyük Britanya 8 Haziran 1941
günü, Filistin ve Ürdün üzerinden,
Lübnan ve Suriye’deki Vichy
hükümetine ba¤l› yönetime son
vermeyi amaçlayan Operation
Exporter ad› verilen sald›r›y›
bafllatt›. Güçlü bir Büyük Britanya
filosu, 9 Haziran 1941 tarihinden
itibaren Lübnan ve Suriye k›y›lar›n›
abluka alt›na ald›. 

Türkiye 18 Haziran 1941’de Alman-
ya ile dostluk antlaflmas› imzalad›.

22 Haziran 1941’de Almanya,
Sovyetler Birli¤i’ne karfl› Barbaros-
sa Harekât›n› bafllatt›. Ayn› gün
Türkiye tarafs›zl›¤›n› ilan etti. 

Bu kar›fl›k ortamda Türkiye’nin
güney sahillerinde Suriye’deki
Vichy yanl›s› yönetime destek
götürmeye çal›flan Frans›z gemileri,
onlar› koruyan ‹talyan denizalt›lar›,
bu trafi¤i engellemeye u¤raflan
Büyük Britanya savafl gemileri,
denizalt›lar› ve uçaklar› kaynafl›-
yordu. Türkiye’nin kendi kara-
sular›nda bile olup bitenlere müda-
hale edecek gücü yoktu. Buna
ra¤men yetkililer yafll› Refah
gemisinin, bu karmakar›fl›k ve
tehlikeli ortamda tek bafl›na
‹skenderiye’ye gitmesinde bir
sak›nca görmemifllerdi. 

Refah fiilebini Kim Bat›rd›?
Refah flilebini kimin bat›rm›fl ola-
bilece¤ine iliflkin görüfller iki ana
bafll›k alt›nda toplanabilir. Bunlar-
dan ilki Refah’›n bir denizalt› tara-
f›ndan bat›r›ld›¤› görüflüdür. ‹kincisi
ise gemiye manyetik may›n yerlefl-
tirilerek bat›r›lm›fl olabilece¤idir. 

‹lk görüflün anlaml› olabilmesinin
ön koflulu Refah’› bat›rabilecek ko-
numda denizalt›lar›n var oldu¤unun
gösterilmesidir. 1941 yaz›nda Do¤u
Akdeniz’de üç ülkenin denizalt›lar›
bulunuyordu; ‹talya, Fransa ve
Büyük Britanya. Her üç ülkenin

sonra da fleker yükleyip geri dö-
necekti. Refah flilebinde yolcular›n
yatmas› için uygun bir yer yoktu.
Bu nedenle ambarlara alelacele
tahtadan derme çatma yatacak
yerler haz›rlanm›flt›. Kafile komutan›
da geminin süvarisi de bu geminin
yolcu tafl›maya uygun olmad›¤›
görüflündeydiler. Bu konuda ilgilileri
uyarmalar›na ra¤men, karar
de¤ifltirilmemifl, 40 yafl›ndaki gemi
tek bafl›na Akdeniz’e 175 yolcusuy-
la aç›lmak zorunda b›rak›lm›flt›. 

Refah’›n Yola Ç›k›fl› ve Bat›fl›
Gemi Mersin liman›nda beklerken
denizci ve havac› yolcular da bu
kente geliyorlard›. Ancak, gemi
daha önce belirlenen tarihte yola
ç›kamad›. Çünkü gemiye krom da
yüklenmiflti. Bu durum Ankara’ya
bildirildi. Krom boflalt›ld›. Gemiye
son anda bir ‹ngiliz irtibat subay› da
kat›ld›. Bu subay geminin izleyece¤i
rotay› tebli¤ etme görevini de üst-
lenmiflti. 1941 y›l›n›n 23 Haziran
günü saat 17:30’da gemi yola ç›kt›.
Refah, K›br›s’›n kuzey do¤usunda
seyrederken saat 23:00 dolaylar›n-
da, fliddetli bir patlamayla sars›ld›
ve a¤›r a¤›r batmaya bafllad›. Saat
03:00 dolaylar›nda sulara gömüldü.
Patlama ambarda uyumakta olan
denizci ve havac›lar›n ço¤unun
ân›nda ölümüne yol açm›flt›. Kurtar-
ma sandallar›ndan yaln›zca birisi
denize indirilebildi. 28 kifli bu san-
dalla Karatafl’a ç›kt›. (Bu sandal gü-
nümüzde ‹stanbul’da Befliktafl’daki
deniz müzesindedir.) Dört kifli ise
baflka tekneler taraf›ndan kurtar›ld›. 

1941 Yaz›nda Do¤u Akdeniz 
Refah flilebini kimin ve neden bat›r-
d›¤› bilinmiyor. O tarihte tarafs›z bir
ülke olan Türkiye’nin bir sivil flilebi-
nin neden hedef seçilmifl olabilece-
¤i sorusuna da belgelerle destekle-
nen doyurucu bir yan›t bulunabilmifl
de¤il. 

Olay›n hangi ortamda oldu¤unu
görebilmek için, o s›ralarda bu böl-
gede neler olup bitti¤ine göz atmak
gerekiyor. O tarihlerde II. Dünya
Savafl› bu bölgede bütün h›z›yla
devam ediyordu. Bu tarihlerdeki
bafll›ca geliflmeler ise flunlard›:

Refah'›
kimin ve
neden
bat›rd›¤›
bilinmiyor.
O tarihte
tarafs›z
olan
Türkiye’nin
bir sivil
flilebi
neden
hedefti?
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‹kinci görüflü, yani Refah’›n
m›knat›sl› may›n gibi bir baflka
silahla bat›r›lm›fl olabilece¤i
görüflünü ise böyle bir olas›l›¤›n
varl›¤›n› an›msatan bir soru olarak
düflünmek daha do¤ru olur (Öndefl,
2006). Çünkü, bu tür eylemlerin
1943 y›l›nda, ‹skenderun ve Mersin
limanlar›nda, bir ‹talyan su alt›
komandosu taraf›ndan yap›lm›fl
oldu¤u bilinmesine karfl›n, daha
önce yap›ld›¤›na iliflkin yay›nlanm›fl
bir bilgi yok. 

Konuyu mant›ksal aç›dan tamam-
layabilmek için geriye kalan son
olas›l›¤› da düflünmek gerekiyor. 
O da geminin bat›r›lmay›p, bir kaza
sonucu kazan›n›n patlay›p batm›fl
olmas›. Fakat bunu dile getiren
kimse olmam›fl. Gemiden kurtulan-
lar›n hiçbiri de bu olas›l›¤› akla
getirecek bir ifade vermifl de¤il. 

HHaassaann EErrsseell

KKaayynnaakkllaarr::
Hasan Ersel; “Refah Gemisinin Bat›r›lmas›
Olay› - Baz› Düflünceler” Gölcük II. Deniz
Harp Tarihi Semineri (tebli¤), 29-30 Nisan
2004.

Osman Öndefl; Refah’› Kim Bat›rd›? ‹stanbul:
Denizler Kitabevi, Temmuz 2006. 

Restorasyon
Bugüne kadar Türkiye’de restoras-
yona iliflkin bir ters bilinç olufltu-
¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Res-
torasyon dendi¤i zaman bir yap›n›n
restore ediliyor oluflunu bafll› bafl›-
na bir baflar› olarak alg›lama e¤ilimi
var, oysa bunun restore ediliyor ol-
mas›, baz› durumlarda tam tersine
bir tahribat haline de dönüflebilir.
Dolay›s›yla bir yap›n›n sadece res-
tore ediliyor olmas› mutlu olmam›z›
gerektirmiyor. Hatta ço¤u durum-
da, restore ediliyor olmas› asl›nda
tahrip ediliyor olmas› demektir. Her
durumda biz restorasyon sözünü
duydu¤umuz her noktada tersini
düflünmek zorunda oldu¤umuz bir
ülkede yafl›yoruz. Buna karfl›l›k da
pek çok durumda kamuoyu tam
tersini düflünüp “restore ediliyor, 
ne kadar iyi oluyor” diyor.

Bir otoyol inflaat›n›n h›zl› yürümesini
isteyebilirsiniz ama restorasyonun
tam tersine yavafl iflliyor olmas›n›
tercih etmek durumundas›n›z. Yani
restorasyonun do¤as› daima yavafl
olmas›n› gerektirir, h›zl› yap›l›yorsa
mutlaka yanl›fl yap›l›yordur. Bu ka-
dar kesin biçimde bunu söylemek
yanl›fl de¤il, mutlaka yanl›fl yap›l›-
yordur. Sadece h›zl› yap›lmas› bile
yanl›fl yap›ld›¤›n›n garantisi, baflka
hiçbir ayr›nt›s›na dikkat etmeniz
gerekmeyebilir çok durumda. 

Peki prosedürün ne olmas› laz›m?
Önce araflt›rma yap›lmas› laz›m. Bir
restorasyon projesinin haz›rlanabil-
mesi için elde o projenin oluflmas›-
na kaynak oluflturacak olan verile-
rin olmas› laz›m. Bir yap›ya girdi¤i-
niz zaman ç›plak gözle yap›y› göz-
leyebilirsiniz veya rölövesini ç›karta-
bilirsiniz ama bu gözlem o yap›n›n
inflai sorunlar›n›, teknoloji tarihi aç›-
s›ndan, mimarl›k tarihi aç›s›ndan
tafl›d›¤› sorunlar› görmenize yet-
mez. Demek ki önce o restorasyon
projesine veri oluflturmak için, ya-
p›n›n karmafl›kl›¤›na, tafl›d›¤› sorun-
lara paralel olarak 2-3 y›lda, belki 
5 y›lda, belki daha uzun bir süre
içinde bir araflt›rma çal›flmas›n›n
çok titiz bir flekilde yap›lmas› gere-
kir. Bu hem arkeolojik aç›dan, hem
de yap› teknoloji tarihi aç›s›ndan bir
araflt›rmad›r. Yap› nas›l bir temel
sistem üzerine oturmaktad›r, bu
yap› hangi yap›larla anekstir, temel
sistemi hangi sorunlar› tafl›makta-
d›r, hangi strüktürel bütünü tan›m-
lamaktad›r ve dahas› bütün bunlar
bize mimarl›k tarihi ba¤lam›nda
hangi bilgileri getirmektedir. Bütün
bu veriler ortaya ç›kart›l›r ve bu ve-
rilerin ›fl›¤›nda bir restorasyon pro-
jesi haz›rlan›r. Bu proje haz›rland›k-
tan sonra tabii konunun uzman› bir
müteahhit flirkete ihale edilecektir. 

Restorasyon projelerinde mühen-
dislerin ciddi bir sorumluluk tafl›d›k-
lar›n› söylemek zorunday›z. Burada
mühendisin bu ifli yap›p yapamaya-
ca¤› gerçe¤inin fark›na varmas›
gerekir. Yani mühendisin de bu
duyarl›l›¤›, bu feraseti göstermesi
gerekir. Restorasyon niye yap›l›r
sorusuna cevap vermeden resto-

rasyon yap›lamaz. Restorasyon bir
yap› y›k›lmas›n, ayakta dursun diye
yap›lmaz. Yani demiryolu köprü-
sünü takviye eder gibi restorasyon
yapamazs›n›z. Demiryolu köprü-
sünün y›k›lmamas› gerekir, oysa
restorasyonun amac› bu de¤ildir.
Restorasyon belge korumakt›r. 
O tarihsel belgeyi korumak zorun-
das›n›z; elinizden ç›kmas›n, o belge
yok olmas›n diye onu korursunuz.
Siz belgenizi zaten yok ediyorsan›z,
sonra da ayakta duruyor diyemez-
siniz. Yani o yap›y› ayakta tutuyor
olman›z hiçbir biçimde marifet de-
¤ildir çünkü amaçlanan fley yap›y›
ayakta tutmak de¤ildir. Sonunda
ayakta duracakt›r ama bütün temel
tarihsel verileriyle o belgeyi koru-
makt›r. Yani eski temel sistemini de
korumakt›r, eski duvar›n› da koru-
makt›r, üzerinde bezeme varsa onu
da korumakt›r. Üzerinde çeflitli
dönemlerin ekleri varsa onlar› koru-
makt›r. Her dönemin ekini ayn›
de¤er ba¤lam›nda de¤erlendirerek,
hepsini ayn› sayg›de¤erlikte göre-
rek, hepsine ayn› gözle bakmak
demektir. Böyle bir gözle bakar-
san›z restorasyon yapabilirsiniz,
yoksa tek amac›n›z sadece bu bina
y›k›lmas›n, ayakta kals›n olursa,
olmaz. 

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall vvee UU¤¤uurr TTaannyyeellii iillee
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Richard Brautigan

30 Ocak 1935’de Washington,
Tacoma’da do¤du. Amac› hep bir
yazar olmakt›. fiiir, öykü ve roman
yazmak istiyordu. Zaman geldi bu
azminin sonucu olarak kendi
yazd›klar›n›, kendi yay›nlatt› ve
sokaklarda satt›, hatta bazen beda-
va da¤›tt›. Bazen o kadar aç ve
paras›z kald› ki karn›n› doyurmak
için kendisini hapishaneye att›rd›. 

Söylentilere göre Brautigan oldukça
sorunlu bir çocukluk yaflam›flt›
ancak bu konuda kendisi asla
konuflmad›. Hatta gerçek babas›n›n
onun o¤lu oldu¤unu Brautigan
öldükten sonra ö¤rendi¤i bile



y›k›labilecek kadar narin. Belki de
flu anki karmafl›k dünyam›z için çok
s›radan, özellefltirilmifl sabit bir
konu üzerine kurulmufl konular.
Basitlik can s›kmadan nas›l ve ne
kadar detayland›r›labilir? Ufac›k bir
konudan nas›l kaosa ulafl›l›r? Kendi
hâlindeki karakterler nas›l uzan›p
sizi yakalayabilir?

Yazd›klar› kafa kar›flt›r›c›, sorgu-
lay›c› nitelikte olmay›p, basit, sakin,
hafif esprili, biraz da hüzün eklen-
mifl; bir bütün olarak alg›lana-
mayan, ancak bireysel olarak tek
bafl›na ayakta duran yaz›lar. K›sa
bölümler, uzamayan paragraflar,
kendi içerisinde kaybolmayan cüm-
lelerin yer ald›¤› bir yaz›. ‹flte
Richard Brautigan... 

ZZeekkeerriiyyaa fifieenn
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Robert Wyatt

Dünyan›n “en hüzün verici sesine”
sahip oldu¤u söylenmiflti onun. 
Bu do¤ru olabilir, tart›fl›labilir; ama
o, dünyan›n yaflayan –tart›flmas›z–
en büyük müzisyenlerinden biri.
Y›llar öncesinde ölümden döndü,
tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu
ve bambaflka bir hayat sürdü, o
günden bugüne dek. O, 60’l› y›llar›n
ortalar›nda progressive rock mü-
zi¤inin kalbi olan ‹ngiltere’nin
Canterbury bölgesinden bir 
bilge kifli.

Robert Wyatt, ismini Beat
Kufla¤›’n›n piri William S.
Burroughs’un roman›ndan alan 
Soft Machine grubunun davulcusu
olarak müzik dünyas›nda zuhur
etmiflti. O dönemin foto¤raflar›nda
gayet b›çk›n görünüyordu. Grubu
ün kazanmaya bafllarken, istedi¤i
müzi¤i yapamayacaklar›n› anlay›nca
ayr›ld› onlardan ve solo çal›flmaya
bafllad›. Bu yolda davulcu olarak
de¤il, vokalist olarak duyuracakt›
sesini. Aradaki Matching Mole
dönemi bir yana, ilk solo albümü
The End of an Ear’›n üzerinden çokrr
geçmemiflti ki, bir partide,
dördüncü katta aç›k duran bir

Brautigan birkaç hafta önce ayakta,
okyanus manzaras›na bakarak
teti¤i çekmiflti…

Sessizlik
Richard Brautigan’›n yazg›s› buydu
belki de; geç keflfedilmek veya hiç
keflfedilmemek... Sakin, basit ve
çok mutlu olmayan bir hayattan
kalan dalgac›klar gibi, ancak k›y›ya
vurdu¤unda fark edilen, veya iz
b›rakarak h›fl›rt› sesi ile kumun içine
sinen bir yazar. Ama asla yok
olmayan. 

Espri anlay›fl› ve Amerikan hayat›na
ayk›r› kültürel görüflü onu 60’l› ve
70’li y›llarda bir edebiyat idolü
yapm›flt›. Richard Brautigan kolay
kolay s›n›fland›r›labilecek bir yazar

de¤ildi. Kendi kutusunun içerisinde
yer alan tek seçenekti. Evet, Beat
Kufla¤›nda biraz süzülmüfl ve hatta
bir ara s›n›fland›r›lmaya çal›fl›lm›flt›
ancak kendi kufla¤›n› da asl›nda
bilinçli veya bilinçsiz olarak belirli-
yor, farkl› bir durufl yarat›yordu. ‹flin
özünde asl›nda sadelik yat›yordu. 

Basit cümlelerin temelinde, her kat›
farkl› gülücüklerle, düflünceler ve
hayal gücü ile dolu olan bir bina.
D›flar›dan sa¤lam izlenimi verme-
mesine ra¤men içinde ne kadar
sars›lmaz ve eflsiz bir yap› oldu-
¤unu gösteren bir oluflum. Öte
yandan da kargaflaya sürüklenip,

söyleniyordu, fakat Richard
Brautigan ile yap›lan röportajlar
bunu zaman zaman yalanl›yor.

1954 y›l›nda San Francisco,
California’ya tafl›nm›fl ve o dönem-
lerde bölgede yeflermeye bafllayan
Beat edebiyat ak›m›yla tan›flm›flt›.
1959 y›l›na kadar oldukça büyük
zorluklar çekti. Ailesi ne yaflam
tarz›na ne de yapmak istedi¤ine
sayg› gösteriyordu. Hatta bir
dönem psikolojik rahats›zl›¤›
oldu¤una inan›p tedavi görmesi için
onu Salem’deki Oregon Eyalet
Hastanesi’ne, yani meflhur Guguk
Kuflu filminin çekildi¤i hastaneye
yat›rd›lar. Burada Richard
Brautigan’a paranoyak flizofren
teflhisi konuldu ve on iki seans
elektrik tedavisi gördü. 

1959 y›l›nda 24 fliirden oluflan ilk
kitab› Lay The Marble Tea bas›ld›.
1960’tan itibaren, onu ölümsüz-
lefltiren eserleri Trout Fishing In
America (Amerika’da Alabal›k Av›),
All Watched Over By The Machines
of Loving Grace, In Watermelon
Sugar (Karpuz fiekerinde) ve
Sombrero Fallout’u (Sombrero’nun
Düflüflü) yazd›. 

1960’l› y›llar ise Brautigan için
ünlenme ve idolleflme y›llar› oldu.
Sevildi, sahiplenildi ve bir kült
hâline geldi. 1972 y›l›nda Pine
Creek, Montana’ya tafl›nd› ve
yaklafl›k 9 y›l süren bir içe kapanma
süreci geçirdi¤i bu dönemde tek bir
röportaj veya ders vermedi.

1982 y›l›nda bas›lan So The Wind
Won’t Blow It All Away (Yani
Rüzgâr Her fieyi Al›p Götür-
meyecek) onun son üretimi olmufl.
1984 y›l›nda da intihar etti. 25 Ekim
1984 tarihinde, 49 yafl›nda onu bu
son yolculu¤una u¤urlayan bir flifle
içki ve 44 kalibre Smith & Wesson
marka bir silah oldu. Cesedi
ölümünden birkaç hafta sonra
Peter Fonda’n›n efli Becky
Fonda’n›n kiralad›¤› özel bir 
dedektif taraf›ndan, Bolinas,
California’daki evinde bulundu.
Ceset neredeyse tan›nmaz hâldey-
di. Ölüm raporuna göre, Richard
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Richard Brautigan

Sakin, basit ve çok
mutlu olmayan bir

hayattan kalan dal-
gac›klar gibi, ancak

k›y›ya vurdu¤unda
farkedilen bir yazar.

pencereden düfltü ve ömür boyu
tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.
Üç y›l sonra muhteflem Rock
Bottom albümüyle geri döndü-
¤ünde, kazadan sonraki duygular›n›
müzikseverlerle paylafl›yordu
Wyatt. Bafla gelen kabullenilmifl ve
bir kez daha, hayat devam etmiflti.
Bu ve bundan sonraki albümlerinde
mizah, caz, blues ve psychedelia’y›
kendi tarz›yla kanatland›ran ve
deneysel bir müzik yapan Wyatt,
1974’te Monkees’in ünlü ‘I’m a
Believer’ flark›s›n› -sürpriz yaparak-
yorumlay›nca ‹ngiltere’de çok
tan›nd›. Hele bir de BBC’nin Top of
the Pops program› ona flark›s›n›
tekerlekli sandalyeyle söyletme-
yince... Sonras›nda az ama öz
müzik yapt› Wyatt ve hiçbir zaman
düflüncelerinden taviz vermedi.
‹ngiltere’nin Arjantin’le girdi¤i
Falkland krizi üzerine Elvis Costello
taraf›ndan yaz›lan ‘Shipbuilding’
flark›s›n› ‘onun sesinden’ dinlemek

gözyafl› döktürebilir insana, çünkü
‘onun sesi’ insan›n kalbine doku-
nabiliyor.

Ressam ve flair olan kar›s› Alfreda
Benge ile y›llard›r Lincolnshire’in
yeflilliklerinde, do¤an›n içinde ve
her türlü gürültüden uzakta bir
hayat süren Robert Wyatt politik
olarak her daim solda, çok güçlü
bir durufla sahip. Muhafazakâr parti
iktidardayken içine kapanarak
albüm kaydetmeyen müzisyen,
uzun bir aradan sonra 1997’de
Shleep ile ses verdi ve sonra yine
sustu. Albümün kapa¤›ndaki Benge
taraf›ndan yap›lan çizimde, uçan 

bir kuflun gövdesinde uyuyordu
Wyatt. Bir baflyap›t olan Shleep’in
ard›ndan, 2003 y›l›n›n müjdesi ve
belki de o y›l›n en iyi albümü olan
‘Cuckooland’ albümü geldi. Yine
son derece politik ve insanc›l bir
albümdü bu sonuncusu da. Güzel,
k›r›lgan, saf, derin ve duyarl›.. Bu
dört s›fat›n yan›na, bir baflka 
Aç›k Radyo programc›s› Halil
Turhanl›’n›n yapt›¤› gibi ‘bilge’yi de
eklemek gerekir.

‹stedi¤inde yazan, istedi¤inde
çizen, çal›p söyleyen, insani 
olana destek veren Robert Wyatt
kimilerine göre dünyan›n yaflayan
en büyük müzisyeni, komünistlerin
de en güzellerinden biri... 

HHiillmmii TTeezzggöörr

Röveflata
(Chilana, Chalaca, Bicycle Kick)
Ne Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde, 
ne de Ana Britannica’da bula-
bildi¤imiz, yeflil sahalarda da
görmekte zorland›¤›m›z bir 
futbol esteti¤i. ‘Sahalarda 
görmek istedi¤imiz hareketler’in 
en ünlüsü. Türkçe’ye ‹talyanca 
‘rovesciata’dan geçmifltir.’
Hareket Latin Amerika’da genelde
Chilana veya Chalaca olarak 
bilinir. Bunun da nedeni, bu 
güzelli¤in bilinen ilk vuku buldu¤u
yerin fiili olmas›. ‹spanya Bask
do¤umlu Ramón Unzaga Asla 
isimli futbolcu, fiili’ye ilticas›n›n
peflinden tak›m› Estrella del Mar’da
oynarken, 1914’de, Talcahuano
stadyumunda bu hareketi dünya
futbol tarihine emanet etmifltir.
Hareketi golle sonuçlanmasa da,
futbolun bu bilinen en fl›k hareketi
Brezilyal› efsane futbolcu Leonidas
taraf›ndan Avrupa’ya tafl›narak
ünlenmifltir. Avrupa’da ‘Brezilya
Vuruflu’ ya da ‘Pelé Vuruflu’ 
olarak da bilinir. 

Bulunabilen nadide tan›mlamalar-
dan birine göre; “futbolda, gövdeyi
s›rt üstü veya yan devirerek, topa
bafl hizas›nda veya civar›nda ayak-
la makas yaparak vurma hareketi”.

Misal; ...evet say›n seyirciler.
Galatasaray’›n bask›l› oyunu sü-
rerken Prekazi, U¤ur’dan ald›¤›
topla sol kanattan ilerliyor. Defans›n
aras›ndan ceza alan›na s›zan Tanju
ile Kovaçeviç’i görüyorum. Top
hâlâ Prekazi’de. Prekazi ceza
alan›na do¤ru kavisli bir orta
yap›yor. Veeeeee. ‹nan›lmaz say›n
seyirciler. Muhteflem gooooolllllllll!!!
Tanju’nun röveflatas›na kaleci
sadece bakakal›yor... 

Genelde, bunun gibi veya bundan
daha yo¤un spiker muhabbetleri ile
anlat›lan bir futbol hareketi. Özellik-
le ayaklar› tamamen yerden kesip
s›rt taraf› zeminle paralel duruma
geçirerek vurulan› daha bir mak-
buldür. 

TTaann MMoorrggüüll

Russell-Einstein
Manifestosu

‹nsanl›¤›n karfl› karfl›ya kald›¤› bu
trajik durumda, bilim insanlar›n›n
kitle imha silahlar›n›n gelifltirilmesi
sonucunda ortaya ç›kan tehlikeleri
de¤erlendirmek üzere bir konfe-
ransta bir araya gelmesi ve ekteki
tasla¤›n ruhuna uygun bir karar›
tart›flmas› gerekti¤ini düflündük. 

Biz burada bugün; flu veya bu
ulusun, k›tan›n veya inanc›n üyeleri
olarak de¤il, birer insan olarak;
varl›¤›n›n devam› flüpheye düflen
‹nsan türünün üyeleri olarak
konufluyoruz. Dünya çat›flmalarla
dolu ve tüm küçük çat›flmalar›n
üzerine Komünizm ile Anti-
Komünizm aras›ndaki o dev
mücadelenin gölgesi düflüyor. 

Siyasi bilinci olan hemen herkes 
bu meselelerin biri veya birkaç›
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Robert Wyatt.

Pelé’nin meflhur
röveflatas›, 1976.



siyasi görüflleriyle veya önyarg›la-
r›yla herhangi bir düzeyde ba¤lant›l›
oldu¤u konusunda bir bulguya
ulaflm›fl de¤iliz. fiimdiye kadar
yürüttü¤ümüz araflt›rmalara göre
bu görüfller o belirli uzman›n bil-
gisiyle s›n›rl›. En çok bilenlerin en
ümitsiz olanlar oldu¤unu da tespit
ettik.

Öyleyse iflte, tüm ç›plakl›¤›, ürkü-
tücülü¤ü ve kaç›n›lmazl›¤› ile flimdi
size sunaca¤›m›z soru flu: ‹nsan
›rk›n›n sonunu mu getirece¤iz, yok-
sa insanl›k savaflmaktan vaz m›
geçecek? ‹nsanlar bu alternatifle
yüzleflmeye yanaflm›yor; savafl› ilga
etmek öylesine zor ki.

Savafl›n ortadan kald›r›lmas›, ulusal
egemenlik üzerine tats›z s›n›rla-
malar konmas›n› gerektirir. Ama,
içinde bulundu¤umuz durumu

küçüklerinden biri olacak. Londra,
New York ve Moskova’daki bütün
insanlar ortadan kald›r›lsa dahi,
dünya kendini birkaç yüzy›lda to-
parlayabilir. Ancak, özellikle Bikini
adas›ndaki denemeden beri art›k
biliyoruz ki bu nükleer bombalar,
y›k›m ve tahribat›, zamanla, öngö-
rülenden çok daha genifl bir böl-
geye yaymaktad›r.

Çok yetkili a¤›zlar›n belirtti¤ine göre
bugün, Hiroflima’y› mahveden
bombadan 2.500 kat daha güçlüsü
üretilebiliyor. Böyle bir bomba yer-
de veya su alt›nda patlat›ld›¤›nda
üst hava katmanlar›na radyoaktif
parçac›klar gönderiyor. Bunlar daha
sonra yavafl yavafl çökerek dünya-
n›n yüzeyine öldürücü toz veya
ya¤mur fleklinde iniyor. Japon ba-
l›kç›lar› ve onlar›n yakalad›klar›
bal›klar› zehirleyen de iflte bu toz.
Böyle öldürücü radyoaktif parça-
c›klar›n ne kadar genifl bir alana
yay›laca¤›n› bilen yok; ancak en
yetkili makamlar›n tümü Hidrojen
bombalar›n›n kullan›ld›¤› bir savafl›n
insan türünün sonunu getirebilece¤i
konusunda hemfikir. Birçok Hidro-
jen bombas›n›n kullan›lmas›n›n ev-
rensel ölüm getirece¤inden korku-
luyor; bu, sadece bir az›nl›k grubu
için mutlak ve âni bir ölüm anla-
m›na gelecek; dünya nüfusunun
ço¤unlu¤u içinse binbir hastal›k ve
çürümeyle gelen a¤›r ve ›st›rapl› bir
ölüm demek oluyor.

Seçkin bilim adamlar› ve askerî
strateji alan›ndaki yetkililer birçok
uyar›da bulundu. Hiçbiri en kötü
sonuçlar›n kesin oldu¤unu söyle-
miyor. Söyledikleri, bu sonuçlar›n
ihtimal dahilinde oldu¤u; bunlar›n
gerçekleflmeyece¤ini kimse kesin
olarak söyleyemiyor. Uzmanlar›n bu
meseleye iliflkin görüfllerinin kendi

hakk›nda kuvvetli kanaatlere sahip;
ama bizim sizden istedi¤imiz, yapa-
bilirseniz flayet, sözkonusu kanaat-
leri bir kenara b›rakman›z; kendinizi
dikkate de¤er bir geçmifli bulunan
ve yok olmas›n› hiçbirimizin arzu
etmeyece¤i bir biyolojik türün
üyeleri olarak düflünmeniz.

Herhangi bir gruba daha cazip
gelecek tek söz bile etmemeye
çal›flaca¤›z. Tüm topluluklar ayn›
derecede tehlikede; flayet bu
tehlike kavranabilirse, o zaman
bunu elbirli¤iyle önleyebileceklerine
dair umut da var demektir. 

Yeni bir tarzda düflünmeyi ö¤ren-
memiz gerekiyor. Hangi grubu ter-
cih ediyorsak ona askerî zafer
getirecek hangi ad›mlar›n at›lmas›
gerekti¤ini de¤il (çünkü art›k böyle
ad›mlar kalmad›), taraflar›n tümü
için mutlak bir y›k›m olacak bir
askeri çat›flmay› önlemek için 
hangi ad›mlar›n at›lmas› gerekti¤ini
kendimize sormay› ö¤renmek
zorunday›z. 

Kamuoyu ve hatta çeflitli yönetim
kademelerinde bulunan insanlar
bile nükleer bombalarla gerçeklefl-
tirilecek bir savafl›n neler getirece-
¤inin fark›nda de¤il. Kamuoyu hâlâ
sadece flehirlerin yok edilece¤i gibi
kavramlar üzerinden düflünüyor.
Yeni bombalar›n eskisinden daha
güçlü oldu¤u ve bir Atom bom-
bas›n›n Hiroflima'y› yok edebildi¤i
düflünülürse, Hidrojen bombas›n›n
Londra, New York ve Moskova gibi
en büyük flehirleri haritadan
silebilece¤i anlafl›l›yor. 

Hidrojen bombalar›yla yap›lacak bir
savaflta büyük flehirlerin yok edile-
ce¤ine flüphe yok. Ama bu, karfl›
karfl›ya kalaca¤›m›z felaketlerin en

578

Russell-Einstein Manifestosu

Albert Einstein,
1879-1955.

Bertrand Russell,
1872-1970.

""BBiirreerr iinnssaann oollaarraakk iinnssaannllaarraa sseesslleennii--
yyoorruuzz:: ‹‹nnssaannll››¤¤››nn››zz›› hhaatt››rrllaayy››nn vvee ggeerriissiinnii
uunnuuttuunn.. BBuunnuu yyaappaabbiilliirrsseenniizz,, yyeennii bbiirr
cceennnneettee uuzzaannaann yyooll öönnüümmüüzzee
aaçç››llaaccaakk;; yyaappaammaazzssaann››zz,, öönnüümmüüzzddee
eevvrreennsseell ööllüümmüünn tteehhlliikkeessii dduurraaccaakk......""

Albert Einstein 
Bertrand Russell
Cecil F. Powell
Frédéric Joliot-Curie
Herman J. Muller
Hideki Yukawa
Joseph Rotblat
Leopold Infeld
Linus Pauling
Max Born
Percy W. Bridgman

((BBkkzz;; AAtAtAtAAtAA oomm BBoommbbaass››,, DDüünnyyaayy››
KKuurrttttrttaarraann AAddaamm,, EEnnoollaa GGaayy)y)y)y)yy

ÇÇeevv;; EEvvrreenn DDaa¤¤ll››oo¤¤lluu.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

www.acikradyo.com.tr
09 Temmuz 2005.

1 09 Temmuz 1955’te Londra’da Bertrand
Russell taraf›ndan okunmufltur. Einstein’›n
ölmeden önce yapt›¤› son fleylerden biri, bu
manifestoyu imzalamak olmufltur.

kavramay› belki de her fleyden çok
zorlaflt›ran fley, “insan türü” ifade-
sindeki belirsizlik ve soyutluk. ‹n-
sanlar tehlikenin sadece yar›m
yamalak kavranm›fl insanl›¤›n de¤il,
bizzat kendilerinin ve çocuklar›yla
torunlar›n›n bafl›nda oldu¤unu pek
idrak edemiyorlar. Kendilerini ve
sevdiklerini ac›lar içinde öldürebile-
cek bir tehlikeyle burun buruna
olduklar›n› tam idrak ettikleri
söylenemez. Bu sebeple, modern
silahlar›n yasaklanmas› flart›yla
belki de savafllar›n devam etmesine
izin verilebilece¤ini umuyorlar. 

Bu umut aldat›c›d›r. Bar›fl zama-
n›nda hidrojen bombalar›n›n kulla-
n›lmayaca¤›na dair ne kadar anlafl-
ma yap›l›rsa yap›ls›n, bunlar›n
hiçbiri savafl s›ras›nda ba¤lay›c›
say›lmayacak, savafl patlak verir
vermez her iki taraf da Hidrojen
bombas› yap›m›na giriflecektir; zira
bir taraf›n bombay› yap›p, di¤er
taraf›n yapmamas› halinde, kaç›n›l-
maz olarak, bombay› üreten taraf
galip gelecektir. 

Genel olarak silahlar›n azalt›lmas›
kapsam›nda nükleer silahlar›n
yasaklanmas› için yap›lacak bir
anlaflma nihai çözümü bize sun-
masa da, bu baz› önemli amaçlara
hizmet edebilir. Birincisi, Do¤u ile
Bat› aras›nda yap›lacak herhangi
bir anlaflma, gerilimi azaltmaya
yarayaca¤› için iyidir. ‹kincisi, 
termonükleer silahlar›n yasaklan-
mas›, taraflar uygulamada birbir-
lerinin samimi oldu¤una inan›rlarsa,
Pearl Harbour tarz› âni bir sald›r›
olaca¤› korkusunu azaltacakt›r ki,
halihaz›rda bu korku her iki taraf›
da gergin bir bekleyifl durumunda
tutmaktad›r. Bu nedenle, böyle 
bir anlaflmay› hoflnutlukla karfl›la-
mam›z do¤ru olur – ama bunun
sadece bir ilk ad›m oldu¤unu
unutmamak kayd›yla. 

Duygular›m›z sözkonusu oldu¤unda
birço¤umuz tarafs›z olamay›z;
ancak, birer insan evlad› olarak
unutmamal›y›z ki Do¤u ile Bat›
aras›ndaki sorunlar; ister Komünist
ister Anti- Komünist, ister Asyal›
olsun, ister Avrupal›, isterse

Amerikal›, ister Siyah ister Beyaz;
herhangi bir insana herhangi bir
tatmin sa¤layacak flekilde çözüle-
cekse, bu sorunlar›n savaflla
çözülmemesi flartt›r. Bunun hem
Do¤u’da hem de Bat›’da
anlafl›laca¤›n› umut ediyoruz. 

Önümüzde; e¤er bunu seçersek,
mutluluk, bilgi ve irfanda sürekli
ilerleme olana¤› yat›yor. Aram›zdaki
kavgalar› akl›m›zdan
ç›karamad›¤›m›z için bunun yerine
ölümü mü seçece¤iz? Biz birer
insan olarak insanlara sesleniyoruz:
‹nsanl›¤›n›z› hat›rlay›n ve gerisini
unutun. Bunu yapabilirseniz yeni bir
cennete uzanan yol önümüzde
aç›lacak; yapamazsan›z, önümüzde
evrensel ölümün tehlikesi duracak.

Sonuç 
Kongreyi ve onun arac›l›¤›yla
dünyan›n bilim insanlar›n› ve
kamuoyunu afla¤›daki karar›n alt›na
imza atmaya ça¤›r›yoruz: 

“Gelecekte yap›lacak herhangi bir
savaflta nükleer silahlar›n kesinlikle
kullan›laca¤› ve sözkonusu
silahlar›n insan varl›¤›n›n devam›n›
tehdit etti¤i gerçe¤i karfl›s›nda,
dünya hükümetlerinden, amaçlar›n›
bir dünya savafl›yla gerçeklefltire-
meyeceklerini anlamalar›n› ve bunu
dünya önünde kabul etmelerini
istiyor, ve bunun sonucunda,
aralar›ndaki tüm ihtilaflar›n çözümü
için bar›flç› yöntemler bulmalar›n›
talep ediyoruz.1
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Saat
“Eskiden kendimize göre yaflay›fl›-
m›z, düflünüflümüz, giyiniflimiz ve
kendimize göre, dinden, ›rktan ve
an’aneden hayat alan bir zevkimiz
oldu¤u gibi, bu uslub-› hayata göre
de ‘saat’lerimiz ve ‘gün’lerimiz
vard›... Madenden sa¤lam kapaklar
alt›nda mahfuz tutulan eski masum
saatlerin yelkovanlar› yorgun böcek
ayaklar› tarz›nda, güneflin sema
üzerindeki seyriyle az çok münase-
betkâr bir hesaba tebaan, minenin
rakamlar› üzerinde yürürler ve
sahiplerini, zamandan takribi s›h-
hatle, haberdar ederlerdi... Ecnebi
saati iptilas›ndan evvel bu iklimde,
iki ucu gecenin karanl›¤›yla sim-
siyah olan ve s›rt›, muhtelif evkat›n
k›rm›z›, sar› ve lacivert ateflleriyle
yol yol boyal›, azim bir canavar
hâlinde, bir gece yar›s›ndan di¤er
bir gece yar›s›na kadar uzanan
yirmi dört saatlik ‘gün’ tan›nmazd›.”
Ahmet Haflim1 

Ahmet Haflim’e göre ‘ecnebi’
saatler tepeden t›rna¤a bütün
hayat›m›z› de¤ifltirmifltir. Haflim’in
bahsetti¤i yaln›zca mekanik alet-
lerin ölçtü¤ü saat de¤il, bizatihi o
mekanik aletlerin de kendisiydi.
Üzeri mahfuzlu, içi mineli, akreple
yelkovan›n esrarl› bir hayattan
haberler veriyormufl gibi ilerledi¤i
saatlerin yerini flimdi üzerinde
yaln›zca rakamlar›n oldu¤u dijital
saatler ald›. Baz›lar› hava bas›nc›n›,
yüksekli¤i, ya da dünyan›n baflka
yerinde saatin kaç oldu¤unu da
size haber verir ama haber verme-
di¤i tek fley hangi zaman diliminde
yaflad›¤›m›zd›r. Haflim’in deyimiyle
‘lakayt’ bir süreyi bildirir modern
saatler bize.

Kültürel Anlamlar›
Özenle haz›rlanan flerbetlerin sunul-
du¤u, “Allah tamam›na erdirsin”
temennileriyle birlikte erkekli¤e
ad›m atma törenlerinin en hassas
ân›, aile içerisinde biraz da kusur-
lar›na ra¤men mazur görülen
amcan›n ald›¤› saatin kola tak›ld›¤›
and›r. Çocukluktan erkekli¤e geçifl,
‘zaman› bilme’ ayr›cal›¤›yla kut-
san›r; kol doksan derecelik bir

aç›yla kald›r›l›rken, saat Demiryolu
Çocuklar›, Aya Seyahat gibi hikâye
kitaplar›n›n aras›nda özenli bir
hediye olarak kabul görür. Çocuk
için yeni bir oyun bafllam›flt›r:
Saatin kaç oldu¤unun kendisine
sorulmas›n› ister, böylelikle saatten
haberli oldu¤unu söyleyebilme
f›rsat›na sahip olacak ve zaman
gibi, hayat gibi ‘büyüklerin’
dünyas›nda kendisinin de var
oldu¤unu gösterebilecektir. Yazlar›
‘hava güzel’ diyerek bahçelerde
yap›lan sünnet törenlerinde al›nan
saatin bir hediyeden çok daha fazla
anlam› vard›r. O insanlar için
zaman›n bilinmesi hayata nüfuz
edebilmenin arac›d›r; Ahmet
Haflim’in torunlar›, hayat›n kadran
üzerinde gösterilen 24 saatlik dilim-
lere ayr›ld›¤›n› ve de bu zaman›n
içerisinde nerede durduklar›n›
görmek istemifllerdir. Saatin sekiz
olmas› örne¤in, O¤uz Atay’›n de-
yimiyle “perdelerin çekilip, can›m
günün nas›l geçti saati”dir. Mesela
ö¤len saati birçok iflin hâl yoluna
konmas› gerekti¤ini iflaret eder
bize. Saatle iliflkimiz hayatla oldu¤u
gibidir, nas›l yafl›yorsak, saatleri de
öyle alg›lar›z. Herkesin birbirini
tan›d›¤›, üzerine bas›ld›kça uçlar›
k›vr›lan sar› bakkal defterlerine
hesaplar›n yaz›ld›¤›, annelerin
ö¤lenleri kap› önlerinde ‘Zeki
Müren kirpi¤i’ çift ilmek gidip
geldi¤i, okul sonras› çocuklar›n bofl
arsalarda top koflturdu¤u y›llarda,
‘ecnebi’ de olsa saatler yaflad›¤›m›z
mahalleyi, seyretti¤imiz acayip
dizileri, ‘büyüyünce ne olaca¤›m›z›’
gösteren ve nas›l ilerledi¤i konu-
sunda çok da telafll› olmad›¤›m›z
bir hayat› iflaret ederdi.

Çok Fonksiyonlu Hayata Geçifl
Çok kanall› televizyonlar›n, banka
kartlar›n›n, envai çeflit yiyeceklerin
doldurdu¤u vitrinlerin Türkiye’sinde
ise zaman telafll› bir flekilde ilerle-
meye bafllad›. Art›k dakik olmamak
büyük bir kusur, zaman ise her an
sahip olmam›z gereken bir mefhum
hâline geldi. Ayn› dönemde biraz
uza¤›nda kald›¤›m›z modern dün-
yaya bizi al›flt›rmak için ‘zaman kul-
lanma k›lavuzu’ türünden kitaplar
yaz›lmaya baflland›.

Zaman› iyi kullanmak gerekti¤i ve
herkesin ‘bofl zaman’ içerisinde bir
hobi edinmesi gerekti¤i de ayn›
dönemlerde keflfedildi. De¤il bofl
zaman, zaman›n nas›l kullan›lmas›
gerekti¤inin bile ö¤renebilece¤ini
düflünmek, al›fl›k olmayanlar için
yeni bir hayata ad›m att›klar›n›n en
aç›k göstergesi hâline geldi. Sünnet
dü¤ünlerinde ya da okul sonlar›nda
al›nan deri taklidi kemerli saatlerin
yerini dijital ekranl› saatler ald›, 
tabii ‘çok fonksiyonlu’ oldu¤u da
eklenerek. Çok fonksiyonlu dijital
saat bize saatin kaç oldu¤unu
söylerken asl›nda gizliden gizliye
kendi ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤ini de
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man ald›. ‹stanbul’a da daha ken-
disi gelmeden dedikodusu ulaflt›.
Ünlü gazeteci-yazar Ahmet Rasim
Bey, Frans›zcadan tercüme etmifl
oldu¤u bir kitapç›¤› 1887 y›l›nda
yay›nlad›. Fonograf okurlara flöyle
duyuruluyordu: “Beday-i Keflfiyât
ve ‹htirâat-› Beflerriye’den,
Fonograf... Sadây› Tahrir ve ‹ade
Eden Alet”.

Fonograf önemli ve hareketli bir
müzik geçmifli olan Osmanl› bafl-
kentinde gereken ilgiyi derlemekte
gecikmedi. Ses kalitesi çok iyi
olmasa da bu ses kay›t ayg›t›n›n
pratik oluflu, az önce kaydetti¤iniz
sesleri hemen orac›kta dinleyebilme
f›rsat› sunuyor olmas› üstün taraf-
lar›yd›. ‹stanbul’da ilk sinema gös-
terisini gerçeklefltiren Weinberg
baflta olmak üzere pek çok fono-
grafhane faaliyete geçti. Kemani
Zafiraki Efendi’nin Vezneciler’deki
Meflkhane-i Osmani, Kemani
Memduh’un Kapal›çarfl› Nuruos-
maniye kap›s›ndaki dükkân›, Haf›z
Âflir’in Sirkeci’de Tramvay Cad-
desindeki Gülistan Ma¤azas› gibi.
Herkes evde, ifl yerinde fonograf
silindirlerine (üstüvane-kovan) kay›t
yapabiliyordu. Bir ara fonograf söz-
cü¤üne Türkçe karfl›l›k bulma ça-
balar› yo¤unlaflt› ve Yunanca te-
melli fonograf› tam olarak karfl›la-
yacak bir sözcük türetildi. ‘Ses
yaz›s›’ anlam›nda ‘Sadânüvis’ denil-
di. Gayretler bofla ç›kt›. Sadânüvis
ra¤bet bulmad›, Türkçeye yerlefl-
medi. Fonograf yine Bat› dillerinde-
ki gibi ‘fonograf’ olarak kald›. 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Sadâ Taba¤›
Bat› dillerinde ‘78 rpm record’,
‘disc’ vb. olarak bilinen ve kayde-
dilmifl sesleri tafl›yan gramofon
plaklar› bizde ço¤u kez ‘plak’ ya da
‘Gramofon pla¤›’ olarak bilinmifltir.
T›pk› fonografta oldu¤u gibi bir ara
bu kelimenin de Türkçe bir karfl›-
l›¤›n› bulma çabalar› olmufltur.
‹zmir’de uzun y›llar Odeon ve
Favorite Record temsilcili¤ini yapan
Eyüp Sabri Bey de bunun öncüsü
olmufltur. Eyüp Sabri Bey’in son-
radan kolonyac›l›k yap›p yapmad›¤›
da ayr› bir inceleme konusudur. 

Eyüp Sabri Bey yay›nlad›¤› katalog-
larda ‘Sadâ Taba¤›’ karfl›l›¤›n› kul-
lanm›fl, ancak bu sözcük ‘sadânü-
vis’ kadar bile ilgi görmemifltir. Öte
yandan ne zaman, kimin önerdi¤i
bilinmeden Türkçeye ‘Tafl plak’ di-
ye bir sözcük girmifltir. Günümüzde
en fazla kullan›lan karfl›l›k olmakla
birlikte bu plaklar sadece Türkçede
‘tafl’ olarak bilinir. Herhangi bir dil-
de karfl›l›¤›n› bulmak imkâns›zd›r.
Gomalak ve kömür tozu kar›fl›m›
olmas›na karfl›n tafl plak olarak bili-
nen bu plaklar› terim olarak bir ya-
banc› dile tercüme etmek ve muha-
tab›n›za derdinizi anlatmak imkân-
s›zd›r. Ayn› zamanda ‘saçma’ bir
çabadan da öteye geçmez, geçe-
mez. 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Sadânüvis
Tanzimat Türklerin yönünü Bat›ya
çevirdi. Avrupa ve Amerika’da olup
bitenlerin büyük bir bölümü bas›n
yoluyla izleniyor, dünyadan haber-
dar olmaya çal›flan Osmanl›, kabu-
¤unu k›r›yordu. Gazeteler, dergiler,
özellikle de Frans›zcadan tercüme
makaleler bu ilginin beslenmesine
önemli katk›lar getiriyordu. ‹lk ses
kay›t ayg›t› olan fonograf T.A.
Edison taraf›ndan icat edilmifl,
mucit 12 A¤ustos 1877 tarihinde
‘Mary Had a Little Lamb’ flark›s›n›
kalay yaprakç›klar› üzerine kaydet-
meyi baflarm›flt›. Fonografa patent
al›nmas›, ticari bir ürüne dönüfltü-
rülerek üretilmesi 10 y›l kadar za-

gösteriyordu. Art›k zamana nüfuz
etmekten çok onun peflinden
kofltu¤umuz, onun insaf›na
kald›¤›m›z bir hayat›n içerisinde
oldu¤umuzu iflaret ediyordu. 

Bir kez düflünelim; gelece¤i flüpheli
ve geçmiflinden kaçan, devaml›
olarak geçmifliyle problemli bir iliflki
yaflayan topluluklar için en uygun
saat, çok fonksiyonlu dijital ekranl›
saattir. Zamanla ilgili bütün ba¤lar›
kopartman›n, onun olas› bir hat›ray›
canland›rabilece¤i düflüncesinden
kaçman›n en uygun yolu en
‘fl›k’›ndan bir dijital saat edinmek
olacakt›r. Oysa okul müsamere-
lerinde polka oynand›¤›, Cumhu-
riyet idealleri için tahta bavullarla
Anadolu yollar›na düflüldü¤ü y›llar-
da, üzeri mineli saatler bizim için
gelece¤i ve geçmifli düflündüren ve
yavafl yavafl ak›fl›yla ad›mlar›m›za
hürmet eden aletlerdi. Ahmet
Haflim bir nostalji üslubuyla
konufltu, o elinden kay›p giden
fleyin yaln›zca madenden kapakl›
saatler olmad›¤›n› biliyordu. 
O saatlerle birlikte zaman›n da
elimizden kay›p gidece¤ini ve 
‘yeni gün’ün “geceyi gündüze
katarak saadeti az, meflakkati 
çok uzun, bulan›k renkte bir ‘gün’
vücuda getirece¤ini” de biliyordu.
Müsamerelerde polka oynayanlar›n,
onlar›n eflraftan babalar›n›n yan-
lar›nda daima zaman›n ne oldu¤unu
onlara gösteren bir saat vard›;
flimdiki dijital saatler gibi ‘lakayt’ 
bir rakam›n ekrana yap›flt›r›ld›¤›
saatler onlar için hayra yorulmama-
s› gereken bir kâbustu. 

NNuuhh KKöökkllüü
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1 Ahmet Haflim; Bütün Eserleri / Gurabahane-
i Laklakan / Di¤er Yaz›lar. Ed. ‹nci Enginün,
Zeynep Kerman. ‹stanbul: Dergah Yay›nlar›,
1991.
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Sa¤l›¤›n Ekonomi Politi¤i
Sa¤l›¤›n üretim ve da¤›t›m koflullar›,
devletlerin ve dünya kurumlar›n›n
bu konuda piyasay› denetim alt›na
alma çabalar›, küreselleflmenin
bütün bu süreci nas›l flekillendirdi¤i
ve de bu geliflmelerin yol açt›¤›
sonuçlar› etkilemeyi amaçlayan
toplumsal mücadelelerin toplam›.

Dünya Ekonomisinin En Büyük
Sektörü
Salt ekonomik büyüklükler aç›s›n-
dan düflündü¤ümüz zaman sa¤l›¤›n
niçin bu kadar önemli bir konu
oldu¤u aç›kça gözüküyor. ABD’nin
GSMH’si dünya gelirinin %30’u
civar›nda, AB’nin ise ona yak›n.
ABD’de millî gelirin içinde sa¤l›k
sektörünün tuttu¤u yer %15’i
geçmifl durumda, AB için ayn›
rakam %10’larda dolafl›yor. Dün-
yan›n geri kalan k›sm›nda ise gelirin
%5 ile %8’i aras›nda ortalamalar
söz konusu. Ayr›ca bu yüzdeler
sürekli olarak artmakta. ((BBkkzz;; FFiikkrrîrîrîî
MMüüllkkiiyyeett)) Yani, ekonomi politik
olarak bakt›¤›m›zda istikrarl› bir
büyüme sürdüren ve zaten gelirde
pay› kabaca %10 olan, herhâlde
dünya ekonomisinin en büyük sek-
töründen söz ediyoruz. Gayet tabii
ki böyle bir sektörde olan biten her
fley dünya ekonomisi aç›s›ndan
önem tafl›yacak, devletlerin ve kâr
peflinde koflan flirketlerin ilgisini
çekecektir. 

Sa¤l›k sektörünün pay›ndaki büyü-
menin nas›l koflulland›¤› da aç›k.
Her fleyden önce böyle bir büyü-
menin illa kötü bir fley olmad›¤›n›
söyleyelim; insanlar temel ihtiyaç-
lar›n› karfl›lad›ktan sonra daha
kaliteli yaflamak için ellerindeki 
kaynaklar›n daha büyük bir k›sm›n›
sa¤l›¤a harc›yorlar. Bu kötü bir fley
de¤il. Ayr›ca insanlar daha çok
yafl›yorlar: Her ülkede ortalama
yaflam süresi uzuyor. Fakat uzun
yaflaman›n bir de maliyeti var,
hayat›n sonuna do¤ru sa¤l›k mas-
raflar› art›yor, böylece toplumlar
gelirin daha büyük bir yüzdesini
sa¤l›¤a ay›rmak mecburiyetinde
kal›yorlar. Üçüncü neden ise elefl-
tirmemiz gereken bir geliflmenin

ürünü: Sa¤l›k sektörüne girdi sa¤-
layan kapitalist sektörler maliyeti
sürekli yükseltecek flekilde ilaç,
teçhizat ve uzmanl›k icat edip
pazarl›yorlar. Ayr›ca fiyatlar›n› 
yüksek tutabilmek ve tekel olarak
davranabilmek için de kendilerine
çesitli koruma mekanizmalar› bu-
luyorlar; bunlar›n en önemlisi de
tabii ki ‘fikrî mülkiyet haklar›’. Yani,
kifli bafl›na düflen sa¤l›k harcama-
lar› ilaç ve cihaz kullan›m› nedeniyle
daha çok teknoloji ve araflt›rma
içeriyor ve bunlar›n fiyatlar› da
patent haklar›n›n korudu¤u piya-
salarda oluflan yüksek fiyat ve kâr-
lar› yans›t›yor. Bu nedenlerle de
maliyet art›yor. 

Siyasi Tart›flmada Öncelikli
Gündem
Sa¤l›k harcamalar›n›n nas›l ve kim
(devlet, sigorta, flah›slar) taraf›ndan
yap›ld›¤› çok önemli bir soru; fakat
oraya gelmeden flunu belirtmek
gerekiyor; sistem ne olursa olsun,
piyasa mekanizmas›yla veya vergi-
lendirme ile, toplumun kullanabile-
ce¤i tüm kaynaklardan sa¤l›k sek-
törüne ayr›lan bir paydan söz edi-
yoruz. Sa¤l›¤a ne kadar çok pay
ayr›l›rsa di¤er sektörlere, örne¤in
e¤itime, altyap›ya, konuta, çevreye,
özel tüketim mallar›na, kültüre,
spora vs. daha az ayr›lacak demek-
tir. Baz› iktisatç›lar, içinde bulundu-
¤umuz dinami¤in sürmesi hâlinde
yüzy›l›n ortalar›na do¤ru sa¤l›k sek-
törünün gelirin %25-30’una el koy-
aca¤›n› hesapl›yorlar. Bu istenilir bir
geliflme mi? Asl›na bak›l›rsa top-
lumlar böyle büyük sorulara siyasi
tart›flmalarla karar vermeli. Sa¤l›¤a
bu kadar büyük bir pay ay›rman›n
istihdam›n yap›s› aç›s›ndan, temel

araflt›rma harcamalar›n›n bölü-
flülmesi yönüyle, e¤itimin flekillen-
mesi üzerinde vs. ne kadar büyük
etkileri olaca¤›n› tahmin edebiliriz.
Ayr›ca toplumun kaynaklar›n›n bu
flekilde bölüflülmesinin nesiller aras›
dengeler aç›s›ndan da çok belirgin
bir sapma içerdi¤i aç›kça ortada.
Yani gençler yafll›lar›n ihtiyaçlar›na
cevap vermek için yetifltirilecekler;
daha çok insan doktor, hemflire,
hasta bak›c› olacak. Bilim bu yönde
geliflecek. Gençlerin üretti¤i de¤er
onlardan aktar›lacak ki yafll›lara
bak›labilsin. Arzulanan flekilde bir
siyasi tart›flma ortam› kurulamazsa
bütün bu sorunlar ve pazarl›klar
kendi ivmeleriyle belli noktalara

varacaklar ve toplumsal gerilimlere
yol açacaklar. Yani bu sorular› gün-
deme getirmek ve ne tür önlemlere
baflvurulabilece¤ini düflünmek
siyasetin öncelikli gündemlerinden
olmal›.

TRIPS
Uzun dönemli sorunun bu kadar
ciddi boyutta olmas›na ra¤men,
sa¤l›¤›n güncel sorunlar› gündemi
daha çok iflgal ediyor. Sa¤l›k sek-
törü ba¤lam›ndaki güncel tart›flma,
h›zla yükselen harcamalar ve bu
harcamalar›n nas›l karfl›lanaca¤›
çerçevesinde gerçeklefliyor. Yuka-
r›da sayd›¤›m›z maliyetleri yükselten
unsurlar içinde küreselleflme ön-
celikle gündeme geliyor. Küresel-
leflme di¤er sektörlerde oldu¤u gibi
sa¤l›kta da tüm dünyada tek pazar
yaratma çabalar›n› beraberinde
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etkili olan yüksek ücretler ve cazip
çal›flma koflullar›; göç alan ülkeler
aç›s›ndan büyük bir avantaj ve
maliyetleri düflüren bir etken; göç
verenler ise kaynak harcayarak
yetifltirdikleri personeli kaybetme
durumundalar. Baz› Afrika ülke-
lerinin çektikleri sa¤l›k personeli
s›k›nt›s› bu nedenle daha da
zorlafl›yor. Küreselleflmenin kurum-
lar› insanlar›n serbest hareketini
d›flar›da b›rakt›¤› müddetçe güçlü
devletler istedikleri vas›fta kiflilere
vize ve çal›flma izini verebiliyorlar,
bu da dünyada varolan eflitsizli¤i
daha da keskinlefltirme potansiyeli
tafl›yor. Sa¤l›k hizmetlerinin küresel
bir pazarda geçekleflmesi farkl› yol-
larla olabiliyor. Sa¤l›k turizmi bun-
lardan biri; yani zengin ülkelerden
yoksul ülkelere sa¤l›k hizmeti al-
maya gelen insanlar. Yine tahmin
edebilece¤imiz gibi bu h›zla büyü-
yen ak›m sadece sa¤l›k hizmet-
lerinin fiyat›n› art›rmakla kalmayan,
ayn› zamanda en iyi hizmetlerin en
çok para verebilecek ‘müflteri’lere
ayr›lmas› neticesini do¤urabilecek
bir geliflme. Küreselleflme her ko-
nuda tek pazar oluflturmaya dönük
bir dinamik, sa¤l›k sektöründe tek
pazar oluflmas› yüksek gelirli ve
sa¤l›¤a daha büyük bütçe ay›ra-
bilen nüfuslar› kay›racak, flimdikin-
den daha keskin bir kutuplaflmaya
yol açabilecek bir geliflme.

Sa¤l›k Sektörünün Örgütlenmesi
ve Reform Tasar›lar›
Sözünü etti¤imiz dinamiklerin di¤er
bir boyutu ise sa¤l›k sektörünün
nas›l örgütlenece¤i ve nas›l hizmet
verece¤i ile iliflkili. Bilindi¤i gibi
dünyan›n farkl› ülkelerinde farkl›
yöntemler ve uygulamalar var:
‹ngiltere’de vergilerden beslenen bir
sa¤l›k sektörü (Ulusal Sa¤l›k Servisi
- NHS) devlet memuru olan per-
sonelle hizmet veriyor. Avrupa’n›n
ço¤u ülkesinde çal›flanlardan
kesilen primlerin kaynak teflkil etti¤i
sa¤l›k sigortalar› var, fakat tüm
nüfusu kapsayan bir hizmet söz
konusu. ABD’de ise 65 yafl›n
alt›nda olan nüfus iflverenlerin
örgütledi¤i sigortalara ba¤l›; 50
milyona yak›n kiflinin hiçbir sigor-
tas› yok. Türkiye’de yak›n zamana

karfl›s›nda durabilmek için devletin
gücüne ihtiyaç var. Yani, flirketlerin
lobicili¤ini, doktorlara verdikleri
hediyeleri, hastalara yönelik 
yapt›klar› reklamlar› s›n›rlamak,
yap›lan ilaç harcamalar›n› k›s›tla-
mak, jenerik ilaçlar›n piyasaya
girmesini sa¤lamak için devlet
devreye girmek mecburiyetinde.
Aksi takdirde ilaç flirketlerinin 
sonsuz ifltah› sa¤l›k harcamalar›n›
k›sa dönemde de h›zla yükseltme
potansiyeline sahip. Ayn› tart›fl-
may› t›pta h›zla de¤iflen teknolojinin
getirdi¤i pahal› cihazlar aç›s›ndan
da yapmak mümkün. Yine patentli
ve çok pahal› tan› cihazlar›n›n
devletin hiçbir denetimi olmadan
sat›n al›n›p kullan›lmas› maliyetleri
yükselten bir faktör. Gazetelerde
gördü¤ümüz gibi bir cihaz israf›na
yol aç›yor ve tabii ki ortalama 
hastane masraflar›n›, doktor 
ücretlerini ve sa¤l›k sektörü pay›n›
gereksiz bir flekilde yükseltiyor.
Büyük ilaç flirketleri ABD ve AB
uyruklu. Özellikle de ABD devleti
ilaç flirketlerinin her istedi¤ini 
hayata geçirmeye ve buna ilave-
ten patent haklar›n› da sonuna
kadar korumaya kararl›. Fakat bu
konuda bütün dünyada geliflen bir
muhalefet ittifak› ile karfl› karfl›ya.
Bu nedenle de yapt›¤› ikili anlafl-
malarda ABD öncelikle patent hak-
lar›n› sa¤lama almaya çal›fl›yor.
Buna karfl›l›k DTÖ içinde dahi ilaç-
lar konusunda çok daha reformist 
bir çizgi geliflmifl durumda. Ayr›ca 
tüm devletler ve hatta sa¤l›k 
harcamalar›n›n bir k›sm›n›
karfl›lamakla yükümlü Amerikan
eyaletleri de flu veya bu flekilde
ilaçlar›n daha makul fiyatlarda
sat›lmas›na yönelik denetim
mekanizmalar› gelifltiriyorlar.

Doktor ve Hemflire Transferi
Küreselleflmenin henüz Türkiye’yi
fazla etkilemeyen bir boyutu ise
sa¤l›k personeline iliflkin. Özellikle
‹ngilizce konuflulan Asya, Afrika, ve
Karayip ülkelerinden ‹ngiltere ve
ABD baflta olmak üzere zengin
ülkelere doktor ve hemflire transferi
yap›l›yor. Ayn› flekilde eski Sovyet
Bloku ülkelerinden özellikle
Almanya’ya bir ak›m var. Burada

getirdi. Burada en önemli aktör ilaç
flirketleri oldu. 1995’te Dünya
Ticaret Örgütü sözleflmesi ortaya
ç›kt›¤›nda DTÖ’ye üye olman›n ön
flart› olarak TRIPS anlaflmas›n› im-
zalamak gerekti¤i söylendi. TRIPS
fikrî mülkiyet haklar›n›n ticarete
iliflkin boyutlar› anlam›na geliyor, 
ve de DTÖ üyesi ülkelerin patent 
ve di¤er fikrî mülkiyet kategorilerini
kendi kanunlar›yla ABD’nin büyük
flirketlerini tatmin edecek bir flekil-
de düzenlemelerini emrediyor. Pa-
tent haklar›n› en çok düflünenler ise
herhâlde ilaç flirketleri. Bu flirketler
araflt›rmaya çok para harcad›klar›n›,
bu nedenle de bulduklar› ilaçlar›
pahal›ya satmaya mecbur olduk-
lar›n›, bu ilaçlar› izinsiz olarak kop-
yalayanlar› cezaland›rman›n gerekli
oldu¤unu söylüyorlar. Gerçekte ise
temel araflt›rmalar›n çok büyük
k›sm› devlet fonlar›yla kamu ve
üniversite laboratuvarlar›nda ya-
p›l›yor, ilaç flirketlerinin en büyük
maliyeti araflt›rma de¤il pazarlama.
Yeni oldu¤unu iddia ettikleri pa-
tentli ilaçlar›n ço¤unlu¤u patent
süresi geçmek üzere olan ilaçlar›n
çok az de¤ifltirilmifl ve eskisine
nazaran üstünlü¤ü olmayan flekil-
leri. Bu flekilde hastalar› ve 
doktorlar› yeni ilaçlar› almalar›na
ikna etmek için büyük paralar
harc›yorlar; devletin denetleyici
kurullar›na kendi taraflar›ndan
uzman yerlefltirmek için verme-
yecekleri rüflvet yok. Bütün bu
çaba sonucunda ilaç sektörü çok
yüksek bir kâr oran›na sahip.
Patent haklar› üzerindeki hassa-
siyet de buradan geliyor. Böyle bir
durumda ilaç flirketlerinin
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Yeni oldu¤u iddia
edilen patentli

ilaçlar›n ço¤unlu¤u
patent süresi

geçmek üzere olan
ilaçlar›n çok az
de¤ifltirilmifl ve 

eskisine nazaran
üstünlü¤ü olmayan 

flekilleri.

fiirketlerin lobi-
cili¤ini, doktor-
lara verdi¤i
hediyeleri,
hastalara yöne-
lik reklamlar›n›
s›n›rlamak,
yap›lan ilaç 
harcamalar›n›
k›s›tlamak,
jenerik ilaçlar›n
piyasaya
girmesini
sa¤lamak için
devlet devreye
girmek zorunda.
Yoksa, flirketle-
rin sonsuz ifltah›
sa¤l›k harca-
malar›n› h›zla
yükseltebilir.

tüketici veya müflteri olarak
davran›lmas›n› engellemek en
önemli ilke olmal›d›r. 

3.Temel paket ne kadar kapsay›c›?
Paketin mümkün oldu¤u kadar
genifl tutulmas› tabii ki en çok
istenilen fley. ‹nsanlar›n kendilerini
güvende hissetmeleri ve sa¤l›k
konusunda endiflesiz yaflaya-
bilmeleri herhâlde yaflam kalitesini
yükselten en etkili unsur. Ayr›ca,
paket ne kadar genifl tutulursa
tamamlay›c› özel sigortalara o
kadar az gereksinim olacak, o
nedenle de orta s›n›f ortak hizmeti
daha az terk edecek. Nüfusun
ço¤unlu¤u sigortay› benimsedi¤i
takdirde hizmetin aksamamas› ve
iyilefltirilmesi için de bir bask›
bloku oluflacakt›r. Orta s›n›f›n
içinde olmad›¤› hizmet paket-
lerinin (sa¤l›kta, e¤itimde, kamu
tafl›mac›l›¤›nda) kalitesinin
düfltü¤ünü hep gözlüyoruz. 

4.Devletin denetim kapasitesi
yeterli mi? Tüm harcamalar kendi-
leri devlet memuru olmayan dok-
torlar taraf›ndan kararlaflt›r›ld›¤›
zaman devletin do¤ru ve etkin
çizgiler belirlemesi gerekiyor.
Örne¤in “ancak flu durumda
böyle bir test yap›labilir” veya 
“flu ilac› kullanmaya gerek yoktur,
onun yerine daha ucuz olan flunu
kullan›n” gibi... Görüldü¤ü gibi
denetim yapanlarla doktorlar›
karfl› karfl›ya getiren bir durum
söz konusu. Burada devletin
denetim mekanizmalar›n›n doktor-
lar› s›k› bir cenderede tutmas›
gerekiyor. Denetim kurullar›n›n bir
yandan ilaç flirketlerinin rüflvetle-
rine, bir yandan da doktorlar›n
mesleki özerklik argümanlar›na
karfl› koyabilecek uzmanl›¤a ve
dirayete sahip olmalar› gerekiyor.
‹flleri zor. 

5.Bir di¤er konu da sa¤l›k sigortas›
kurumunun sat›n almas› gereken
mal ve hizmetlere iliflkin. Yukar›da
de¤indi¤imiz ilaçlar ve tan› cihaz-
lar› konular›, ve de kapitalist bir
ortamda süregiden sa¤l›k hizmet-
lerinin kenar›ndan köflesinden
geliflen metalaflt›rma dinami¤i,

kadar SSK, Emekli Sand›¤› ve Ba¤-
Kur üyelerinin ve aile fertlerinin
sa¤l›k sigortas› vard›; bunlara ekle-
nen ‘Yeflil Kart’ uygulamas›na
ra¤men nüfusun %30 kadar›n›n
hiçbir güvencesi olmad›¤› tahmin
ediliyordu. Dünyan›n her ülkesinde
ortak bir kayg› var: Sa¤l›k sektö-
ründe harcamalar gelire nazaran
çok daha h›zl› bir flekilde yükseli-
yor. Bu art›fl›n nas›l karfl›lanmas›
gerekti¤ini söylemek çok zor. Bu
nedenle de her ülkede sa¤l›k hiz-
metlerinin ve harcamalar›n›n yeni-
den düzenlenmesi gündemde. AKP
iktidar›n›n kanunlaflt›rd›¤› Sa¤l›k
Reformu tasar›s› Türkiye’deki duru-
ma radikal bir dönüflüm getiriyor.
Tasar›ya göre farkl› kurumlar kal-
mayacak, tüm çal›flanlardan prim
al›nacak, prim veremeyecek du-
rumda olanlar›n katk›s› devlet
taraf›ndan karfl›lanacak. Doktorlar
ve hastaneler ise özelleflecek veya
özerkleflecek, verdikleri hizmet
karfl›l›¤› sigorta fonundan ödeme
alacaklar. Ayr›ca sa¤l›k hizmeti ala-
cak herkes bir ‘aile hekimi’ne ba¤l›
olacak, bu basamaktan sevk
edilmeden uzman hekimlere ve
hastanelere gidemeyecek. Sigorta
ilaç ve difl tedavisi dahil her fleyi
karfl›layacak. 

Türkiye’dekine benzeyen sa¤l›k
reform tasar›lar› Asya, Latin Ame-
rika ve Do¤u Avrupa’da pek çok
ülkede gündeme geldi. Bu öneri-
lerin tasar›m› da tam bir küresel ifl
bölümü çerçevesinde olufluyor:
Harvard, Johns Hopkins veya
Londra üniversitelerinin Halk Sa¤l›¤›
okullar›ndan uzmanlar ülkeye da-
n›flman olarak ça¤r›l›yor, bunlar›n
yazd›klar› raporlar Dünya Bankas›
taraf›ndan da incelenip onaylan›yor,
sonra hükümetlerce benimsenip
kanunlafl›yor. Burada esas amaç
büyüyen talep karfl›s›nda bir yan-
dan sa¤l›k hizmetini yaymak, bir
yandan da maliyet art›fl›n› s›n›rla-
mak. Sigortan›n fonlanmas› ödenen
primlerden sa¤lan›yor, prim ödeye-
meyecek derecede yoksul olanlar›n
katk›s›n› devletin karfl›lamas›
öngörülüyor. Sa¤l›k sektöründe
devletin do¤rudan hizmet verme-
sinin etkin olmad›¤› ileri sürülüyor,

bu nedenle sektördeki memur istih-
dam›n› toptan kald›rmak veya iyice
daraltmak da projenin bir parças›.
(Türkiye’de tasar›ya muhalefetin
esas nedeni de buydu). Önerilen
çözümlerin ortak yan› asgari bir
hizmet paketini tüm nüfusa verir-
ken, paras› olan orta s›n›f› bu asgari
paketin üzerinde özel sigorta sat›n
almaya raz› etmek. Bu almafl›¤›n bir
yandan politik sonuca ulaflaca¤›,
bir yandan da maliyetleri k›saca¤›
düflünülüyor. 

Türkiye’deki ve Di¤er Ülkelerdeki
Benzer Tasar›larda Anahtar
Konular
1.Prim ödenmedi¤i bahanesiyle

kimsenin sigorta kapsam› d›fl›nda
kalmamas› sa¤lan›yor mu?
AKP’nin getirdi¤i kanunda sa¤l›k
hizmeti sunanlar›n neredeyse
polis gibi çal›fl›p, hiç gerçekçi
olmayan bir beklenti ile, prim öde-
memifl ve yeteri kadar yoksul
oldu¤u tescil edilmemifl insanlar›
hizmet d›fl›nda tutmas› öngörü-
lüyor. Bir sa¤l›k sisteminin
baflar›s›n›n en önemli k›stas› hiç
kimseyi d›flar›da b›rakmamas›
olmal›. Türkiye gibi, insanlar›n
yar›s›n›n formel istihdamda
olmad›¤› bir yap›da herkesten
prim toplamak çok zor olacakt›r.
Toplumun popülist gelenekleri ise
kimsenin hizmet d›fl› b›rak›lmas›n›
kolay kolay kabul etmeyecektir.
Burada verilecek mücadele ile
sigortan›n evrensel olarak
tan›mlanmas› garanti edilmelidir.
Yani, devlet (tarihî prati¤e uygun
olarak) buldu¤undan primini als›n
ama hiç kimseden de hizmet
al›koymas›n. 

2.Devletin özel veya özerk kurum
ve flirketlerle ve hizmet veren ele-
manlarla çal›flt›¤› bir durumda
giderek daha kapsaml› bir piyasa
hâkimiyeti ve metalaflt›rma bask›s›
gelecektir. Önemli olan bu meta-
laflmay› hizmet alan insanlara
yans›tmamakt›r. Sa¤l›¤›n özel bir
konumu vard›r, hiçbir hasta ken-
disi âciz durumdayken hizmet
seçimi veya fiyat pazarl›¤› yapmak
istemeyecektir, o anda en önemli
fley güven duygusudur. Hastaya
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silindirlerine kaydetmektedir.
Nipper fonograf borusundan gelen
sahibinin sesini garipseyerek dinle-
mektedir. Nipper’in bu ilgisi ressa-
ma bir fikir verir. Köpe¤i Nipper’i
fonograf makinesi önünde resme-
der ve köpek mamas› firmalar›na
satmaya çal›fl›r. Köpek mamas›
satanlar fikirle ilgilenmezler. Res-
sam 1899 y›l› sonbahar›nda mer-
kezi Londra’da bulunan ‘The
Gramophone Co.’ Yetkilisi W.B.
Owen’›n kap›s›n› çalar.

Owen “bu resimle ilgilenebilece¤ini
ama resimdeki fonograf› kald›r›p
yerine kendi firmalar›n›n üretti¤i bir
gramofon makinas› koymas›n›”

teklif eder. Ressam gereken düzelt-
meyi gerçeklefltirir ve 17 Ekim günü
tekrar Owen’›n bürosuna gelir.
Resim bitmifltir. Firma ressam F.
Barraud’a 50 sterlin resim için, 50
sterlin de telif haklar› için ödemede
bulunur; resim teslim edilir. Tam
Barraud oradan ayr›l›rken Owen
sorar;

-Bunun ad› ne olacak?

Ressam bu soruyu
bekliyormuflças›na, geciktirmeden
yan›tlar:

ve yaflam kalitelerini en yak›ndan
belirleyebilecek bir ihtiyaçtan
bahsediyoruz. Bu nedenle de
tart›flmalar›n devam edece¤i kesin. 

ÇÇaa¤¤llaarr KKeeyyddeerr

Sahibinin Sesi
Dünyan›n en tan›nm›fl plak, gramo-
fon ve gramofon i¤nesi markala-
r›ndan biridir. Kulland›¤› logo, (ala-
met-i fârika) firman›n tan›nmas›nda
önemli bir rol oynam›flt›r. Gramofon
önünde duran ve borudan gelmek-
te olan sahibinin sesini dinleyen
köpek alamet-i fârikas› ‘Sahibinin
Sesi’ markas› ile özdefl olmufltur.

Hemen hemen dünyan›n her böl-
gesinde uzun y›llar kullan›lm›fl ve
halen kullan›lan bir logodur. Belki
bu çapta popüler olmufl ve kabul
görmüfl baflka bir alamet-i fârika da
yoktur.

Resme konu olan ‘Bull terrier’
k›rmas› köpe¤in ad› ‘Nipper’d›r.
Muhtemelen 1884 y›l›nda ‹ngiltere
Bristol’da do¤du¤u kabul edilir.
Nipper ilk sahibinin vefat› üzerine
ressam Francis Barraud’un himaye-
sine girmifltir. Bir fonograf merakl›s›
olan ressam F. Barraud zaman
zaman kendi sesini fonograf

maliyeti kontrol etmek isteyen
kurumla mal ve hizmet sat›c›lar›n›
karfl› karfl›ya getiriyor. Bir sa¤l›k
sisteminin baflar›s› herkese müm-
kün oldu¤u kadar iyi hizmet
verirken maliyetleri kontrol alt›na
almaktan geçiyorsa; patent hak-
lar› gibi konulara e¤ilmesi, bu
konuda ayn› zamanda küresel
forumlarda etkinlik göstermesi
gerekti¤i çok aç›k. Burada amaç
ucuz ve kaliteli mal ve hizmet
sat›n almak. ‹laç flirketleri, depo-
lar› ve da¤›t›mc›lar› ile gereken
pazarl›klar›n yap›lmas› fiyat kont-
rolünde önemli bir faktör. Bu
süreçte sigorta kurumunun tek
al›c› olarak (monopsonist) daha iyi
sonuçlara ulaflaca¤›n› düflünebili-
riz. Fakat, maliyetin belki daha
büyük bir k›sm› sat›n al›nan sa¤l›k
personeli hizmetlerinden kay-
naklanacak. Memur olmayan,
sözleflmeli olarak hizmet gören,
belki iflletme kârlar›ndan da pay
alan, yukar›da belirtti¤im gibi
piyasan›n küreselleflmesi ile ücret
beklentisi yükselmifl doktorlar ve
hemflirelerden söz ediyoruz. Yeni
sa¤l›k sistemleri sigorta yönetimi
(devlet) ile sa¤l›k personelini de
karfl› karfl›ya getiriyor. Bu
mücadelenin de ne kadar zor
olaca¤› ve d›flar›dan bakanlar› da
ne kadar zorlayaca¤› ortada.

Tart›flmalar Devam Edecek
Görüldü¤ü gibi sa¤l›k konusunun
gündemde olmas›n› belirleyen
koflullar uzun vadeli geliflmeler.
Küreselleflmenin bu dinamikleri 
etkileme flekli, devletten beklenen-
lerin nas›l gerçekleflece¤ine yönelik
beklentiler, ve bu beklentileri
gerçeklefltirmek için verilen
mücadeleler de bu sürecin bir
parças›. Bu karmafl›k sahnede
klasik toplumsal güçler yan›nda
küresel kurumlar (DTÖ, Dünya
Sa¤l›k Teflkilat›, Dünya Bankas› vb.)
ve global flirketler, özellikle de ilaç
flirketleri, yer al›yor. Oynanan oyun-
da dünya gelirinin %10’una varan
büyük paralar söz konusu. Fakat
ayn› zamanda insanlar›n yaflam›n›
en yak›ndan etkileyen, potansiyel
olarak hayatlar›n› en çok yaflan›l›r
hâle getirebilecek, güvencelerini 

Sahibinin Sesi sözcü¤ü, Türkçeye bir deyim olarak da girmifltir. Plak ve gramofon firmas›n›n
hedeflemifl oldu¤undan daha de¤iflik bir anlam yüklenerek, dalkavukluk yapan yahut birilerinin
söylediklerini tekrarlayan kimseler için kullan›l›r.

-His Master’s Voice... (Sahibinin
Sesi).

Nipper Meflhur Oluyor
Nipper’l› resim 1900 y›l›nda
Amerika Birleflik Devletleri Patent
Bürosuna alamet-i fârika olarak
kaydettirilmifltir. 1902 y›l›nda fir-
man›n üretti¤i Victor marka gramo-
fonlarda ve plaklarda kullan›l›r ve
22 Temmuz 1910 y›l›nda ‘His
Master’s Voice’ sözcü¤ü ile yan
yana kullan›lmaya ve yayg›nlaflma-
ya bafllar. ‘Sahibinin Sesi’ sözcü¤ü 
firman›n yat›r›m yaparak faaliyet
gösterdi¤i her ülkenin kendi dili ile
ifade edilmifltir. Türkiye’de ‘Sahi-
binin Sesi’, Fransa’da ‘La Voix de
Son Maître’, ‹talya’da ‘La Voce del
Padrone’, ‹spanyo’da ‘La Voz de
Su Amo’.

Nipper’l› Sahibinin Sesi alamet-i
fârikas› büyük bir ticari baflar›y›
sa¤lad›¤›nda gramofon önünde
oturan bebek, yafll› adam vb. gibi
pek çok taklidi de beraberinde
geldi. Öte yandan firma Müslüman
ülkelerde köpekli bir tan›t›m›n hofl
karfl›lanmayaca¤› endiflesi ile
de¤ifliklik yapma ihtiyac› duymufl
ve Nipper’›n yerini yerel giysileri
içinde çocuklar alm›flt›r. Nipper’l›
Sahibinin Sesi alamet-i fârikas› ilk
kullan›ld›¤› y›llarda baz› elefltirilere
de u¤rad›. Denildi¤ine göre resimde
kullan›lan gramofon eski model bir
makine idi ve fazla ifle yaramazd›.
Elefltiri getirenler bu durumu alay
konusu yap›yorlard›. “Köpek, sesini
plaklara kaydettirecek kadar zengin
ama iyi bir makine alamayacak
kadar zü¤ürt birine aitti.” Fakat
elefltiriler fantezi olarak kald›.
Gramofon dinleyen köpek logosu
dünyan›n en kal›c› imajlar›ndan biri
oldu ve hiç süphe yok ki The
Gramophone Co. firmas›na epeyce
de para kazand›rd›.

Nipper bu kadar ünlenece¤ini bil-
meden yaflad›. Dünyaca tan›nd›¤›n›,
suretinin dünyan›n her taraf›nda
plaklar, gramofonlar, i¤ne kutular›,
gazete ilanlar› üzerinde gezdi¤ini
göremedi. Tahminen 1895 y›l›nda
da öldü. Kingston Upon Thames,
Eden Caddesi’ndeki bir dut a¤a-

c›n›n dibine battaniyeye sar›l› olarak
gömüldü. 1950 y›l›nda His Master’s
Voice firmas›n›n haklar›n› elinde
bulunduran EMI, Eden (Cennet)
Caddesinde gerçeklefltirdi¤i bir kaz›
ile Nipper’›n mezar›n› buldu. Bir
gönül ve vefa borcu olarak da
oraya törenle bir plaket yerlefltirdi.

CCeemmaall ÜÜnnllüü

Sahip Olmak
Asl›nda, radyonun çok önemli oldu-
¤unu düflünüyorum. Her zaman da
böyle olacak. Küçüklü¤ümde ilk
dinledi¤im müzikler radyodand›.
Bunlar Küba, Kuzey Amerika,
Meksika, Latin Amerika ve Avrupa
müzikleriydi. Radyo ile bu ülkelerin
hepsine ulaflabildim. Radyoya çok
sayg› duyuyorum. Çünkü onun
vas›tas›yla müzi¤e ulaflabiliyoruz.
fiu an ise Aç›k Radyo için konufl-
maktay›m. Asl›nda biz Küba’da,
dünyan›n birçok yerinde de oldu¤u
gibi, belirli ihtiyaçlar›m›z› karfl›laya-
madan yafl›yoruz. Ama bu normal.
Dünyan›n her yerinde oluyor bu.
‹nsanlar, d›flar›dakiler belki bizi çok
fakir olarak biliyor. Ancak bu do¤ru
de¤il. Yaflamak için gerekli olanlara
sahibiz; milyoner de¤iliz, ama
gerekli olanlara sahibiz. Dünyan›n
di¤er yerleri ile aram›zda ortak
birfleyler oldu¤unu düflünüyorum,
ki hepimiz insan›z ve yaflam›n keyfi-

ni ç›kar›yoruz. Yaflad›¤› yerdeki
havan›n ve oradaki ortam›n insan-
lar› biraz daha mutlu ya da daha
mutsuz k›ld›¤›na inan›yorum. Çok
kuzeye, mesela ‹rlanda’ya gitsek
de, dünyan›n her yerinde müzikten
hofllan›yor insanlar. Ama Türki-
ye’de, ki Türkler bizimle ayn› miza-
ca sahipler; insanlar daha keyifli,
daha canl›. Yani herfley ait oldu¤un
ortama ba¤l›. Bizler neye sahipsek
onu tafl›yoruz, onunla yafl›yoruz.
Böyle oldu¤umuz için ise bizi
çevre, baflka bir ortam, iklim ya da
kar, hiçbirfley etkileyemez. Her
zaman nas›lsak o flekilde devam
edece¤iz. 

OOmmaarraa PPoorrttttrttuuoonnddoo iillee ssööyylleeflfliiddeenn

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 25 Kas›m 2005.
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kokusunu, aflk süresince, cinsel
iliflki süresince iç organlar›ndaki
de¤iflen kokular› ilk defa Rilke ile
yaflad›m” diyordu, bu denli yo¤un
bir aflkt› yaflad›klar›. Rilke de ayn›
flekilde Salomé’siz bir dünyay›
düflünemedi¤ini kerelerce, kere-
lerce söylüyordu. Ama yaz›k ki 
4-4,5 y›l sonra ayr›lmak zorunda
kald›lar. Ayr›lma nedenleri büyük 
bir olas›l›kla Rilke’nin bitip tüken-
meyen melankolisiydi. Salomé
art›k bu sürekli depresyonu
tafl›yamayacak bir durumdayd›.
Birbirleriyle sürekli, ebedi dost
kalmacas›na ayr›lmak zorunda
kald›lar.

Tabii Salomé’nin iliflkileri 
burada bitmedi, pek çok kifliyle 
birlikteydi ve bir ara yolu Viyana’ya
düfltü ve bu da yukar›da belirtildi¤i
gibi trafi¤i kar›flt›rmak biçiminde
oldu. Bir süre sonra bütün Viyana
çevreleri, entelektüelleri
Salomé’den söz etmekteydi; 
hem de ondan senli benli konufl-
tuklar›yla söz etmekteydiler. Gurur
duyuyorlard› bundan. Sanki
Salomé’nin intim yaflam›na çok
yaklaflm›fllar, çok kar›flm›fllar gibi
konufluyorlard›. Bunlar ne kadar
do¤rudur, ne kadar e¤ridir bilmi-
yoruz ama bildi¤imiz bir fley var ki
böyle bir figürü vard› Salomé’nin.

Freud
Freud ve Salomé ilk bir araya
geldikleri zaman kesintisiz 8 -10
saat birlikte olmufllard›. Bu 
Freud için de yeni bir yaflant›yd›. 
Ayr›ld›ktan sonra merakl› bak›fllar
Freud’un üzerindeydi... Freud hiç
istifini bozmad›; “Korkutucu 
derecede entelektüel bir kad›n,
sadece bu konular üzerinde
konufltuk..." diyerek bu uzun 
birlikteli¤e aç›kl›k getirdi. Bu
konuflmadan ve izleyen 
konuflmalardan sonra Freud’un
üslubunda bile bir de¤ifliklik 
oldu¤u söyleniyordu art›k. 
Bunu fark eden Karl Abraham 
ona, “Üstat, yeni bir yaz›fl stili
gelifltirmiflsiniz” diye küçük bir
i¤neli bir yorum yapm›flt›, “yani 
yutmuyoruz yeni geliflmeyi” 
demek istiyordu. 

zamanda da Salomé’nin ilk 
aflk›n›n da bu teolog oldu¤u
san›l›yor. Öte yandan ayn› teolog
Salomé’ye ‹sviçre’ye gitmesini ve
felsefe okumas›n› ö¤ütlüyordu. 
Bu önerinin uzant›s›nda Salomé
genç yaflta ‹sviçre’ye gitti, felsefe
okumaya bafllad›. 

Nietzsche
Salomé 21 yafl›ndayken Roma’ya
gitti¤inde orada 37 yafllar›nda,
ça¤›n en avangard, en gür sesli
filozofu Friedrich Nietzsche ile 
karfl›laflt›. Nietzsche o s›rada
Zerdüflt’ü yazmaktayd›. Burada tt
ilk görüflte birbirlerine âfl›k oldular.
Nietzsche kendi tan›m›yla adeta
çarp›lm›flt›. Salomé ise ilk defa
romanlarda okudu¤u kahramanlara
özgü bir dille konuflan, sahici bir
kahramanla karfl›laflm›flt›. Tanr›n›n
öldü¤ünü yüksek sesle söyleyen 
bir kahramanla... O s›ralarda
Salomé’nin birlikte yaflad›¤› ya da
en az›ndan ayn› evi paylaflt›klar›
filozof bir arkadafl› vard› ama 
Salomé onunla sadece evi 
paylaflmakla kald›. Bütün 
duygular›, bütün heyecanlar›yla
Nietzsche’ye do¤ru yöneldi ve iki
seneden fazla bir zaman Nietzche
ile birlikte oldular. Ama bu arada
aralar›nda bir iliflki geçip geçmedi¤i
bilinmiyor. Olas›l›kla geçmemifltir
çünkü Salomé ›srarla ebedi bir
aflk›n devam etmesi için ebedi bir
bakireli¤in de devam etmesi gerek-
ti¤i gibi, anlafl›lmas› kolay olmayan
bir düflünce içindeydi. Olas›l›kla
Nietzsche de bu cinsel konularda
çok fazla ›srarc› de¤ildi. Birlikte-
likleri 2-2,5 sene kadar sürdü. Ama
ayr›lmalar›na Nietzsche’nin ablas›,
özellikle de ablas›n›n k›skançl›klar›
sebep oldu. Ayr›ld›lar ve bu
Nietzsche için oldukça travmatik 
bir olay oldu. Salomé de ayn›
flekilde üzgündü fakat ard›ndan
yaflam›n› belirleyecek olan Rilke 
ile tan›flt›. 

Rilke
Rilke Salomé’nin yaflam›n›n dönüm
noktas›n› oluflturdu, o zamana ka-
dar olan dünyas›n› altüst etti. ‹lk
aflk›, ilk cinsel aflk› Rilke ile birlikte
yaflad›lar. Salomé “-iç organlar›n›n

Salomé
Lou Andreas-Salomé. Kendisi 
zor, ama çok büyük bir kapasiteydi.
Belki de yüzy›l›n en özgür, en d›fla
dönük, en zeki kad›n›yd› ama ayn›
zamanda yüzy›l›n en zeki insanla-
r›yla birlikte olmas›yla da ünlüydü.
Güzel bir kad›nd› öncelikle. Çok
güzel bir kad›n... 

Viyana’da kullan›lan bir sözle,
girdi¤i her yerde sözcü¤ün tam
anlam›yla trafi¤i aksatan bir kad›n
oldu¤u söylenirdi. 1861 do¤umluy-
du, yani Freud’dan birkaç yafl
küçüktü. Annesi Litvanyal›yd›.
Babas› ise Rus ordusunda Çar’›n
en sevdi¤i generallerden biriydi ve 
Polonya bask›n›n› çok kanl› 
bast›rd›¤› için de büyük ödüllerle
ödüllendirilmiflti. Bu öyle zengin bir
aileydi ki, Salomé k›fll›k saray›n
yak›n›ndaki bir evde do¤du ve
büyüdü. Bir y›¤›n erkek kardeflten
sonra do¤an Salomé ailece ‘difli
p›rlanta’ diye tan›mlanan bir 
güzelli¤e sahipti. S›rf güzellik de
de¤il, bir auras›, özel bir cazibesi,
çekicili¤i vard› asl›nda. Ve bu aura
neredeyse yaflam› boyunca sürdü.
“Bundan dolay› da do¤aya hep
flükran borçluyum, beni böyle bir
kiflilikle yaratt›¤› için.” diyordu
Salomé . 

Genç yaflta Rusya’da modernizmin
yay›lmaya bafllad›¤› bir ça¤da mo-
dern bir okula gidiyordu. Burada 
ilk tan›flt›¤› kiflilerden biri olan bir
teolog kendisine hem Darwinizm,
hem modern felsefe, hem de bir
miktar teoloji ö¤retti. Ama ayn› 
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Lou Andreas-Salomé,
1861-1937.

Salome k›sa sürede Viyana’da son
derece etkili bir figür hâline gelmifl-
ti. Nietzsche, Rilke, Freud, Gerhard
Hauptmann, sosyalist önderlerden
Georg Ladebour, rejisör Max
Reinhardt, yazar Arthur Schnitzler,
Hugo von Hofmannsthal, filozof
Paul Rée, Münihli yazar Wedekind,
feminist Helena Stöcker, araflt›r-
mac› Friedavon Bülow, Marie von
Ebner-Eschenbach ve daha pek
çoklar› Salomé ile tan›flt›ktan sonra
yazd›klar› yaz›larda; felsefi olsun,
fliirsel olsun, roman olsun, tiyatro

olsun, ne olursa olsun Salomé’ye
göstermeden, onun fikrini almadan
bunlar› yay›na vermez oldular.
Freud’u da bunlar›n bafl›na koya-
biliriz çünkü Freud o günden sonra
hiçbir önemli yaz›s›n›, ya da kitab›n›
ilk önce Salomé’ye gösterip, onun
önerilerini, elefltirilerini ve onay›n›
almadan yay›nlamad›.

Konuflmalar› s›ras›nda Freud,
Salomé’nin gözlerine bakarak
konufluyordu genellikle, apayr› bir
tutkuydu bu... Salomé’nin olmad›¤›
toplant›lar›n ard›ndan Freud hemen

bir mektup yazard›. Örne¤in “dün
gece yerinizde yoktunuz ve gözle-
rim sizin oturdu¤unuz koltu¤a tak›l›
kald›” fleklindeki sözlerle yaflad›¤›
eksikli¤i, sözcü¤ün tam anlam›yla
eksikli¤i, ve yaln›zl›¤› anlat›yordu.
Tabii Salomé’nin de Freud hak-
k›nda çok güzel bir gözlemi vard›;
Freud’un hem kendini ele verme,
hem kendini saklama yolundaki o
çabalar›n› Salomé de kavranmas›
çok zor bir beceriyle, yetenekle
anlat›yordu. Örne¤in flöyle bir epi-
zodu vard›r, Freud’un bir derse, bir

seminere gidiflini betimler. Freud
bir omuzu düflük, kap›dan içeri 
girerken, düflük omuzu duvar›n
kenar›nda ve duvara sürünerek
sanki kimseye görünmemek, kim-
seye kendini fark ettirmemek
çabas›yla kürsüye do¤ru ilerler.
Korku içindedir ama ayn› anda da
dehfletli bir flekilde kendisinin
orada oldu¤unu, var oldu¤unu ve
herkesin kendisini görmesini iste-
di¤ini, görmesi gerekti¤ini hisset-
mektedir, hissettirmektedir. Salomé
bunu fleytani bir biçimde fark eder
ve yaz›ya döker.

Tausk
Hiç kimseye ait olmamay›, kendi-
sine ait olmay›, ba¤›ms›zl›¤›n›
koruyup ayn› anda pek çok erkekle
iliflki kurmay› seçen bir kad›nd›
Salomé. Freud için de tehlikeli,
korkutucu bir kad›nd› asl›nda.
Arada kurban giden genç yetenek-
ler de olmufltu elbette. Viyana’da
Freud’un çok yak›n izleyicisi ve
ö¤rencisi olan Viktor Tausk adl› bir
genç vard›. Freud ona ekonomik
bak›mdan da elinden gelen yard›m›
yapmaya çal›fl›yordu. Victor ayn›
zamanda piyanist, tiyatro yazar›,
flair; pek çok yetene¤i olan bir
kifliydi. Salomé Viyana çevrelerinde
trafi¤i aksatmaya devam ederken
Viktor Tausk ile de k›sa bir beraber-
li¤i oldu. Ama Freud bu birlikteli¤in
boyutunu sezinler sezinlemez genç
adama yapt›¤› bütün yard›mlar› 
birdenbire kesti ve ona s›rt›n›
döndü. Freud bu kadar s›k›, sert 
bir tav›r al›nca Salomé de Freud’u
kaybetmemek için ondan uzaklaflt›. 
Bir anda hem Freud hem de
Salomé’nin sevgisinden ve yak›n-
l›¤›ndan mahrum kalan Viktor
Tausk a¤›r bir depresyona düfltü 
ve trajik bir flekilde intihar etti.
Kendini asmak üzereyken, ayn›
anda elinde de dolu bir tabanca
vard›; bo¤ulmak üzereyken a¤z›na
bir kurflun s›kt›. Kesinlikle öldü... ‹ki
kez üst üste öldü ve daha da ac›s›
ne Freud ne de çevresi bu ölümden
kimseye söz etmedi ve olay ses-
sizce kapand›. Psikanaliz ailesi
ilgilenmedi bu intiharla. Büyük
olas›l›kla suçlu hissediyorlard›
kendilerini. Çok trajik bir tav›r,
insanl›¤›n durumu diyelim...

Andreas
Salomé ile Freud’un mektuplafl-
malar›, yaz›flmalar› her zaman
devam etti. 1923’lerden sonra bir-
birlerini görmeleri oldukça azal-
m›flt›. Ama 1923’lerden sonra
Salomé art›k eski çekicili¤ini yitir-
meye bafllad›. Yani eskisi gibi trafi¤i
aksatmak konumu biraz yavafl-
l›yordu. Bunu fark edince öteden
beri evli oldu¤unun fark›na vard› 
ve kocas›n›n yan›na, Almanya’ya
döndü. Oradan mektuplaflmalar›
sürdü ve Salomé giderek çeflitli
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“Ölenler ve öksüz, yetim ya da
evsiz kalanlar için, bu ç›lg›nca
y›k›m›n totalitarizm ad›na m› yoksa
özgürlük ve demokrasinin mukad-
des ad›na m› yap›ld›¤› ne fark
eder?”
MMoohhaannddaass GGaannddhhii,, ba¤›ms›zl›k ve
bar›fl öncüsü, düflünür, aktivist

“Biz toplama kamplar›nda yaflam›fl
olanlar, kulübeler aras›nda dolan›p
baflkalar›n› teselli edenleri,
ellerindeki son lokma ekme¤i
onlara verenleri hat›rlar›z. Say›lar›
azd› belki, ama flunun yeterli
kan›t›yd›lar: Bir insandan tek birfley
d›fl›nda her fleyi alabilirsiniz: ‹nsan
özgürlüklerinin sonuncusu, yani
belirlenmifl her flart alt›nda insan›n
tavr›n› belirlemesi, do¤ru bildi¤i
yolda gitmeyi seçme özgürlü¤ü
d›fl›nda herfleyi.”
VViikktttkkttoorr FFrraannkkll,, Nazi y›k›m›ndan kur-
tulmufl psikolog, yazar

“‹yi’nin Kötü’ye karfl› mücade-
lesinde ölenler daima halklard›r.”
EEdduuaarrddoo GGaalleeaannoo,, yazar

“Aynadaki görüntünü be¤enmiyor-
san, aynay› de¤il yüzünü k›r.”
‹‹rraann aattaassöözzüü

“Öldürmek yasakt›r; dolay›s›yla tüm
katiller cezaland›r›l›r –insanlar› kitle
halinde ve borazanlar eflli¤inde
öldürmedikleri sürece.”
VVoollttaaiirree,, düflünür, yazar

“Pek çok insan düflünmektense
ölmeyi ye¤ler; asl›nda fiiliyatta
böyle de yapar.”
BBeerrttttrttrraanndd RRuusssseellll,, filozof, mate-
matikçi, aktivist

“Ayn› anda hem savafl haz›rl›¤›
yap›p hem de savafl› önleye-
mezsiniz.”
AAllbbeerrttttrtt EEiinnsstteeiinn,, fizikçi, bar›fl aktivisti

hastal›klar, çeflitli yorgunluklarla
bo¤uflarak 1937’de öldü. Anna’n›n
anlatt›¤›na göre, Freud ölüm
haberini getiren mektubu okurken
bir ç›¤l›k at›p, “Salomé ölmüfl!” diye
etraf›ndakilere duyurmufltu. fiekeri,
kanseri ve baflka da bir y›¤›n
hastal›¤›, yürüme bozukluklar› vard›
Salomé’nin. Ama Freud buna
ra¤men, çok tart›flmalara konu ola-
cak, Musa Denen Adam ve Tek
Tanr›l› Dinler kitab›n›n uzun bir öze-
tini ölmeden evvel Salomé’ye gön-
derdi, onun onay›n› ald›. Salomé
yay›nlayabilirsin dedikten sonra
çevresindeki bütün elefltirilere
ra¤men kitab› yay›nlamaya karar
verdi. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 07 Haziran 2004.

Savafl ve Bar›fl

“‹nsan›n iflleri hakk›nda güvenle
fazla birfley söyleyemeyiz, ama
bazen bu mümkündür. Mesela,
flunu epey kesin bir flekilde
söyleyebiliriz:
Ya savafls›z bir dünya olacakt›r; 
ya da bir dünya olmayacakt›r –en
az›ndan bakteriler ve hamam
böceklerinden ve oraya buraya
saç›lm›fl birkaç canl›dan baflka
sâkini olmayan bir dünya.”
NNooaamm CChhoommsskkyyykkyy,, düflünür, dilbilimci

“fiimdi insanl›¤›n önündeki dehflet
verici olas›l›klar karfl›s›nda, u¤runda
mücadele etmeye de¤ecek tek
fleyin bar›fl oldu¤unu daha da aç›k
bir flekilde görüyoruz. Bu art›k bir
dua de¤il, tüm halklar›n kendi
hükümetlerine yöneltecekleri bir
taleptir –nihaî olarak cehennemle
ak›l aras›nda bir seçim talebi.”
AAllbbeerrttttrtt CCaammuuss,, filozof, yazar

“‹nsano¤lu, akl› olmadan ayakta
kalabilmek için fazla kurnaz. Esas
olarak akl›n geri getirilmesi için
çaba göstermedikçe hiç kimse
gerçekten bar›fl için çal›fl›yor ola-
maz.”
EE.. FF.. SScchhuummaacchheerr,, ekonomist,
yazar
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“Irak’ta Savafla Hay›r!”

“fiimdi insanl›¤›n önün-
deki dehflet verici olas›-
l›klar karfl›s›nda, u¤runda
mücadele etmeye de¤e-
cek tek fleyin bar›fl oldu-
¤unu daha da aç›k bir
flekilde görüyoruz.”
Albert Camus.

“K›l›c›n kendisi insan› ço¤unlukla
savafla iter.”
HHoommeerrooss,, flair

“Bak›n neler oldu, size k›saca
anlatay›m:
42 gün içinde 11 bin sorti yap›ld› –
yani her 30 saniyede bir hava
sald›r›s›.
Seksen sekiz bin ton bomba at›ld›.
Bunlar›n sadece yüzde yedisi
güdümlüydü. Yüzde doksan üçü
öyle rasgele at›lan ve herhangi bir
irade taraf›ndan yönlendirilmeyen,
herhangi bir yere düflen bom-
balard›. Bu katliamda ABD 38 uçak
kaybetti. Bu say›, hakiki mühimmat
kullan›lmayan savafl oyunlar›nda
kaza eseri kaybedilen uçaklar›n
say›s›ndan azd›r. Onlar› karfl›lamak
üzere havalanan tek bir düflman
uça¤› yoktu.
Kara savafl›na gelince... Kara
savafl› diye bir fley olmad›. Bana
tek bir muharebe gösteremezsiniz.
Bu bir muharebe falan de¤il, bir
katliamd›. General Kelly, asker-
lerinin nihayet ilerlemeye geçti¤i
anda “onlardan savaflacak pek
kimsenin hayatta kalmad›¤›”n›
söyledi.
En az 125 bin asker ve –flu âna
kadar– 130 bin sivil öldürdük.
Öldürebildi¤imiz kadar›n› öldürdük.”
RRaammsseeyy CCllaarrkk,, ABD Eski Adalet
Bakan› (Körfez Savafl›’ndaki ABD
davran›fllar› hakk›nda Soruflturma
Komisyonu önündeki tan›kl›¤›ndan,
New York, fiubat 1992)

“Afganistan savafl›n›n ilk sekiz haf-
tas› içinde, 2001 Ekim’inden 2001
Aral›k’›na kadar, ABD Afganistan’da
3767 sivili klasik kitle imha silahlar›
ile öldürdü. Bu silâhlar flunlard›:
Misket bombalar›
Termobarik bombalar (7 tonluk ›s›-
bas›nç bombalar›)
B – 52’lerden yap›lan “hal›” bom-
bard›manlar›
458 kg’l›k flarapnel bafll›kl› seyir
füzeleri
Seyreltilmifl uranyum (DU) bom-
balar›
D‹KKAT: Bunlar›n hepsi Klasik Kitle
‹mha Silâhlar›yd›, askeri hedeflere
yönelik güdümlü silâhlar de¤ildi.
D‹KKAT: 1990 Irak Savafl›’nda

‘Uluslararas› Koalisyon’ Irak’› DU
bombalar›yla bombalad›. (1 milyon
bomba ve mühimmat içinde 300
Ton DU kullan›ld›). S›rf bu sebepten
Irak hastanelerinde ölümü bekleyen
binlerce Irakl› çocuk var. Kanser,
Hodgkin Lenfomas›, mutasyonlar,
ba¤›fl›kl›k sistemi zaaflar› vesaire
yüzünden... BM Ambargosu yüzün-
den, 1991-2002 aras›nda 560 binin
üzerinde Irakl› çocuk öldü. (Kaynak:
UNICEF) Son Irak savafl›nda, koa-
lisyon kuvvetleri 200 binden fazla
insan öldürdü. Bunlar›n en az 113
bini sivildi.”
SSttiigg FFoorrbbeerrgg,, fizikçi (‹skandinav
ülkeleri D›fliflleri Bakanlar›na gön-
derdi¤i mektuptan, Ocak 2003)

“Amerikal›lar›n Irak halk›yla hiçbir
al›p veremedi¤i yok. Ama hayat
tarz›m›z günde 20 milyon varil pet-
role ba¤l› ve bunun yar›s›n› ithal
etmek zorunday›z. Biz, petrol 
diyaliz makinesine ba¤l› bir hasta 
gibiyiz. Bu bir ölüm-kal›m 
meselesi.”
FFaadd››ll GGhheeiitt,, ABD’li mühendis. 
Mobil petrol flirketinin eski yönetici-
lerinden Gheit, New York’ta bir
borsa firmas›nda görevli iken
Amerika’n›n en büyük emekli 
fonlar›n›n ve mali yat›r›mc›lar›n›n
kat›ld›¤› bir toplant›da yapt›¤›
konuflmadan, Aral›k 2002)

“ABD’nin ithal petrol ihtiyac›, flimdi
günde 10.4 milyon varilken, bu
ihtiyaç 2020’de 16.7 milyon varile
ç›kacakt›r. Dünya enerji piyasas›n-
da ABD enerji ve ekonomik güven-
li¤i, sadece iç ve d›fl enerji arz›na
de¤il, ticaret ortaklar›m›z›n arzlar›na
da do¤rudan do¤ruya ba¤l›d›r...” 
DDiicckk CChheenneeyy,, ABD Baflkan
Yard›mc›s›
(ABD petrol flirketi Halliburton’›n
bafl yöneticisi ve ABD Baflkan
Yard›mc›s› Dick Cheney’in
haz›rlad›¤› ABD Enerji Bakanl›¤›
Raporu’ndan, 2001)

“CNN Körfez Savafl›’n›n taraflar›n-
dan biriydi. fiöyle bir hayal kuruyo-
rum: Ted Turner ABD Baflkanl›¤›na
seçilir ama iktidar› b›rakmak iste-
medi¤i için bunu reddeder.”
AArrttttrtthhuurr CC.. CCllaarrkkee,, yazar
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Orgosolo, Sardunya’dan bir sokak resmi: “Bir savafl daha m›? 
Hay›r teflekkürler.”



Tanr›s›na flükredecek.”
MMaarrkk TTwTwaaiinn,, yazar

“Bar›fl u¤runa savaflmak, bekâret
u¤runa düzüflmek gibidir.”
RRiicchhaarrdd NNiixxoonn,, eski ABD Baflkan›

“Ben gelirken, buras› tehlikeli bir
dünyayd› ve onlar›n kim oldu¤unu
tam olarak biliyorduk. Mesele, bize
karfl› onlar meselesiydi ve onlar›n
kim oldu¤u gayet aç›kt›. Bugün,
onlar›n kim oldu¤undan tam da
emin de¤iliz, ama onlar›n orada
oldu¤unu biliyoruz.”
GGeeoorrggee WW.. BBuusshh,, ABD Baflkan›

“ABD için asla özür dilemem
–gerçeklerin ne oldu¤u umurumda
bile de¤il.”
GGeeoorrggee WW.. HH.. BBuusshh,, Eski ABD
Baflkan› 

“Piyasan›n görünmez eli, görünmez
yumruk d›fl›nda asla çal›flmaz: F-15
uça¤›n› yapan McDonnell Douglas
olmadan McDonald’s geliflip ser-
pilemez. Dünyay› Silikon Vadisi

bombalar›n›n ve di¤er bütün
cinayet âletlerinin yap›lmas›na 
karfl› dur! Milyonlarca insana 
ölüm ve sefalet getirecek olan
savafl haz›rl›klar›na karfl› dur! 
Bir y›k›m ordusunun aptal, 
itaatkâr kölesi olma! Bir yap›m
ordusunun kahraman neferi ol!”
HHeelleenn KKeelllleerr,, yazar (Do¤ufltan 
kör-sa¤›r-dilsiz Amerikal› yazar
Helen Keller’in, ABD’nin I. Dünya
Savafl›’na girmesinden bir y›l 
önce Carnegie Hall’da yapt›¤›
konuflmadan)

“Devlet adamlar› ucuz yalanlar 
icat edecekler, suçu sald›r›ya
u¤rayan ulusun üstüne atacaklar 
ve herkes de vicdan›n› rahatlatan
bu yalanlardan memnun olacak, 
bu yalanlar› bir güzel inceleyecek,
onlar› reddeden aç›klamalara 
kulak vermeyi reddedecek, 
böylece zamanla herkes savafl›n
âdil oldu¤una iman edecek ve 
bu i¤renç kendini aldatmaca
sürecinin ard›ndan çekti¤i rahat 
ve huzur dolu uyku için de

“‹nsanlar bunca zamand›r bizim
broflürlerimizi okudu, bar›fl ve
demokrasi vaatlerimizi dinledi...
fiimdi ayn› insanlar bombalar›m›z
alt›nda k›vran›yor ve bizi (...) gerçek
düflmanlar› olarak görüyor.”
DDrr.. MMaarrttttrttiinn LLuutthheerr KKiinngg JJrr..,, rahip,
sivil haklar savunucusu

“Seçkinler Afganistan’da milyon-
lar›n, Irak’ta bir milyonun, Sudan’da
onbinlerin ölümü üzerine durmaya-
caklar. Biz onlar›n yanl›fl oldu¤unu
ortaya koyana kadar, itaatsiz bir
toplumun siyasi cayd›r›c›l›¤›n›
onlar›n önüne dikene kadar öldür-
meye devam edeceklerdir.”
JJuussttiinn PPoodduurr,, yazar

“Onlar yapt›¤›nda terörizm, biz
yapt›¤›m›zda özgürlük savafl›.”
AAnntthhoonnyy QQuuaaiinnttoonn,, ABD’nin
Nikaragua Büyükelçisi (1983)

“Hava Kuvvetleri neden o pahal›
yeni uçaklara ihtiyaç duyuyor
acaba? Y›llar y›l› bombalad›¤›m›z
halklar hiç flikâyetçi oldular m› ki?”
GGeeoorrggee WWaallllaaccee,, ABD’li politikac›,
eski baflkan aday›

“Önce komünistleri alma¤a geldiler
ve sesimi ç›kartmad›m –çünkü
komünist de¤ildim. Sonra Yahudi-
leri almaya geldiler, ben sesimi ç›-
kartmad›m –çünkü Yahudi de de-
¤ildim. Ard›ndan, sendikac›lar› al-
maya geldiler ve ben gene sesimi
ç›kartamad›m –çünkü sendikac› da
de¤ildim. Derken, Katolikleri alma-
ya geldiler ve ben sesimi ç›kartma-
d›m –çünkü Protestand›m. Nihayet
beni almaya geldiler –ve art›k sesini
ç›kartacak kimse kalmam›flt›.”
MMaarrttttrttiinn NNiieemmöölllleerr,, rahip (Nazi’lerin
Almanya’daki yükseliflini anlat›rken)

“Dünyan›n fethedilmesi, –ki renkleri
ya da burunlar›n›n biçimi bizimkin-
den biraz farkl› olanlar›n var›n›n yo-
¤unun ellerinden al›nmas› demektir
büyük ölçüde– fazla bakt›¤›n›zda
hiç de hofl bir manzara say›lmaz.”
JJoosseepphh CCoonnrraadd,, yazar

“Savafla karfl› dur, çünkü sen
olmadan hiçbir muharebe yürütüle-
mez! fiarapnellerin, gaz

"Ben göreve
gelirken, buras›
çok tehlikeli bir
dünyayd› ve biz
onlar›n kim
oldu¤unu tam
olarak biliyor-
duk. O zamanlar
mesele, 'bize
karfl› onlar'
meselesiydi ve
onlar›n kim
oldu¤u da gayet
aç›kt›. Bugünse,
onlar›n kim
oldu¤undan tam
olarak emin
de¤iliz; ama,
onlar›n orada
oldu¤unu gayet
iyi biliyoruz."
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“Savafla karfl› dur,
çünkü sen olmadan

hiçbir muharebe
yürütülemez!”,

Hellen Keller.

teknolojileri için güvenli hale getiren
gizli görünmez yumru¤un ad› ABD
Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri,
Deniz Kuvvetleri ve Deniz
Piyadeleridir.
TThhoommaass FFrriieeddmmaann,, neo-liberal 
köfle yazar›

“Savafl, Amerikal›lara co¤rafya
ö¤retmek için Tanr›’n›n buldu¤u
yoldur.”
AAmmbbrroossee BBiieerrccee,, yazar

“Soru: Yani, daima elde k›l›ç
yaflayaca¤›z demek mi istiyor-
sunuz?
fiaron: Normal insanlar böyle soru-
lar sormazlar.”
AArriieell fifiaarroonn,, emekli general, ‹srail’in
eski baflbakanlar›ndan

“Hükümdar›n, savafl›, savafl›n
örgütlenmesini ve disiplini incele-
mekten baflka hiçbir amac› ya da
düflüncesi olmamal›, hükümdar
bunlardan baflka hiçbir fleyle u¤-
raflmamal›, çünkü komuta mevkiin-
deki kifli için gerekli olan tek sanat
budur.”
NNiiccccoollóó MMaacchhiiaavveellllii,, siyaset 
biliminin kurucu babalar›ndan,
yazar

“Görünüfle bak›l›rsa yapaca¤›m›z
bar›fl, yapar gibi göründü¤ümüz
bar›fl, bir petrol bar›fl›, bir alt›n
bar›fl›, bir gemicilik bar›fl›, k›sacas›
... ahlaki amac› ya da insanî yarar›
olmayan bir bar›fl olacak.”
AArrcchhiibbaalldd MMaaccLLeeiisshh,, flair  
(II.Dünya Savafl›’n›n hemen 
sonras›na bak›fl›)

“Romal›lar›n öyle bir küstahl›¤› ve
kibri vard›r ki, ne boyun e¤mekle
kurtulabilirsiniz bundan, ne de 
uslu davranmakla. Onlar yeryüzünü
talan ettiler, ayr›m gözetmeksizin
her yeri ya¤malay›p bütün topra¤›
tükettiler, flimdi de denizin talan›na
girifltiler. Zengin bir düflman onlar›n
flehvetini kamç›lar; yoksul bir
düflmansa kudret ihtiras›n›. 
Do¤u da bat› da onlara yetmedi.
Onlar, zenginliklere de yoksulluk-
lara da ayn› derecede ifltah duyan
tek millettir dünyada. H›rs›zl›¤a,
u¤ursuzlu¤a, ›rz düflmanl›¤›na

‘yönetim’ ad›n› verdiler. Bir çöl
yaratt›lar ve ona bar›fl dediler.”
TTaacciittuuss,, Roma'l› yazar, (yaklafl›k
2.000 y›l önceki bir yaz›s›ndan)

“Halklar elbette savaflmak iste-
mez... Ama, nihayetinde, siyaseti
belirleyenler, ülkenin liderleridir; ve
ister demokrasi olsun, ister faflist
diktatörlük; ister parlamento olsun,
ister komünist diktatörlük, insanlar›
liderlerin istedikleri yöne çekmek
daima çocuk oyunca¤›d›r... Sesi
olsun olmas›n halklar her zaman
liderlerin ça¤r›s› üzerine hizaya
getirilebilirler. Çok kolayd›r bu. Tek
yapaca¤›n›z, onlara sald›r› alt›nda
olduklar›n› söylemek, bar›fl
yanl›lar›n› yeterince yurtsever olma-
makla ve ülkeyi tehlikeye atmakla
suçlamaktan ibarettir.”
HHeerrmmaannnn GGöörriinngg,, Nazi büyü¤ü
(Nürnberg duruflmalar›ndaki savun-
mas›ndan)

“Nürnberg yasalar› uygulanacak
olsayd›, ‹kinci Dünya Savafl› son-
ras›ndaki tüm ABD baflkanlar› idam
edilmifl olurdu.”
NNooaamm CChhoommsskkyyykkyy,, düflünür, dilbilimci

“Milliyetçi, kendi taraf›nca giriflilen
katliama karfl› ç›kmamakla kalmaz,
ayr›ca bunlar› hiç duymamak gibi
müthifl bir yetene¤e de sahiptir.”
GGeeoorrggee OOrrwwwrwweellll,, yazar

“E¤er devaml› sulh isteniyorsa,
kitlelerin vaziyetlerini iyilefltirecek
milletleraras› tedbirler al›nmal›d›r.
‹nsanl›¤›n bütününün refah›; açl›k
ve bask›n›n yerine geçmelidir.
Dünya vatandafllar› haset, açgöz-
lülük ve kinden uzaklaflacak 
flekilde terbiye edilmelidir.”
AAtAtAtAAtAA aattüürrkk,, Devlet Adam›, TC’nin 
kurucusu 

www.acikradyo.com.tr
31 Ocak 2003.

Savafl ve fiövalye
Klasiklerin en cazip taraf›, onlar›
günün kayg›lar›, ruh hâli, sorun-
sallar›yla tekrar okudu¤umuzda 
bir önceki okumalar›m›zda üze-
rinde durmadan geçti¤imiz 
yönlerini keflfetmektir. Bugünlerde
Cervantes’in baflyap›t›n› savafl 
ve iktidar çerçevesinde yeniden
düflünmek de gayet mümkün.

Kitab›n ‘Esirin Öyküsü’ adl› bölü-
münde, ‹nebaht› Savafl›’na kat›lm›fl
ve savafl sonras› y›llarca tutsak
kalm›fl bir ‹spanyol askerinin öy-
küsü anlat›l›r. Asl›nda bu bölüm
büyük ölçüde otobiyografiktir; çün-
kü Cervantes’in kendisi de bu sa-
vaflta esir düflmüfl ve bedel ödenip
kurtar›l›ncaya kadar befl y›l Türkle-
rin elinde tutsak kalm›flt›r. Don
Kiflot’ta yer alan bu öykü, bir Haçl›tt
seferi olmas›na ra¤men, savafl›n
yüceltilmesi de¤il ac›lar›n› içeren bir
öyküdür. Örne¤in, yard›m gelmeyen
bir kalenin savunmas›n› anlat›rken,
kalenin düflüflünden flöyle söz eder
esir: “...o kötülük yuvas›n›n y›k›lma-
s›na izin vermekle, Tanr›’n›n ‹span-
ya’ya büyük bir iyilikte, lütufta bu-
lundu¤unu düflündü[m]; bofl yere
oraya harcanan sonsuz paray› yu-
tan, bir türlü doymayan bu sün-
gerin, dipsiz kuyunun tek ifllevi,
yenilmez fiarlken’in flanl› bir zaferle
buray› fethetmifl olmas›n›n an›s›n›
korumas›yd›; sanki zaten ebedi
olan flöhretini pekifltirmek için o
tafllara gerek varm›fl gibi” (I, 38)1 .
Böylece savafllar›n ne mant›ks›z
amaçlara hizmet etti¤inin alt›n›
çizer. 

Ama Don Kiflot’ta en kuflkuya yertt
b›rakmayacak savafl karfl›t› olay,
Sanço Panza’n›n valili¤inin sona
erifl biçimidir. Sanço’nun valilik
yapt›¤› ada sözüm ona düflman
tehdidi alt›ndad›r. Ve Sanço’dan
aday› koruyacak askerlere kuman-
da etmesi beklenmektedir (II, 53).
Sanço bu göreve isteksizce raz›
olur: 

“Giydirin flu z›rhlar› bakal›m,
hay›rl›s› olsun,” dedi Sancho.
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sefil maafl›na veya hayat›n› ve 
vicdan›n› ciddi flekilde tehlikeye
atarak kendi eliyle ya¤malaya-
bilece¤i ganimete ba¤›ml›d›r.” 
Bu cümle dikkatle okunursa 
görülecektir ki, bu bölümde 
(I, 38) askerli¤i övüyor gibi 
görünen Don Kiflot, asl›nda 
bir vicdani retçi gibi konuflmak-
tad›r. 

Klasiklerin büyüklü¤ü de burada:
Onlar› her yeni okuyuflumuzda
yitirmekten korktu¤umuz de¤er-
lerin, ilkelerin, duyarl›l›klar›n
geçerlili¤ini bulurken, isyan
etti¤imiz anlarda da, gene onlar

gibi görünürse de, savaflan ordu-
lar›n asl›nda koyun sürüleri oldu¤u
düflüncesini ima ve ilham etmiyor
da de¤ildir.

Don Kiflot’un bir de kalem erba-
b›yla savafl erbab›n› karfl›laflt›rd›¤›
ve savaflanlar›n yazarlardan daha
üstün oldu¤unu savundu¤u bir
konuflmas› vard›r ki tümüyle bir
ironi flaheseridir. Çünkü bu
konuflmada savafl› ve askerli¤i
öven sözlerinin her biri asl›nda 
bir savafl yergisidir: “Yoksullar
aras›nda en yoksulunun asker
oldu¤unu görece¤iz; çünkü o, 
ya geç gelen, ya da hiç gelmeyen

Ve sonra sözüm ona düflman sald›-
r›r. Ona bu oyunu oynayan Dük’ün
adamlar›, yere kapaklanm›fl ve
“kaplumba¤a gibi, tuzlan›p iki tekne
aras›na konmufl yar›m domuz gibi,
ters dönüp kuma devrilmifl kay›k
gibi” s›k›fl›p kalan Sancho’nun üze-
rinde savafl naralar› atarak tepinir-
ler, “bir flehrin savunmas›nda kul-
lan›lan ne kadar ›v›r z›v›r, âlet ede-
vat, savafl gereci varsa, hepsini
heyecanla say[arlar].” En sonunda
da düflman› püskürttüklerini söyle-
yerek Sanço’yu z›rhtan ç›kar›rlar.
Ama Sanço için ada valili¤i hevesi
burada bitmifltir. “Beyler, yol aç›n
bana, b›rak›n eski özgürlü¤üme
döneyim. B›rak›n gidip eski haya-
t›m› arayay›m, bu yaflad›¤›m ölüm-
de dirileyim” diyerek bir daha oraya
dönmemek üzere adadan ayr›l›r (II,
53). 

Sanço korkakt›r. O her f›rsatta 
çat›flmadan, dövüflten, savafltan
kaçar. Gerçi efendisi Don Kiflot’un
kahramanl›klar› Sanço’nun a¤z›n›
ço¤u kez hayret ve hayranl›kla 
aç›k b›rak›r ama bu hayret ve hay-
ranl›kta hep bir safl›k gizli oldu¤u
için, asl›nda savafl da, savaflkanl›k
da yüceltilmifl olmaz. Kald› ki, ye-
me¤e, içmeye, uykuya, rahata düfl-
künlü¤üyle Sanço, hayat›; savafltan
baflka hiçbir fley düflünmemesiyle
Don Kiflot, ölümü temsil eder. Or-
tak serüvenlerinin birinde (II, 17)
Don Kiflot bir toz bulutunun içinden 
birbirine yaklaflmakta olan iki koyun
sürüsünü iki ordu zanneder; daha
do¤rusu, her zaman yapt›¤› gibi,
onlar›n savaflmak üzere birbirine
yaklaflmakta olan iki ordu oldu¤unu
düflünür. Hemen z›rh›n› kuflan›r;
kalkan elde beklemeye bafllar.
Onun görevi elbette çat›flman›n
seyrine göre zay›f tarafa yard›m
etmektir. Toz bulutu da¤›l›p da 
ortaya koyun sürüleri ç›k›nca
Sanço’nun bütün ba¤›r›p ç›rp›nma-
lar›na karfl›n Don Kiflot inad›ndan
vazgeçmez. Sanço’yu korkakl›kla
suçlar. Ve koyun sürülerine sald›r›r.
Bu sald›r›n›n sonunda çobanlardan
çok kötü bir dayak yer. ‹lk bak›flta
bu olay da Don Kiflot’un yelde¤ir-
menleriyle savaflmakta gösterdi¤i
abes azmi sergileyen bir örnek 
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Toz bulutu da¤›l›p da or-
taya koyun sürüleri ç›k›n-
ca Sanço’nun bütün ba-
¤›r›p ç›rp›nmalar›na kar-
fl›n Don Kiflot inad›ndan
vazgeçmez. Sanço’yu
korkakl›kla suçlar. Ve
koyun sürülerine sald›r›r.

sayesinde, yaln›z olmad›¤›m›z› fark
ederiz. 

JJaallee PPaarrllaa

1 Miguel de Cervantes Saavedra; La
Mancha’l› Yarat›c› Asilzade Don Quijote. Çev.
Roza Hakmen. ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›,
1996. (Tüm al›nt›lar)

Sazl› Cazl› Vaporlar
E¤er günün birinde bir özel tele-
vizyon kanal›nda, özellikle de TRT
radyo ve televizyonlar›nda bir halk
musikisi ya da, ‘sanat musikisi’
program›na rast gelirseniz; ilgili
olduklar› musiki dal›n›n erdemlerini
karfl›s›ndakilere y›rt›n›rcas›na ka-
n›tlamaya çabalayan ses sanat-
ç›lar›n›, bestecileri ve program
yap›mc›lar› izleyeceksiniz demektir.
Meslek erbab› ilgi alanlar›na giren
musikinin konuflulacak pek çok
yan› dururken, y›llard›r tutturduklar›
söylemi yinelemeye giriflirler.
Söyleme göre: “Türk musikisi ve
Türk halk musikisi efli bulunmaz
güzellikte bir musikidir. Öyle onu
herkes anlayamaz, anlayan anlar.
Anlamak için topra¤›, suyu, gökleri
sevmek, bunlara sevdal› olmak
gerekir. Ne hofltur oysa
musikimiz!...”

Söylem afla¤› yukar› böyledir;
fazlas› vard›r, eksi¤i yok... Do¤-
rusunu itiraf etmek gerekirse söy-
lem bütün ç›rp›nmalara karfl›n son
derece beceriksizce dile getirilmek-
tedir. Ne demek ister, anlamak zor-
dur. Muhavere ço¤u zaman a¤za
sak›z olmufl bir tak›m klifle sözcük
ve tamlamalarla sürdürülür. Alçak
gönüllü olmak ister görüntüsündeki
söylem, gizli övünme paylar› ile
bezenmifltir. Öznelli¤in egemen
oldu¤u konuflmalarda söz konusu
olan söylemin kendisi de¤ilse,
muhataba ya da üçüncü flah›slara
düzülen övgüler biçiminde geliflir.
“Söyleyenin, çalan›n ve dinleyenin
yüre¤ine, gönlüne, saz›na, teline
sa¤l›k, s›ms›cak, her fleyin bafl›
sevgi, yüre¤inizde her zaman sevgi,
dostluk olsun, güzellikler, keyifler
((BBkkzz;; KKeeyyiiffllii)) vb.” gibi bir tak›m
basma-kal›p sözcükler her ezginin

sonuna ‘istek parças›’ gibi tak›l›r.
San›rs›n›z ki söylenmemesi sanki
bir eksikliktir. Böyle yap›larak ana
fikir pekifltirilmeye çal›fl›l›r. Temelde
tüm bu çaban›n bilinçalt›nda tek
dinami¤i bulunmaktad›r: Söz ko-
nusu olan musikinin de¤erini bilen-
leri, fark›nda olanlar› ayr›cal›kl› bir
yere koymak. Ad› konmam›fl da
olsa bu tutum bir yerde savunma
güdüsüdür asl›nda. Öznel gerçek-
lik, yandafllar bulmak gayretiyle
dinleyenlerin ve izleyenlerin bilinç-
alt›na sokulmaya çal›fl›l›r. Neticede;
bir anlafl›lmam›fl, de¤eri bilinmemifl,
hakk› yenmifller toplulu¤u yarat›l-
maya çal›fl›l›r.

Halk Musikisi
Toparlanamayacakt›
Bu kesintisiz savunman›n kökleri;
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda konser-
vatuar e¤itiminde Türk musikisine
getirilen yasaklarda yatmaktad›r.
Bu musikiyle u¤raflan pek çok
sanatç›n›n ruhunun ve beyninin bir
köflesinde yasaklanman›n izlerini
bulmak mümkündür. Tedirginlik,
yap›lan iflten kuflku duyma, endifle
ruhlar› kemirir ama ortaya ç›k›fl› ise,
karfl›tlar›n› ilgili musikinin erdemle-
rine ikna etme çabas› olarak gös-
terir kendisini. Övgü asl›nda, bir sa-
vunma biçiminden baflka bir fley
de¤ildir.

Türk musikisi faaliyetleri o y›llarda;
konservatuar (Dar-ül Elhan) bün-
yesindeki ‹lmi Heyet’in derleme ve

nota yay›m› çal›flmalar› ile s›n›r-
land›r›lm›flt›. Yasaklama on befl y›l
kadar sürmüfl, bir dönem radyo
yay›nlar›n› da kapsam› içine alm›flt›.
Gerçi bu yasak halk musikisi için
geçerli de¤ildi. Aksine halk musikisi
giderek önem kazanmaktayd›. Ça¤-
dafl Türk musikisinin Bat›’daki ör-
nekleri gibi ‘halk musikisi hazine-
sine do¤aca¤› ve bu zenginli¤i
eserlerine yans›tan besteciler eliyle
gerçekleflebilece¤i’ kan›s› yayg›nd›. 

Yasak, bir süreçti, son buldu. Ama
yaratt›¤› ‘travma’ büsbütün ortadan
kalkmad›; zaman›n gücü izlerini
silmeye yetmedi. Yasaks›z olan,
gözde olan halk musikisi h›zla
afl›nd›, itibardan oldu. ‘Alaturka
musiki’ (Türk sanat musikisi) zaman
içinde toparlan›p bir popüler çizgi
yakalayabildi. Halk musikisinin to-
parlanmas› ise kolay olamad›. Uzun
bir yaln›zl›k sürecini bir bafl›na ya-
flamak zorunda kald›. Bu nedenle
günümüz halk musikisi sanatç›lar›
kendilerini daha çok ifade etme
ihtiyac› duymaktad›r. Halk musikisi
programlar›n›n söylem ‘çarp›c›l›¤›’
bir bak›ma da bu nedenledir. Zur-
na, davul, kafl›k, kabak kemane
çalan saz ekibinin smokin giyip
papyon takmas›, uzun hava söyle-
yen türkücü bayanlar›n tüylü kos-
tümünü tamamlamak için, dirsek-
lerine ulaflan eldivenler giyerek
ekrana ç›kmas› baflka nas›l izah
edilebilir.

“Saz Caz› Öldürdü”
Oysa 4 A¤ustos 1939 tarihinde
Cumhuriyet gazetesinin ikinci say-
fas›nda ‘fiehrin ‹çinden’ köflesinde
yay›nlanan bir haber, alaturka saz›n
alafranga caza karfl› kazand›¤›
zaferi mufltulamaktayd›. Öte yan-
dan, ‘Sazl› Vapur’ bafll›kl› yaz›
dikkatle incelendi¤inde alaturka-
c›lar›n zafer kazanm›fl taraf olarak,
bütün bu çaba ve gayretlere niye
ihtiyaç duyduklar›n› anlamak müm-
kün de¤ildir. Selâhaddin Güngör
imzal› yaz› –özetle– flöyledir:

“Caz, saz› öldürüyor!” flikâyetleri
ortaya at›ld›¤› zaman, saz taraftar-
lar› flark ruhunun ezeli tevekkülü ile
boyunlar›n› bükmüfllerdi:
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fiirket-i Hayriye
sonradan da fiehir
Hatlar› f›rsat bul-
dukça bu gelene¤i
sürdürerek
yaflatmaya 
çabalad›.



de kal›c› olamad›, genifl halk kitlele-
rine anlat›lamad›, onlar›n mal›na dö-
nüflemedi. Z›tlaflman›n caz›n yenil-
gisiyle neticelenmesi yukar›da da
sözü edildi¤i gibi; 2. Dünya Savafl›
y›llar›nda Avrupa’da ve bizde deh-
fletli bir boyuta ulaflacak olan ‘Ulus-
çuluk’ ak›m›n›n kaç›n›lmaz bir neti-
cesiydi. Uzun karartma gecelerini
radyo bafl›nda geçirmekte olan bir
ulusun, ajans haberleri aras›nda rad-
yoda kendi musikisini duymak
istemesinden daha do¤al ve ger-
çekçi birfley olamazd› herhalde. Ca-
z›n itibar yitirmesi, saz›n yükselmesi
bu yüzden anlafl›l›r bir durum, bir
yerde; do¤al bir sonuç oldu. Benzer
türden ‘anlaml›’ günlerde Hasan
Mutlucan’›n sesinden kahramanl›k
türküleri yay›nlamak da, bu türden
ihtiyaçlar›n ve al›flkanl›klar›n eseri
olsa gerek.

Özetlemek gerekirse: Bir özentinin
ve alafrangalaflman›n ön flart› gibi
yolcular›na alafranga musiki dinlet-
meye çal›flan ‘cazl› vaporlar’ gözden
düflerken, ‘sazl› vapurlar’ revaç bul-
du. O y›llar Dar-ül Elhan’›n –‹stanbul
Belediye Konservatuar› ‹cra Heyeti–
halka aç›k konserlerine bafllay›p ya-
sa¤› fiilen ortadan kald›rd›¤› y›llard›
ayn› zamanda. Ama bu yengiye kar-
fl›n ‘alaturkac›’lar›n keyfi nedense bir
türlü yerine gelemedi; y›llar›n tedir-
ginli¤i üzerlerinden at›lamad›. Bir
çeliflki gibi görünen bu durumun bir
önemli nedeni vard›: Yirminci yüz-
y›l›n arma¤an›; s›¤laflma... 

Musikiyle birlikte fliirle, edebiyatla,
hat sanat›yla, tarihle u¤raflan, güzel
sanatlar›n hemen her türüne ilgi du-
yan musikiflinaslar›n yetiflmemesi de
rastlant› de¤ildir. Sadece saz›n› ça-
l›p, flark›s›, türküsünü ‘ç›¤›ran’ icra-
c›lar dönemi, ayn› zamanda sanat›
üzerine fikri üretmeyen kuflaklar
yetiflmesine neden oldu. Tüm sanat-
larda oldu¤u gibi musikide de
‘bütünlük’ esast›r oysa. 

CCeemmaall ÜÜnnllüü

www.acikradyo.com.tr
20 fiubat 2002. 

1 Refakat: Efllik; burada rakip.

2 Tenezzüh: Gezinti.

Derken daha civelek havalar 
birbirini takip etmeye bafllad›:

‘Ayflem ç›km›fl yollara bakar / O
bak›fllar› canlar yakar / Yarim flimdi
gelecek diye / Çifte çifte lambalar
yakar!..’ Ve buzlu flifleler; bu¤ulu bu-
¤ulu aç›ld›kça saz söze, naz niyaza
kar›fl›yor. Curcunal› bir âlem ki
deyme gitsin.

Yaz geceleri sandallarla yap›lan
sazl›-musikili tenezzüh Bo¤aziçi için
yeni de¤ildir. On dokuzuncu yüz-
y›ldaki ad›, ‘mehtâbiye’dir. ((BBkkzzzkkzz;;
MMeehhttaabbiiyyee)e)e)) Bir olas›l›k; bu türden
e¤lencelerin kökleri Bizans’a kadar
uzansa gerektir. ‹stanbul kentinin
özellikle de Haliç ile Bo¤aziçi’nin
co¤rafyas› bu esini o k›y›larda ya-
flayanlara her f›rsatta, özellikle de
mehtapl› yaz gecelerinde duyurmufl
olmal›. fiirket-i Hayriye, sonradan da
fiehir Hatlar› f›rsat buldukça bu ge-
lene¤i sürdürerek yaflatmaya çaba-
lad›. Deniz K›z› Eftalya Han›m’›n
jübilesi gemiler ve sallar eflli¤inde
yap›lan bir donanmayla kutlanm›flt›.
Bundan on-on iki y›l önce tenezzüh
gezileri düzenliyordu fiehir Hatlar›.
Yaklafl›k doksan y›l sürdü. fiimdi-
lerde özel motorlar görüyor ayn› ifl-
levi. Anlafl›lan fiirket-i Hayriye 
2. Dünya Savafl›’n›n hemen bafl›nda,
gelmekte olan savafl s›k›nt›s›n› ru-
hunun derinliklerinde duymakta olan
‹stanbul halk›na hoflça vakit geçirt-
meyi hedeflemiflti. “Neredeydik, ne
olduk” türünden sosyal nostalji soh-
betlerinde, “Bo¤aziçi’nde bir zaman-
lar tangolar›n çal›nd›¤› vapurlarla
yolculuk yap›ld›¤›” s›k dile getirilir.
Ça¤dafl olman›n, alafrangalaflman›n
bir ölçüsü gibi gösterilir Bo¤az’›n
tangolu vapurlar›.

Yenileflme, Muas›rlaflma,
‘Ulusçuluk’
Tanzimat’tan bu yana yasalarla, baz›
buyruk ve dayatmalarla benim-
setilmeye çal›fl›lan ‘yenileflme, mu-
as›rlaflma’ giriflimleri, gerekli bilincin
yeterince uyand›r›lmamas›, genifl
kitlelere benimsetilememesi yü-
zünden güdük kald›. Pek çok hay›rl›
giriflim s›rf bu nedenle ‘cazl› vapor-
lar›n’ ak›betine u¤rad›. Bafllang›çta
benimseniyormufl gibi görünmüflse

‘Mukadder netice e¤er bu ise, 
ne diyebiliriz?…’ Fakat mukadder
netice, umuldu¤unun tamam›yla
aksine tecelli etti. Yani caz, saz›
öldürece¤i yerde, saz caz› öldürdü.

Geçen senelere kadar sazl›ya 
refakat  eden bir cazl› vapur vard›.
Bu iki vapurun, anay› evlattan,
day›y› ye¤enden, hatta kar›y›
kocadan ay›rd›¤› oluyordu. Caz 
ile saz aras›ndaki bu anlaflama-
mazl›k, yolculara da sirayet etmiflti.
Birçok kimseler son dakikaya
kadar, cazl›ya m›, sazl›ya m›
bineceklerini kestiremeyerek iki
iskele üzerinde dolafl›p duruyor-
lard›. Nihayet caz, gitgide gözden,
daha do¤rusu kulaktan düflmeye
bafllad›. Yolcular›n yar› yolda, birer
ikifler, hatta grup grup cazl›dan
sazl›ya geçtiklerini duyuyorduk.
Bo¤az sular› üzerinde bir zaman 
peyda olan bu zenci velvelesi, 
atefli çok geçmeden suya temas
etmifl bir zeytinya¤› fitili gibi caz
diye söndü. Sazl› vapur, o günden
beri rakipsizdir. Her arkada
b›rakt›¤›m›z hafta, onun yolcu 
adedini art›r›yor.

Art›k varsa sazl› vapur, yoksa sazl›
vapur. Ertesi günün pazara rast-
lay›fl› kafalardaki son tereddüt
izlerini de siliyor. Bir buçuk günlük
hafta tatiline sazl›-sözlü bir vapur
seyyahati ile bafllam›fl olmak için
herkes ak›n ak›n köprüye kofluyor.”

Yaz›n›n devam› son derece 
ilginç. Yazar›n anlatt›klar›na göre
“alt› saatlik tenezzühün karfl›l›¤› 
yetmifl befl kurufltan ibarettir.”
Gemide türlü yiyecekle donat›lm›fl
zengin bir büfe haz›r bulunmak-
tad›r. Tercih edilen içkiler bira ve
rak›d›r. Alaturka saz tak›m›yla ilgili
ayr›nt›lar ise flöyledir:

Saz tak›m›na ayr›lan caml› köflkün
etraf›nda toplananlar›n ço¤u, ellilik,
altm›fll›k adamlar… Gençler bilâkis,
denize yak›n bulunmay› tercih 
ediyorlar. Üsküdar’dan itibaren, 
saz meclisi hareket peyda etmeye
bafllad›. Meflhur bir kad›n okuyucu
en bask›n sesiyle denizi ç›n ç›n
öttürüyor. ‘Saçlar›ma ak düfltü’ (…)
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Sefa Galip Hamzalay
Sefa, onu ilk görenlerin 
dikkatini, uzun, aç›k kumral
saçlar›yla, kendine has yürüyüflüyle
ve güzel yüzünü ayd›nlatan
gülümsemesiyle çekerdi. 
Yaln›z çocuklarda görülen bir 
özelli¤i vard›; yeni tan›flt›klar›na
kendini hiç çaba sarf etmeden
sevdirirdi. Yaflama dair iyi kötü 
ne varsa kucaklamay› çok genç
yaflta ö¤renmiflti. Yaflama sevinci
dendi mi, kendisini tan›m›fl olan
herkesin akl›na ilk gelen isim 
olmas› bundand›. Demagojiden 
hiç hofllanmazd›. Olaylar› 
dramatize etmeyi sevmezdi. 
Dilini ve flehircili¤ini pek 
be¤endi¤i Almanya’da, elinin 
üç parma¤›n›, ad›na kanser 
denen köpekbal›¤›n›n diflleri
aras›nda b›rakt›ktan sonra bile,
kendi deyimiyle bu ‘dal›fl kazas›n›’
hep gülerek anlatt› etraf›ndakilere.
Kendi hayat›nda oldu¤u kadar,
yak›nlar›n›n hayatlar›nda da 
kasvete tahammülsüzdü. Onun
yan›nda s›kk›n, tasal›, çat›k kafll›
olamazd›n›z. Neflesi bulafl›c›yd›.
Sizi dertli gördü mü, muzip bir
çocuk gibi, a¤z›n›zdan girer 
burnunuzdan ç›kar, s›k›nt›n›z› 
unuttururdu. Müthifl ifltahl› biriydi
ama yaln›z iyi yemeye, iyi içmeye
de¤ildi ifltah›. Dolu dolu yaflamaya,
her ân›n tad›n› ç›karmaya adam›flt›
kendini. fiimdi eksikli¤ini en çok
duydu¤umuz, güzel ahlakl›, tutarl›
ve hepsinden önemlisi vefal› 
insanlardand›. Sevdikleri için 
hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmaz,
do¤ru bildi¤i yoldan dönmek bir
yana, bir tek geri ad›m bile
atmazd›.

Mekteb-i Sultani’nin, Galatasaray-
l›l›k kan›na ifllemifl mezunlar›ndand›.
Öyle ki, liseyi normalden bir sene
erken bitirme flans› do¤du¤unda,
yuvadan vaktinden önce ayr›lmay›
kabul etmemiflti. Teknik Üniver-
site’den matematik mühendisi
olarak ç›kt› ve daha sonra da
matematik zekâs›n› ve mesleki 
titizli¤ini, yapt›¤› her ifle yans›tt›.
Yorulmadan, hiçbir ifli yar›m 
b›rakmadan, s›zlan›p söylenmeden

çal›flt› hep. Ders verdi¤i birçok
flansl› gence yaln›z matemati¤i
sevdirmekle kalmad›, o çok özel,
nadir bulunan ahlak›n› da afl›lad›.

Mekanizmas› müziksiz ifllemeyen
insanlardand›. Caz› hep büyük bir
tutku ve sadakatle sevdi. K›sa
ömrünü çok sevdi¤i Boris Vian 
gibi caz ve edebiyatla doldurdu.
Miles Davis baflta olmak üzere,
kimi müzisyenlere olan hayranl›¤›n›
paylaflmaktan özel bir zevk al›rd›.
Bu yüzden, Aç›k Radyo’da Uçuk
Mavi program›n› yapt›¤› dönem,
hayat›n›n en mutlu, en verimli
dönemlerindendi. Aç›k Radyo
ailesini, “tüm dostlar›n›, tüm 
dostlar›na b›rakt›¤›” vasiyetini, 
onlara emanet edecek kadar 
benimsemiflti. 

Son günlerini manik depresyon
illetiyle ve Ortado¤u’da ad›mlar› 
gittikçe h›zlanan anlams›z savafla
karfl› amans›z bir mücadele 
içinde geçirdi Sefa ve ancak 
kendi gibi yaflama dört elle 
sar›lanlar›n hakk› olan flekilde,
kendi r›zas›yla, bafl› dik, sessizce
çekilip gitti aram›zdan. Simdi
Samed Behrengi’nin sözlerine
kar›fl›yor sözleri: “Hepimiz er 
ya da geç ölece¤iz. Nas›l öldü-
¤ümüzün önemi yok. Önemli olan
ne için öldü¤ümüz.” 

EEmmrree ÜÜllkkeerr

Selahattin P›nar
“K›rk y›la yak›n bir zamandan beri
‹stanbul’un havas›nda bir Selahattin
P›nar musikisi dolafl›r.” Ölümünden
bir y›l sonra gazeteci, flair Baki
Süha Edibo¤lu, kaleme ald›¤›
yaz›da Selahattin P›nar’› böyle
biçimlemektedir. Gerçekten de
Selahattin P›nar, Beyo¤lu’nun 
arka sokaklar›ndan Niflantafl›
apartmanlar›na kadar her semtten,
her kesimden ‹stanbullu’nun aflk-
lar›n›n hüzünlerini, hatta ›st›raplar›n›
yans›tm›fl; güfte seçiminde ve
kurdu¤u melodik yap›larda hiçbir
zaman kolaya ve basite kaçmad›¤›
halde zaman›n›n en tan›nm›fl, en
sevilen bestecilerinden biri
olmufltu. Zira o dönemde ‹stanbul
henüz büyük göç almam›fl bir
flehirdi ve halk›n›n yaflam› alaturka
musiki ile iç içeydi. 

Nitekim Selahattin P›nar “Delisin
deli gönlüm” m›sra›yla bafllayan
Beyâti flark›s›n› Kazanc›
yokuflundan afla¤› inen bir macun-
cunun söyledi¤i maniden etkile-
nerek bestelemiflti. Anlafl›lan o
devirde ‹stanbul’un sokak sat›c›lar›
dahi hâlâ geçmifl musikinin sesleri-
ni terennüm etmekteydi. 

70’li y›llara kadar, ve belki daha da
sonralar› sevdi¤i k›zdan yüz bula-
mayan veya incitilen binlerce
gencin duygular›n› yans›tan pek
çok flark›n›n oldu¤u gibi meflhur
Kürdilihicazkâr flark›n›n da (Nere-
den sevdim o zalim kad›n›/Bana
zehretti hayat›n tad›n›) bestekâr›
olan Selahattin P›nar kimdir?

22 0cak 1902 y›l›nda ‹stanbul’da
Altunizade’de do¤du. Babas›
Sad›k Efendi’nin kad›l›k görevi
nedeni ile ilk ve orta ö¤renimini
çeflitli yerlerde tamamlad›.
Babas›n›n Denizli milletvekili
seçilmesi üzerine aile 1914’de
‹stanbul’da Üsküdar’a yerleflti.
P›nar bir süre ‹talyan Ticaret 
mektebine devam etti ise de
musikiye yo¤un ilgisi nedeniyle
yar›m b›rakt›. ‹stanbul Yüksek ‹kti-
sat ve Ticaret Mektebinde Medeni
Hukuk Müderrisli¤i yapan babas›
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yararland›. 1923 y›l›nda Askeri
Müze Mehter M›z›kas›na ö¤retmen
yard›mc›s› oldu. 1933 y›l›nda ilk
kad›n tiyatro sanatç›m›z Afife Jale
ile evlendi. Bu evlilik 6 y›l sürdü.
‹kinci evlili¤ini 1939 y›l›nda ölün-
ceye kadar birlikte oldu¤u At›fet
Han›m’la yapt›. 

Selahattin P›nar 2001 y›l›nda 
6 fiubat 1960 Cumartesi akflam›
19.30 civar›nda, Kalam›fl’ta, flimdi
Ziraat Bankas›’n›n sosyal tesisi
olan, o zamanki ad› ile Todori’de
arkadafllar› ile birlikte yemek yerken
geçirdi¤i bir kalp krizi sonucu 
öldü. Ölümünden bir hafta sonra
Sabite Tur (Gülerman) “Söndü
yâd›mda akisler gibi aflk›n seheri”
m›sra›yla bafllayan Evcara flark›s›n›
Selahattin P›nar’›n mezar› bafl›nda
okudu. Üsküdar Do¤anc›lar’da ve
Kalam›fl’ta eski Todori’nin
karfl›s›ndaki soka¤a ad› verildi. 

Tüm geçimini zaman›n›n 
Turkuaz (Beyo¤lu), Belvü 
(Harbiye-Fenerbahçe), Küçükçiftlik
(Dolmabahçe), Tepebafl›, Panorama
gibi ünlü gazinolar›nda çal›p söyle-
yerek ve tafl plaklara okunan
flark›lar›n›n geliri ile sa¤lad›. 

“Kendimi Kelimeye Ezdirmem!...”
Güfte seçiminde çok titiz davranan
P›nar hem bu güftelerin tafl›d›¤›
ahengi bozmamaya, hem de kendi
kiflili¤ini korumaya özen gösterirdi.
Pek çok fliiri de¤iflik bestekârlar
taraf›ndan bestelenen Selim
Aru’nun bir fliirini neden y›llard›r
bestelemedi¤i soruldu¤unda: “O
fliirde sözlerin kendilerine has bir
müzikalitesi var; ben o gizli
na¤melerin üstüne ç›kmad›kça
kendimi kelimeye ezdirmem”
demesi, bestekârl›k anlay›fl›n›n 
tam ifadesi olmufltu.

En çok, “Benim flairlerim bunlar”
dedi¤i Mustafa Nafiz Irmak ve
Vecdi Bingöl’ün güftelerini bestele-
di. Ancak, meflhur hicaz flark›s› ‘Bir
Bahar Akflam› Rastlad›m Size’nin
flairi Fuat Edip Baks› için de
“fiark›lar›m› ondan önce ve ondan
sonra diye ikiye ay›rmak gerekir”
ifadesini kullanm›flt›. Gerçekten de

birlikte devam etti. Buraya devam
etti¤i günlerden bir gün onlar› takip
eden babas› Befliktafl’ta bir muhal-
lebicide oturduklar› s›rada hizmetli-
sine her üçünü de dövdürdü. Bütün
bu engellemeler fayda etmedi.
P›nar askerli¤ini yapt›ktan sonra
Kad›köy Kufldili’nde Hamdi’nin
gazinosunda çal›flmaya bafllad›.

1920 y›l›nda Üsküdar’l› Ata Bey,
Udi Sami Bey, Darülaceze 
muhasebecisi Selahattin Bey ve
Osman Bey ile birlikte Atâ Bey’in 
Üsküdar’daki evinde daha sonralar›
‘Üsküdar Musiki Cemiyeti’ ad›n›
alacak olan ‘Dâr-ül Feyz-i Musiki
Cemiyeti’ni kurdu. 1921 y›l›nda bu
Cemiyete saz hocas› oldu. Musiki
alan›nda, Bestenigâr Ziya Bey,
Neyzen Yusuf Paflazade Celal 
Bey, Kafl›yar›k Hüsamettin Bey,
Kaz›m Uz ve Ali R›fat Bey’den

ve ud çalan annesi musikiyi çok
sevdikleri halde o¤ullar›n›n profes-
yonel müzisyen olmas›n› istemi-
yorlard›. Buna ra¤men P›nar 
12 yafl›nda gizli gizli ud çalmaya,
lisede okurken de o zaman›n
meflhur saz yeri olan Samatya’da
haftada üç gün saza kat›lmaya
bafllam›flt›.

17 yafl›nda udu b›rak›p tanbur 
çalmaya bafllad› ve bundan böyle
Tanburi Selahattin olarak tan›nd›.
1919 y›l›nda ilk flark›s›n› besteledi.

Babas›n›n Dayak Att›rmas› Dahi
Onu Engelleyemedi
1918-19 y›llar›nda Befliktafl Jimnas-
tik Kulübü bünyesinde o zaman
Akaretler’de cadde üstünde bulu-
nan ve Neyzen ‹hsan Bey’in hocal›k
yapt›¤› Befliktafl Musiki Kulübü’ne
fierif ‹çli ve a¤abeyi ‹brahim ‹çli ile
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1933 y›l›nda 
Afife Jale ile
evlendi, bu evlilik
6 y›l sürdü.

Selahattin
P›nar'›n tüm
flark›lar›nda
‹stanbul flehir
kültürünün
o güne yans›yan
ifadesi vard›r.
Hüzünlüdür bu
flark›lar, hatta
zaman zaman
karamsard›r
ama her zaman
incelmifl, zarif
ve flehirlidir.
Özel ve derinli¤i
olan icralar
gerektirir.

Selahattin P›nar’›n daha önceki
flark›lar›nda geleneksel tavr›n
hissedilmesine karfl›l›k, bu hicaz
flark›dan sonra eserlerinde yepyeni
ve ‘nev’i flahs›na münhas›r’
denebilecek bir ifade oluflmufltu.

Selahattin P›nar’›n tüm flark›lar›nda
‹stanbul flehir kültürünün o güne
yans›yan ifadesi vard›r. Hüzünlüdür,
hatta zaman zaman karamsard›r
ama her zaman incelmifl, zarif ve
flehirlidir. Özel ve derinli¤i olan
icralar gerektirir. 

Beyati ‘Delisin Deli Gönlüm’, kürdi-
lihicazkâr ‘Ne Gelen Var, Ne Haber’
gibi baz› flark›lar› da fas›llar›n
vazgeçilmez eserleri olmufltur. 

Ders verdi¤i sanatç›lar aras›nda
Müzeyyen Senar, Necmi R›za
Ah›skan, Hamiyet Yüceses,
Mefharet Y›ld›r›m, Lütfi Güneri,
Selahattin ‹çli gibi birçok ses sa-
natç›s› ve bestekâr yeral›yordu.
150’yi aflk›n bestesi oldu¤u halde
84 tanesinin alt›na imzas›n› ata-
ca¤›n› söyleyen bestekâr›n en çok
kulland›¤› makamlar hüzzam, hicaz
ve kürdilihicazkâr idi. Ancak, en
sevdi¤i makam kürdilihicazkâr
oldu¤u için 22 eserini bu makam-
dan bestelemiflti. Yine de Cevdet
Ça¤la’n›n “fiimdi hât›rda m›d›r 
âfl›k-› nalân acaba?” m›sra›yla
bafllayan flark›s› için “Bu kadar
kürdilihicazkâr yapt›m, böyle
‘acaba’ diyemedim” diyerek, 
kibirli oldu¤u ve hiç kimseyi, 
hiçbir fleyi be¤enmedi¤i yolun-
daki elefltirilerin ne kadar haks›z
oldu¤unu ispat edecekti. 
Bir musiki sohbetinde kemençeci
Aleko Bacanos bestekârl›¤›na 
dokunan bir soru sormufltu.
Selahattin P›nar sinirlenerek “Ben
birinci s›n›f bestekâr›m” demiflti.
Mecliste bulunan kemani Nubar
Tekyay  “Sen birinci s›n›fsan
Saadettin Kaynak kaç›nc› s›n›f 
oluyor” diye sorunca cevab› flu
olmufltu; “O lüks s›n›ft›r.”

En uzun ömürlü oldu¤una inand›¤›
bestesi “Ne yapmak istedimse bu
flark›da yapt›m” dedi¤i hisarbuselik
flark›s›d›r. 

Beni de al›n ne olur  
Koynunuza hat›ralar,  
Dolan›p kalay›m bir an  
Boynunuza hat›ralar...

M›s›r yap›m› üç filme de özel
besteler yapan P›nar’a 1950 y›l›nda
Sabite Tur’la birlikte baflrollerini
paylaflacaklar› Köyümün Zeynebi
adl› bir filmde musiki muallimli¤i
rolü teklif edilmiflti, ancak bu teklifi
iki sanatç›n›n da kabul etmedi¤ini
biliyoruz.

Hayat› Güzel Yaflamak ve Musiki
Sabah 09.00 da kalkar, kahvalt›dan
sonra 2-3 saat yemek yapar, ö¤le-
den sonra yeniden yatar, akflam
18.00’de evden ç›kar, sabaha karfl›
gelir, Nedim’den birkaç sat›r oku-
madan uyumazd›. fiairlerden Orhan
Veli’yi, Türk Müzi¤i icrac›lar›ndan
flark›lar›n›n ço¤unu pla¤a okuyan
Sabite Tur’u be¤enirdi. Kendisini 
en etkileyen erkek sesi ise Münir
Nurettin Selçuk’tu.

Selahattin P›nar hayata güzel yafla-
mak ve musiki için gelmiflti adeta.
Çok fl›k ve temiz giyinir, vapurda
karfl›s›na uyumsuz giyinmifl biri
otursa yer de¤ifltirirdi. 200 civa-
r›nda kravat› oldu¤u söylenirdi. Her
biri çok özel seçilmiflti. Bir gün çok
sevdi¤i dostlar›ndan ve ‘Hat›ralar’
flark›s›n›n güfte yazar› Baki Süha
Edibo¤lu  kravatlar›ndan birini
elefltirecek olmufl, P›nar müstehzî
bir gülüflle flu cevab› vermiflti.
“Dostum, bana bak, bestelerimi,
flark›lar›m› tenkid edebilirsin ama
kravatlar›m› asla!”

Yazlar› Piyanist Feyzi Aslangil,
Kemani Necati Tokyay ve Selim
Aru ile birlikte bugünkü Migros’un
oldu¤u yerde bulunan Cadde-
bostan plaj›ndan denize girer, ken-
disine ait deniz motoru ile bal›k
tutard›. Aflç›l›¤›, özellikle mezeleri
meflhurdu. Mayonezli ›stakoz, k›r-
lang›ç çorbas›, bakla ezmesi, pilav,
elde açma yirmi katl› su böre¤i en
güzel yapt›¤› yemeklerdi. Yapt›¤›
yemekleri ikram etmekten çok
hofllan›r, methedilmezse k›zard›.
Sigaray› ve rak› içmeyi çok severdi.
Dostlar›yla en s›k gitti¤i yerlerden

biri de Kalam›fl’taki Todori idi.
Ölümünden sonra burada uzun
y›llar, öldü¤ü gün olan 6 fiubat
akflam› toplant›lar yap›ld›. 

‹‹nncciillââ BBeerrttttrttuu¤¤

www.acikradyo.com.tr
06 fiubat 2002.
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Keflan’da do¤dum, müzi¤e çocuk-
luktan bafllad›m. Sonra asker ol-
dum tabii, 20 yafl›nda; orada bando
bölü¤üne ald›lar beni. Isparta’da 58
tümen bando birli¤inde, orada gü-
zel baflçavufllar›m›z vard›, güzel
nota biliyordular, onlar nota ö¤retti
bana; marfllar› çald›k, sonra dö-
nüflte ‹stanbul’a geldim. 

Nota Düz Giden Bir fieydir
fiimdi nota çald›¤›n zaman bir yolu
takip ediyorsun, yani yolun d›fl›na
ç›kam›yorsun, bir çizgi vard›r,
onunla çal›yorsun ama pratik
çald›¤›n zaman, süslemeler,
na¤meler çal›yorsun, yoksa nota
düz giden bir fleydir. Eseri geçtik-
ten sonra notay› at, art›k onu ken-
din süsle, püsle, öyle çal, odur
yani. Ben bu yolu takip ediyorum
daha do¤rusu. Tabii aile müzisyen,
dedem falan hep müzisyen, babam
meflhur zurnac›; Mümin Usta de-
di¤in zaman Trakya’da herkes
dururdu yani. O çald›ktan sonra
baflka biri çalmazd›. 

Dü¤ün Çalmak 
40-50-60’l› senelerde davul zurna
çok geçerliydi Trakya’da. Sonra
sonra millet, köylüler bafllad›, ince
çalg› diye bir fley ç›kt›, davullar,
zurnalar çok gürültü yapar vs. diye
art›k ince saz tutmaya bafllad›lar
köy dü¤ünlerine. Bu böyle devam
etmeye bafllad›, zurnalar tamamen
kalkt›. Çalanlar da dü¤ünlerde saz
ö¤reniyorlar tabii. Dü¤ünde çal-
mazsa müzisyen olamaz. Bizim
tabirimizle ‘dü¤ün çalmaya’ bafl-
larsa, baflar›rsa müzisyen olur,
yoksa olamaz. Ben profesyonel
dü¤ün çalg›c›s› olarak 14 yafl›mda
bafllad›m. 9-10 yafl›nda bafllad›m,
çal›yordum, ama dü¤ün baflara-
mazd›m o zaman. Sonra sonra bir
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kofltura kofltura gidiyor Sonia
Tamar Seeman’a, “ben Selim Ses-
ler’i buldum” diye. O zaman o da
doktoras›n› yapan bir Amerikal›.
Onlar da beni ar›yorlarm›fl. Ertesi
akflam yine geliyorlar Andon’a, ben
üst katta restoran bölümünde çal›-
yorum; fas›l müzi¤i, yani Türk mü-
zi¤i yap›yoruz. Geldiler 8-10 kiflilik
bir masaya oturdular, fasl›m›z›n ilk
45 dakikas›n› bitirdik, beni masaya
davet ettiler. “Tamam” dedim, gittik
orada tan›fl olduk, kartlar verildi,
onlar verdi, ben verdim. “Bu ara
evinize gelebilir miyiz” dedi daha
yak›ndan konuflmak için. Tabii
dedim, bir hafta sonra bunlar geldi.
O zaman Brenna Han›m patlad›
“rica etsem benimle bir albüm
çal›flabilir misin, beraber çal›flabilir
miyiz?” dedi. “Tabii, niçin olmas›n”
dedim. O zaman o albümü yapt›k.
Y›ld›r›m h›z›yla oldu Grup Karfl›lama
albümü. O ald› kal›b› gitti, Kana-
da’da ç›kartt› albümü 96’n›n son
aylar›nda ve 97’de bizi ald› Kana-
da’ya götürdü. Orada afla¤› yukar›
20 festival falan gezdik. Çok ilgi
gördük ve çok güzel bir ziyaret
oldu.

“Klarnet’in Coltrane’i” 
Sonra ‹ngiltere’de Guardian gaze-
tesinde ‘Klarnet’in Coltrane’i’ diye
bir yaz› ç›kt›. O Guardian gazete-
sine yazan arkadafl beni çok takip
etti burada. Geldi iki sene önce,
nerede çal›yorum diye beni takip
ediyor, geliyor, rak›s›n› söylüyor,
oturuyor demleniyor, derin derin
dinliyor. Hatta ve hatta onu çok
hissettim, gözleri k›zar›yor, k›rm›z›
oluyor gözleri. Sonra evde iki saat
röportaj yapt›k, adam gitti. Bu al-
bümlerden sonra, tabii Fatih Ak›n’›n
Duvara Karfl› filmi, ‹stanbul Hat›ras›
filmi ç›kt›ktan sonra, dünyada bir
unvan kazand› bu filmler de, tabii
biz de daha çok tan›nmaya baflla-
d›k. O filmden sonra ç›kard› o yaz›y›
nedense... Bilmiyorum, sanki adam
bir nokta bekledi, bir boflluk bekle-
di gibi, bana öyle geliyor. Teflekkür
ediyorum. 

SSeelliimm SSeesslleerr iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 13 Kas›m 2006.

sesi karfl›dan çok hofl gelir, ama
içine gir de gör bak. Müzisyenlik
çok zor bir fley. 

Araflt›rmac› Müzisyenlik
Müzisyen oldu¤um için araflt›rmak
zorunday›m, araflt›r›yorum. Mesela
Ege yöresinden, Orta Anadolu’dan
bütün yöresel türkülerden, güzel bir
fley duydu¤um zaman onu kaç›r-
mam. Araflt›r›yorum da, çekiyorum
teybe, mutlaka çalmak laz›m; çün-
kü isteniyor da mesela. Radyodan
araflt›rsan, adamlar a¤›z burun k›v›-
r›yorlar, “onu mu bulaca¤›z, nere-
den bulaca¤›z, arflivi mi kar›flt›ra-
ca¤›z, nas›l bulaca¤›z?” diyorlar. 

Brenna MacCrimmon, ‘Kanl›
Takip’ ve Kanada’da 20 Festival...
Benim ilk çal›flmam Brenna
MacCrimmon ile yapt›¤›m›z Grup
Karfl›lama albümü, Kalan Müzik’ten
ç›kt›. Afla¤› yukar›, bu yola ayn› dö-
nemde bafl koyduk gibi bir fley. O
96 y›l›nda Kanada’dan gelmifl bura-
ya, eskiden benim küçük flirketler-
den kasetlerim vard›, onu eline ge-
çirmifl han›mefendi, beni ar›yor. O
zaman albüm yapacak, Rumeli par-
çalar› okuyacak, “bana kim çala-
cak, Selim çalar ancak” diyor. Çün-
kü benim ezgilerimi dinliyor, uygun
geliyor. Sonra yine tesadüfen S›ra-
selviler’de bir yerde, Andon’da çal›-
yorum. Andon’da o zaman tesa-
düfen bir Frans›z grupla ç›kt›m.
Fransa’dan bir grup gelmifl, ud ça-
lan Fasl› bir arkadafl vard›, iyi bir
müzisyen ama Fransa’da yafl›yor-
du, o grubun flefiydi. Gruplar› eksik
gelmifl, orada iflletmeci iki bayan
vard› “bunlarla siz de çal›n” diye
benden rica ettiler. “Ben bunlarla
nas›l çalar›m, provam›z yok” filan
dedim, ama onlar›n bana güvenç-
leri sonsuz. “Selim abi sen yapars›n
ya, yard›mc› ol” dediler. Peki de-
dim, konser bafllad›, beni att›lar
sahneye. Ne çalaca¤›m› da bilmiyo-
rum, onlar çal›yor ben onlar› takip
ediyorum kanl› kanl›. Kanl› takip
derler ya... Ve emprovizeler, do¤aç-
lamalar yap›yorum. Çok güzel bir
konser oldu o gece, afla¤› yukar› iki
saat sürdü. Brenna Han›m da tesa-
düfen o gece oradaym›fl, konseri
izlemeye gelmifl. Konser bitiyor,

komflu dü¤ünü bana çald›rtt›lar, 
14 yafl›mda profesyonel olarak
dü¤ün çalg›c›s› oldum; çald›m,
baflard›m ve ondan sonra tabii
bütün köylerden köylüler geliyor-
lard›, “ben Selim’i istiyorum” 
diyorlard›. Çünkü parlak, genciz,
güzel çal›yoruz, beni tutuyorlar.
Zaten kötü çalsan seni tutmazlar,
aç kal›rs›n daha do¤rusu.

Davulun Sesi
Benim çocuklar›n da biri kanun ça-
l›yor, biri klarnet çal›yor. Ramazan
Sesler de O¤lan Bizim K›z Bizim
adl› albümde çald›, iki parçada be-
raber çald›k. Ramazan Sesler tabii
ki benim talebem. Zaten bizde ev-
de klarnet var, kanun var, bütün
sazlar var. Cümbüfl var, keman var;
çocuk yetiflti¤i zaman bak›yor, bir
saz› görüyor, al›yor, zaten dinliyor,
bir flekilde ö¤reniyor. Çünkü aile-
den gelen bir ifl. Derler ya davulun

Selim Sesler, Babylon-‹stanbul, 
13 Ocak 2006.

Sentez
“‹klim sisteminin ›s›nd›¤›, tart›fl›lmaz
bir gerçektir. Ortalama hava ve
deniz suyu s›cakl›klar›nda, buz ve
karlar›n dünya çap›nda toplu
olarak erimelerinde ve ortalama
deniz seviyesindeki yükselmede
gözlemlenen art›fllar, bunun aç›k
kan›tlar›d›r.”

BM Hükümetleraras› ‹klim
De¤iflikli¤i Paneli’nin iklimbilimciler
ve tüm hükümet temsilcilerinin
imzas›n› tafl›yan Kas›m 2007 tarihli
‘Sentez Raporu’nun girifl cümlesi. 

GGüünnüünn SSöözzüü

www.acikradyo.com.tr
20 Kas›m 2007.

Serge Gainsbourg

Bütün mal varl›¤›: Cesaret. Hiç 
kimseyle, kendiyle bile karfl›laflt›r›-
lamaz Serge Gainsbourg. Her dev-
rin adam›. Her devrin istenmeyen
adam›. Fransa toplumu Brel, Ferré,
Barbara, Brassens flark›lar› saye-
sinde, siyasetin gazete manfletle-
rinden; aflk›n papatya fallar›ndan
ibaret olmad›¤›n› zaten biliyordu
ama, Gainsbourg açmad›k kap›-
pencere b›rakmay›p içeriyi esasl› 
bir cereyana tuttu. Sözlerinde siyasi
do¤rular yerine fliirsel do¤rular›n
peflinden gitti. “One more time”
dururken neden “encore une fois”
dendi¤ini bir türlü anlayamayan bu
Rus Yahudisi, çareyi Frans›zcayla
kedinin fareyle oynad›¤› gibi oyna-
makta buldu. Derdini ‘lisan-› müna-
sip’le de¤il, küstahl›¤›n zarafetiyle
yaratt›¤› yeni bir dilde, kemiksiz bir
dille anlatt›. Müzi¤ini caza, swing’e,
rock’a, funk’a, rap’e, diskoya, or-
yantal yayl›lara, siyah tamtamlara
bulad›. fiansona en büyük cerrahi
müdahaleyi yapt›, melodinin 
kalp at›fl›n› de¤ifltirdi. Bir gün
Eurovision’u kazanacak flark›y›
besteledi, öbür gün Sid Vicious’un
resmini piyanosunun üstüne koydu,
ertesi gün Jamaika yollar›na vurdu. 

“Dansa müsait...”
Frans›z millî marfl›n›n reggae yoru-
munu yapt›¤›nda üstüne çok geldi-

ler. “Gene bir provokasyon mu?”
sorusunu, günde yedi paket içti¤i
Gitanes sigaras›ndan bir f›rt çekip
flöyle cevaplad›: “Yoo, neden pro-
vokasyon olsun! Reggae devrimci
bir müzik. La Marseillaise de
devrimci bir marfl. Dansa müsait.”
Özel ilgi alan› ise erotik marfllard›.
Yatak odas›n›n mahremiyetine
destursuz dal›veren bir flark›s›nda
Jane Birkin “seni seviyorum” diye
inlerken, Gainsbourg cevap veriyor-
du: “Ben de seni” de¤il, “bense
seni hiç” hiç de¤il, “ben de seni
hiç!”

Bir k›sm›n›, fiziksel çirkinli¤ini daha
da görünür k›lan güzel kad›nlara
söyletti¤i yüzlerce melodi; ayn›
anda hem romantizmin hem siniz-
min doruklar›nda gezinen edepsiz
sözler; arabalara, uçaklara, gökde-
lenlere, emziklere, gözyafllar›na,
aflk›n ›st›rab›na, ihanete, enseste,
içkiye, d›flk›ya dair flark›lar... Brel
bir keresinde ona “ben hata yap›-
yorum, sense hile yap›yorsun” de-
miflti. Toplumsal de¤erler gözlü-
¤üyle bak›ld›¤›nda daima yokufl
afla¤› yuvarlanan bu adam, sanki
hep dimdik t›rman›fltaym›flças›na,
görüntüyü tersine çevirme hüneri
gösterdi. Ustalar› sürrealistler,
dadac›lar, Boris Vian’lard›. Ç›rak
yetifltirmedi, hayran besledi.
‘Revolver’den ‘Nevermind’a bütün
rock baflyap›tlar›n›n alt›nda 20’lik
çocuklar›n imzas›na al›fl›¤›zd›r, ama
Gainsbourg ‘Histoire de Melody
Nelson’u ç›kard›¤›nda 43 yafl›n-

dayd›. Hep yafls›z, zamans›z, er-
ken, avangard kald›. Ölümünden
y›llar sonra Beck, R.E.M., Placebo
gibi Anglo-Sakson müzisyenler bile
ona hürmet sunmak için kuyru¤a
girdi. 

Serge Gainsbourg esas›nda ressam
olmak istiyordu, ama 20. yüzy›l
galerisinin bafl köflesinde, siyaha
çalan bir renk cümbüflü içinde,
k›ymetine paha biçilmez bir resim
oldu. 

DDeerryyyryyaa BBeennggii

Sergi
Aç›k Radyo 1998’de ‘Magnum’un
Gözünden Dünyada ’68’ ((BBkkzkkzz;;
AAllttmm››flflsseekkiizz RRuuhhuu)), 2000’de
‘XX.Yüzy›l›n Portreleri’ bafll›kl› iki
büyük foto¤raf sergisinin düzenlen-
mesine ortak oldu ((BBkkzz;; YYiirrmmiinnccii
YYüüzzyy››ll››nn PPoorrttttrttrreelleerrii));; bu sergilerin 
her birini 8’er bin civar›nda insan
gezdi. Alt› y›l aradan sonra Aç›k
Radyo, 2006 y›l›nda temas› ‘Natür-
Mort’, yani ‘Ölü Do¤a’ olan ve
küresel iklim de¤iflikli¤i konusuna
dikkat çeken bir ortak sergi düzen-
ledi. ((BBkkzz;; NNaattüürr--MMoorrttttrtt)) Sergi,
Türkiye’nin önde gelen ressam,
heykelt›rafl ve foto¤rafç›lar›ndan 
83 sanatç›n›n ve 6 sanat galerisinin
destek ve kat›l›m›yla gerçekleflti. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Sermet Muhtar Alus
O bir ‹stanbul yazar›d›r. Neler anlat-
maz ki? Semtler; cadde cadde,
sokak sokak, ev ev... O evlerde
oturanlar, onlar›n hayat›, yazl›¤›,
k›fll›¤›, örf ve adetleri... Beyler,
paflalar, sanatç›lar, esnaftan veya
mahalle halk›n›n bildik, tan›d›k
kiflileri... Farkl› kimlikler; Ermeniler,
Rumlar, Yahudiler, Arnavutlar,
Boflnaklar, Çingeneler... B›çk›n
a¤z›, edebi dil, argo, deyimler,
tabirler, kendi buldu¤u benzetme-
ler... herfley iç içedir bu yaz›larda.
Bunlar aras›ndaki gidifl gelifller o
kadar ustaca kotar›lm›flt›r ki
okuyan› rahats›z etmek bir yana
anlat›m›n ak›c›l›¤› kitab› elinizden
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Sermet Muhtar Alus

Toplumsal
de¤erler
gözlü¤ü ile
bak›ld›¤›nda
daima yokufl
afla¤› yuvar-
lanan bu
adam, sanki
hep dimdik
t›rman›flta
imiflçesine
görüntüyü
tersine
çevirme
hüneri 
gösterdi.

Serge Gainsbourg,
1928-1991.
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Sermet Muhtar Alus

Loncal›lar›n tak›m›... Fas›lbafl›lar
civan, flen ve ateflli olduklar› için
a¤›r aksak, a¤›r düyek, sengin
semai, devr-i hindi, sofyandan
flark›lar› da arama... Çald›klar› hep
curcuna, köçekçe; binaenaleyh
bütün müflteriler de cavalacoz...”

Sermet Muhtar Alus’un pek çok
kitab› geçti¤imiz y›llarda yeniden
yay›nland›. Refik Halit Karay’›n
dedi¤i gibi o bir ‘‹stanbulist’ti.
Fakat nedense ‹stanbullular, kendi-
lerine, oturdu¤u, yürüdü¤ü, gezdi¤i
yerleri, dinledi¤i müzisyenleri,
okudu¤u yazarlar› anlatan bu insan›
pek tan›m›yorlar. Bir yerlerde
yanl›fll›k var ama nerede? 

‹‹nncciillââ BBeerrttttrttuu¤¤

www.acikradyo.com.tr
31 May›s 2002.

1 Müsta¤ni: gönlü tok.

2 ‹tiyat: al›flkanl›k. 

3 fiam kutnusu: örgüsünde ipek de bulunan,
kal›n ve de¤erli döflemelik kumafl.

Serol Teber
Ömr-ü hayat›mda tan›d›¤›m en
efendi ve en duyarl› insanlardan
biriydi. Haydarpafla Lisesi’nde
okuduktan sonra ‹stanbul Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Nöropsikiyatri
Klini¤inde uzmanl›k e¤itimi ald›,
nöropsikiyatr oldu. Almanya’da
uzun seneler nöropsikiyatr olarak
çal›flt›. Son zamanlarda ömrünü
Almanya ile Türkiye aras›nda bölü-
yordu. Düsseldorf Üniversitesinde
de çal›fl›yordu; pek çok yaz›s› ve
ç›¤›r aç›c› çal›flmalar› vard›. Bu
çal›flmalar Bilim Sanat’ta Düflün,
Görüfl, Felsefe, Cogito ve
Almanya’da ç›kan Dergi gibi
dergilerde yay›nland›. Pek çok
kitab› yay›nlanan Serol Teber
Davran›fllar›m›z›n Kökeni, ‹flçi Göçü
ve Davran›fl Bozukluklar›, Do¤an›n
‹nsanlaflmas›, Nükleer Savafl ve
Sonras›, Politik Psikoloji Notlar›,
Göçmenlik Yaflant›s› ve Kiflilik
De¤iflimi, ‹flkence Sonras› Yaflam
ve Toplama Kamp› Sendromu ve
Melankoli adl› kitaplar›yla çok iyi

bafllamadan evvel soyunur, gece-
li¤ini giyer, ayaklar›na mercan ter-
liklerini geçirir, bir taraftan çakar,
bir taraftan da çalard›.

Udî Nevres Bey’in Al›flkanl›klar›
“Bu gibi âlemlerin en mümtaz
simalar›ndan birisi de Udî Nevres
Bey’di. Bilhassa ve tercihen
Süleyman Bey’in saz fas›llar›na
ifltirak eder, bu iki eski dost, saz-
dan evvel saatlerce tavla partisi
yaparlard›.”

Yüksek Tabaka Müzisyenlere
Nas›l Bakard›?
“Çok mültefit ve yak›fl›kl› bir zat
olan Mustafa Pafla merhum, her
akflam hanende Osman Bey’i
refakatine alarak, fiehzadebafl›’nda,
Fevziye K›raathanesinde oturmay›
itiyat2 edinmiflti.”

Sermet Muhtar Alus bir zaman›, bir
mekân›, bir ân› anlat›rken; karfl›n›za
iki üç cümleyle hikâye edilen bir
müzisyen ç›k›verir. Üstelik kanl›
canl› karfl›n›zda durmaktad›r...

“Yerebatan yaln›z ramazanlarda, 
o da camisinden ötürü, dillerde
dolafl›rd›. ‹kindi mi yaklafl›yor,
sokak a¤z›na kadar dolu. Haf›z
Sami’nin mukabelesini dinleme¤e
se¤irten süslü han›mlar›n hepsi
orada... Haf›z Efendi meyilli sar›k,
burulu b›y›k, taral› sakal, lâvantalar
içinde, fiam kutnusundan3 pufla
mindere diz çöküp gözlerini süze
süze o pürüzsüz, nefis sesiyle
Eüzü’yü tutturdu mu mest olan
olana; can ve yürekten ah çeken
çekene...”

Hangi müziklerin hangi sosyal grup-
lara hitap etti¤ini de onun tespitle-
rinden ç›kartmak mümkündür.

“fiehzadebafl›’ndaki, flimdiki Letafet
Apart›man›’n›n alt›na ve geçidin
yan›na düflen büyük dükkân bir ara
‹pekçi Kâni’nin Hüsn-i ‹ntihap
ma¤azas›, sonra da fiems
K›raathanesi olmufltu. Orada da
cuma ve pazar geceleri incesaz...
Fakat Kemanî A¤a, kemanî Tatyos,
kemençeci Vasil ayar›ndakiler yok.
Ya Bülbüli Salih ya da Tahsin gibi

b›rakt›rmaz. Haklar›nda do¤ru
dürüst bilgi olmayan, -hadi insafl›
davranal›m- olan kiflilerin bile
okuyucuyu böylesine sar›p sar-
malayan, anlat›lan kifliyle iliflki kur-
may› sa¤layan, üstelik de mizahî bir
üslupla anlat›m›, herhalde pek az
kiflinin baflarabildi¤i birfley olmal›.
Öylesine ince bir üslup ki biraz
ölçüyü kaç›rsan›z istihza tafl›yabilir.

Sonra e¤lenceler... E¤lence yerleri;
gazinolar, mesire yerleri, bayram
yerleri, k›raathaneler, kahvehaneler,
meyhaneler... Dü¤ünler, k›na
geceleri, sünnet dü¤ünleri, yiyecek
ve içecekler... Velhas›l ‹stanbul

hayat›na dair her fley. Üstelik, Hoca
Ali R›za’dan ders alm›fl bir ressam
ve karikatürist olan Sermet Muhtar
Alus âdeta resmetti¤i anlat›m›yla
kalmam›fl, resimlerini de çizmifltir.
Türk Müzi¤i aç›s›ndan da gerçek bir
hazine olan Alus, do¤ru dürüst
foto¤raf› bulunmayan kimseleri bile
âdeta gözünüzün önüne getirir...

Kemençeci Vasilâki’nin Mercan
Terlikleri
“Kemençeci Vasil hakikaten biricik
bir musiki üstad› ve k›ymetli bir
icrakârd›. Para ve flöhretten
müsta¤ni 1, yaln›z sevildi¤i ve takdir
edildi¤i yere koflan bir adamd›.
Davet edildi¤i yerde fasla

“Kemençeci Vasilaki,
davet edildi¤i yerde

fasla bafllamadan
evvel soyunur,

geceli¤ini giyer,
ayaklar›na mercan

terliklerini geçirir, bir
taraftan çakar, bir

taraftan da çalard›.”
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biliniyordu. Çok yayg›n bir bestsel-
ler flöhretine, kitaplar› çok sat›lan
kifli flöhretine kavuflmufl muydu
bilmiyorum ama bizim için ola-
¤anüstü önemli görüflleri ve
davran›fllar› olan, etik bak›mdan da
benzersiz davran›fllar sergileyen,
özü sözü tamamen bir olan biriydi.
Türkiye’nin yetifltirdi¤i en haysiyetli
düflünür ve ayd›nlardan, entelek-
tüellerden Tevfik Fikret’e iliflkin bir
kitab› da kaleme alm›flt›. Tevfik
Fikret’in tt Melankolik Dünyas›-
Afliyan’daki Kâhin adl› bu kitab›
Okuyanus taraf›ndan yay›nlanm›flt›.
Aç›k Radyo’da Tevfik Fikret üzerine
çok ilginç gözlemlerini bar›nd›ran
bir program› da oldu. Tabii Aç›k
Radyo’nun 19. yay›n dönemindeki
Didik Didik Freud adl› derinleme-
sine sohbetlerini içeren program›
da hat›rlardad›r.1 (…) Serol Teber,
66 yafl›nda aram›zdan ayr›ld›¤›n›
ö¤rendi¤imiz doktor, yazar,
entelektüel, tutunamayan ve Aç›k
Radyo’nun da büyük bir dinleyicisi
idi, o onura da erdi¤imizi düflünü-
yoruz. 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Pr; Aç›k Gazete
Yt; 11 Aral›k 2004. 

1 Pr; Didik Didik Freud, Serol Teber, fienol
Ayla; Yay›n Dönemi: 19 (May›s 2004 – Aral›k
2004) 

Sevgili Aç›k Radyo
Do¤du¤um günden beri hep senin
sesini duydum. Art›k belli bir yafla
geldikten sonra anneme: “Anne
Aç›k Radyo’ya gidelim” diye yalvar-
maya bafllad›m. Annem birkaç y›l
beni oyalad›. En sonunda ise Aç›k
Radyo’ya gitmifl oldum. Çok he-
yecanl›yd›m. Bana “ne içersin?”
dediklerinde bile ben, “farketmez”
cevab›n› verdim. Bana “e¤er çocuk
program› yaparsak sen de gelir
misin?” dediklerinde ben çok
sevindim. Ama her zamanki gibi
yine “farketmez” dedim. Bana “en
çok hangi flark›y› seviyorsun?”
dediklerinde bile ben heyecan›m-
dan flark›n›n ad›n› unutmufltum.
Sonra annem hat›rlatt›. Ertesi sabah
benim için çald›klar› parçada benim

ad›m› söylediklerine inanamad›m.
Bir tek benim için flark›y› tercüme
bile etmifllerdi. Onlar› çok
sevmifltim. Bir dahaki gidiflimde
kesinlikle konuflaca¤›m. 

MMeerryyyryyeemm KKeesskkiinn

Dinleyici Mektubu
09 Mart 2005.

Sevgili O¤lum 

“Sevgili o¤lum Arik, can›m ci¤erim,
Filistinliler taraf›ndan öldürüldü.
Mavi gözlü alt›n saçl› o¤lum her
zaman bir çocuk masumiyetiyle
gülümser, bir eriflkin anlay›fl›yla
bakard›. O¤ulcu¤um benim. Onun
katillerini vurmak için masum
Filistin çocuklar›n›n ve baflka sivil-
lerin öldürülmesi gerekecekse,
güvenlik kuvvetlerimizden, baflka
bir f›rsat› beklemelerini dilerdim.

Sevgili o¤lum Arik, bir Filistinli ta-
raf›ndan öldürüldü. Güvenlik kuv-
vetleri onun katilinin nerede oldu¤u
hakk›nda istihbarat edinmifl olurlar
da, o katilin yan›nda yöresinde ma-
sum çocuklar ve baflka Filistinli si-
viller oldu¤u ortaya ç›karsa –güven-
lik kuvvetleri bu katilin baflka cina-
yet sald›r›lar› planlad›¤›n› biliyor
olsalar bile, hatta masum ‹srail sivil-
lerinin ölümüyle sonuçlanacak bir
terör sald›r›s›n› durdurma flans›na
ancak böylelikle sahip olsalar bile–
e¤er güvenlik kuvvetleri bu durdur-
may› ancak masum Filistinlileri vur-
ma pahas›na yapabilecek durum-
daysalar, o zaman ben gene de
intikam peflinde koflmamalar›n›

söylerdim onlara.
Masum sivillerin ölmesindense,
o¤lumun katilini öldürmek için teti¤i
çekecek, bombay› f›rlatan dü¤meye
basacak parma¤›n titreyip durak-
samas›n› isterdim. Derdim ki gü-
venlik kuvvetlerine: Caniyi öldür-
meyin. Getirin onu, bir ‹srail mah-
kemesinin önüne ç›kart›n. Siz
mahkeme de¤ilsiniz, derdim onlara.
Sizin tek hedefiniz öç almak olma-
mal›; masum sivillere zarar gelmesi-
ni önlemek olmal› tek hedefiniz.

Ahlak, akla kara de¤ildir; apakt›r
ahlak. Ahlak, intikamc›l›ktan ve
alelacele verilmifl hükümlerden
ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Bir karar ve-
rilmeden önce, onun çok s›k› etik
ölçütlere uyup uymad›¤›n› görmek
üzere her hareket büyük bir dik-
katle tart›lmal›d›r. Ahlak›m›z, her 
bir askerin ve her bir siyasetçinin
insaf›na kalm›fl, incecik bir ipli¤in
ucunda sallanmaktad›r.

‹srailli ya da Filistinli masum
kad›nlarla çocuklar› öldürmek
ahlaks›zl›kt›r. Baflka bir ulusu dene-
tim alt›nda tutmak ve bu ulusun
insanc›ll›¤›n› yitirmesine yol açmak
ahlaks›zl›kt›r. Masum Filistinlileri
öldüren bombalar› atmak aç›kça
ahlaka ayk›r›d›r. Olaya kar›flmayan
masum insanlardan öç almaksa
apaç›k ahlaks›zl›kt›r.

Öte yandan, herhangi bir insan›n
ölümünü engellemek, en yüksek
ahlakl›l›kt›r. Fakat, engelleme baflka
insanlar›n boflu bofluna ölmesine
yol aç›yorsa, böyle bir engelle-
menin ahlaki temeli ortadan kalkar.
Bu çizgiyi çekemeyen bir ulus,
sonunda kendi halk›na karfl› ahlak
d›fl› önlemler uygulamaya mahkûm-
dur. Akl›ma gelen fleylerin en
kötüsü, flimdiye kadar olup biten-
lerle de¤il, günün birinde mutlaka
olaca¤›ndan emin oldu¤um fleylerle
ilgili. Ve, bunlar olacak. Olacak,
çünkü siyasi ve askerî liderlerimiz,
“özür dileriz” demelerine yetecek
temel dürüstlükten bile yoksunlar.
Biz, ahlakî bak›fl›m›z›, intihar bom-
bac›lar› ortaya ç›kmadan çok önce
yitirmifltik. K›r›lma noktas›, bizim bir
baflka ulusu denetim alt›na

Arik Frankenthal,
ordudaki ilk

gününde.



Sevgiliye Mektup
Hrant Dink’in, Efli Rakel’e
Mektubu
Ey sevgilim, ey birtanem, ey 
'ben' tanem
Aç gözlerimi hadi...
Ve an›msa.
Günlük ezberimizin bozuldu¤u,
s›radan söylemlerimizin kekeleflti¤i
ilk göz seviflmelerimizi an›msa.
S›n›rlanm›fl yaflant›m›z› ilk y›rt›-
fl›m›z›...
Dayat›lanlara, sunulanlara yenik
düflmüfl bak›fllar›m›z›n ilk diriliflini,
direniflini...
Tarih yarat›yordu art›k o gözler...
An›msa.

Yüklüydük, gayri insanî yüklerin en
a¤›r›yla...
Aflk bu, kolay m› öyle kap›p da
kaçmak? Kolay m› öyle tarih yarat›p
da zaman›n insaf›na terk etmek?
S›rtlay›p tafl›nmas› gerekirdi
gelece¤e... Beslenmesi gerekirdi.
Azalman›n de¤il ço¤alman›n hücre-
siydi s›rtlad›¤›m›z... Bütün halleri-
mizin çekirde¤iydi.
Art›k silah›m›z da oydu... Atom
bombam›z da.

Nice ac›l› ve zalim çalkant›lar›n
aras›ndan hep onun sayesinde
s›yr›lacakt›k.
Onu kaybetmemeliydik. O bizim
tarihte ilk kurtar›lacak ve hep kur-
tar›lacak üretim arac›m›zd›.
Zamanla hesaplaflmam›zda,
didiflmemizde, cebelleflmemizde
tek kalemizdi. 'Büyük dünya'ya
karfl› verdi¤imiz mücadelede
'Küçük dünyam›z'd›, savunma
alan›m›zd›, s›¤›na¤›m›zd›.

Ey sevgilim, ey aflk›m
Sen var ya sen, hep u¤runa müca-
dele etti¤im bar›flt›n, huzurdun.
Farkl› olma hakk›m›n, eflit yaflama
arzumun ve özgürlük sevdam›n
köküydün.
Sen benim sonradan kazand›¤›m
sosyal bir hak de¤il, insan olma
temelimdin. Ta kendimdin, 
halimdin.
Sak›nd›¤›md›n. Ödedi¤im bedellerin
nimetiydin.

Çok isterdim, ama o¤lumun
ölümünden Filistinlileri sorumlu
tuttu¤umu söyleyemem. Bu iflin
içinden kolayca ç›kmak olurdu; bu
ölümün sorumlusu, biz ‹sraillileriz –
Filistin’i iflgal eden. Bu korkunç
gerçe¤i gözönüne almay› reddeden
her kimse, iflte o bizim mahv›m›za
yol açacakt›r sonunda.

Filistinliler bizi buradan söküp ata-
mazlar – varl›¤›m›z› uzun süredir
kabul etmifl durumdalar. Filistinliler
bizimle bar›fl yapmaya haz›r; onlarla
bar›fl yapmaya raz› olmayan biziz.
Onlar›n üzerinde denetimimizi
sürdürmek isteyen biziz; bölgedeki
durumu t›rmand›ran ve kan
dökülmesi döngüsünü besleyen
biziz. Bunu söylerken keder
içindeyim, ama olup bitenlerin
suçlusu tamamen biziz.

Bunu söylerken, Filistinliler 
suçsuzdur demek istemiyorum;
hele ‹srailli sivillere karfl› giriflilen
sald›r›lar› hakl›d›r diye birfleyi asla
düflünmüyorum. Sivillere karfl›
giriflilmifl hiçbir sald›r› ba¤›fllana-
maz. Ama, bir iflgal gücü olarak,
insan onur ve haysiyetini ayaklar
alt›na alan biziz; Filistinlilerin 
özgürlü¤ünün üstünden dümdüz
geçen biziz; bütün bir ulusu 
umutsuzluktan do¤an ç›lg›nca
eylemlere iten de biziz. 

‹‹zzaakk FFrraannkkeennttaall..11 ÇÇeevv.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

www.aciksite.com
7 A¤ustos 2002

1 ‹zak Frankenthal, ‘Aileler Forumu’ adl› sivil
örgütün baflkan›d›r. Bu yaz›, onun 27 Temmuz
2002 tarihinde Kudüs’te bir gösteri toplan-
t›s›nda yapt›¤› konuflman›n metinlefltirilmifl
halidir ve The Guardian gazetesinden
al›nm›flt›r.

ald›¤›m›z anda ortaya ç›km›flt›.
O¤lum Arik, do¤ru dürüst yerleflik
bir hayat sürme flans›na sahip
oldu¤u bir demokrasinin içinde
açm›flt› gözlerini. Arik’in katili ise
korkunç bir iflgalin, etik bir
kargaflan›n ortal›k yerinde do¤du.
Benim o¤lum, onun bulundu¤u
yerde do¤mufl olsayd›, ayn› canilik-
leri yapmak durumunda kalabilirdi.
Filistinlilerin gündelik hayatlar›n›n
bir parças› olan o siyasi ve ahlaki
kargaflan›n ortas›nda do¤mufl
olsayd›m, hiç flüphesiz ben de
iflgalcileri öldürmek ve incitmek için
vargücümle çal›fl›rd›m; ve böyle
yapmad›¤›m takdirde, özgür bir
insan olarak kendi özüme ihanet
etmifl olurdum. Kendilerini do¤ruluk
timsali olarak gören ve bu yüzden
de a¤›zlar›n› her aç›flta ac›mas›z
Filistinli canilerden bahseden bütün
o insanlar›n aynaya flöyle bir iyice
bakmalar› ve kendileri iflgal alt›nda
yafl›yor olsalard› acaba ne
yaparlard› diye sormalar› gerek.
Ben sadece kendi ad›ma
konuflabilirim. Ve ben, ‹zak
Frankenthal, diyorum ki, o flartlarda
ben de hiç flüphesiz bir özgürlük
savaflç›s› olur, karfl› taraftan elim-
den geldi¤ince çok say›da insan›
öldürürdüm. Filistinlileri bizimle
amans›zca savaflmaya iten de bu
soysuz riyad›r iflte: En yüksek
askerî etik standartlara sahip
olmakla böbürlenen ayn› silahl›
kuvvetlerimizin masum çocuklar›
katletmesine de izin veren o çifte
standard›m›z. Bu ahlak yoksunlu¤u,
bizi mutlaka çürütecektir.

O¤lum Arik, iflgale karfl›
mücadelelerinin ahlaki temeline
inanan Filistin savaflç›lar› taraf›ndan
öldürülen bir askerdi. O¤lum Arik
Yahudi oldu¤u için de¤il, baflka bir
ulusun topraklar›n› iflgal eden
ulusun parças› oldu¤u için
öldürüldü. Bu kavramlar›n kolay
yutulur lokmalar olmad›¤›n› biliyo-
rum, ama bunlar› yüksek sesle ve
olanca aç›kl›¤›yla dile getirmek
zorunday›m; çünkü bunlar benim
yüre¤imden ç›k›yor: Halk›n›n
gözünü kudret h›rs› kör etmifl
oldu¤u için o¤lu yaflama flans›n›
yitirmifl bir baban›n yüre¤inden.

Bu kavramlar›n
kolay yutulur
lokmalar
olmad›¤›n› 
biliyorum, ama
bunlar› yüksek
sesle ve olanca
aç›kl›¤›yla dile
getirmek zorun-
day›m; çünkü
bunlar benim
yüre¤imden
ç›k›yor: Halk›n›n
gözünü kudret
h›rs› kör etmifl
oldu¤u için o¤lu
yaflama flans›n›
yitirmifl bir
baban›n
yüre¤inden.
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Hep yaflad›¤›m ama hiç erifleme-
di¤imdin.

Sevgilim
‹nan ben seni onursuz hiçbir
sevdayla aldatmad›m.
Bedelin pahal›yd›, ödedim...
Ödeyece¤im.
Ve günün birinde sevgilim, gözlerim
yorulanda...
Ça¤›r çocuklar› yan›na.
Aç gözlerimi son bir kez.
Onlara bebeklerimi göster ve de ki:
‘‘Sizin baban›z beni
iflte bunlarla sevdi.’’

Hrant Dink1

RRaakkeell DDiinnkk’’iinn,, EEflflii HHrraanntt’’aa MMeekktttkkttuubbuu
Çuta¤›ma2 efl olmak bana verildi.
Bugün çok ac›l› ve onurlu olarak
buraday›m. 

Ben, çocuklar›m, ailem ve sizler
çok ac›l›y›z. Bugün sessiz sevgi
biraz olsun bize güç kat›yor. Kederli
bir sevinç yaflat›yor. 

‹ncil'den Yuhanna 15/13'te, “Hiç
kimsede, insan›n dostlar› u¤runa
can›n› vermesinden daha büyük bir
sevgi yoktur” der.

Sevgili dostlar, bugün bedenimin
yar›s›n›, sevgilimi, çocuklar›m›n
babas›n›, sizin kardeflinizi u¤urlu-
yoruz. Sa¤dakine, soldakine,
öndekine, arkadakine, rahats›zl›k,
sayg›s›zl›k vermeden... Sloganlar,
pankartlar açmadan, sessiz bir
sayg› yürüyüflü gerçeklefltiriyoruz.
Bugün sessizlikle büyük bir ses
yükseltece¤iz. Bugün derinliklerin
›fl›¤a yükseldi¤i günün bafllan-
g›c›d›r. Yafl› kaç olursa olsun, 
17 veya 27, katil kim olursa olsun,
bir zamanlar bebek olduklar›n› bili-
yorum. Bir bebekten bir katil
yaratan karanl›¤› sorgulamadan
hiçbir fley yap›lamaz kardefllerim.

Onu sevgisi büyüttü...
Ah kardefllerim, onun do¤rulu¤a
olan sevgisi, fleffafl›¤a olan sevgisi,
dostuna olan sevgisi onu buraya
getirdi. Korkuya meydan okuyan
sevgisi onu büyüttü. 

Diyorlar ki, o büyük bir adamd›.
Size sorar›m, “O büyük mü do¤-
du?” Hay›r. O da bizim gibi do¤du.
O gökten de¤ildi. O da topraktand›.
Bizim gibi çürüyen bir beden. 
Fakat, yaflayan ruhu, yapt›¤› ifl, 
kulland›¤› üslup, gözlerindeki, 
yüre¤indeki sevgi onu büyük 
yapt›. ‹nsan kendili¤inden büyük
olmaz. ‹nsan› yapt›klar› büyük
yapar. O büyük oldu. Çünkü, 
büyük düflündü. Büyük söyledi.
Bugün de buraya gelerek, hepiniz
büyük düflündünüz. Sessizce
büyük konufltunuz. Siz de büyük-
sünüz. Bugünle kalmay›n, bu
kadarla yetinmeyin.

O, bugün Türkiye'de milat yapt›.
Sizler de mührü oldunuz. Onunla
manfletler, onunla konuflmalar,
onunla yasaklar de¤iflti. Onun için
dokunulmazlar ve tabular yoktu.
Kelam’da dedi¤i gibi yüre¤inden
taflt›. Büyük bir bedel ödedi.
Bedellerin ödendi¤i gelecekler
Hrant'lar› severek, Hrant'lara ina-
narak olur. Nefretle, hakaretle, kan›
kandan üstün tutarak olmaz. Bu
yükselifl, karfl›ndakini kendin gibi
görerek, kendin gibi sayarak,
kendin sayarak olur. 

Ah kardefllerim, Hisus'un3

yard›m›yla yaratt›¤› ev cennetinden
ay›rd›lar. Gökten ve ebedi cennete
kanat açt›rd›lar. Gözleri daha yorul-
madan, bedeni daha yafllanmadan,
daha hasta olmadan, sevdiklerine
doymadan kanat açt›rd›lar göksel
cennete. 

Oraya yaln›z sevgi girer. Biz de
gelece¤iz sevgilim. Biz de gele-
ce¤iz o eflsiz cennete. Oraya
yaln›z ve yaln›z sevgi girer. ‹nsan-
lar›n ve meleklerin dillerinden üstün
olan, peygamberlikten üstün olan,
bütün s›rlar› bilmekten üstün olan,
da¤lar› yerinden oynatacak iman-
dan üstün olan, var›n› yo¤unu
sadaka vermekten üstün olan,
bedenini yak›lmaya teslim etmekten
daha üstün olan, yaln›z ve yaln›z
sevgi girecek o cennete. Orada
gerçek sevgiyle bir arada ebedince
yaflayacak. Kimseyi k›skanmayan
sevgi, kimsenin mal›nda gözü Hrant Dink son yolculu¤una u¤urlan›rken. ‹stanbul, 23 Ocak 2007.
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Holmes, zarars›z bir matematik
ö¤retmeni olan Moriarty’ye kafay›
resmen takm›fl, onunla ilgili heze-
yanlar gelifltirmifltir. Bu ciddi ruhsal
rahats›zl›¤› fark eden çömezi Dr.
Watson, onu Viyana’da genç bir
hekime götürür. Doktorla ilk karfl›-
laflmalar›nda Holmes muayene
odas›na flöyle bir bakar ve:

“Eveet, her fley apaç›k,” der. “Ma-
caristan’da do¤mufl ve bir süre

Paris’te çal›flm›fl parlak bir hekim-
siniz. Baz› radikal kuramlar›n›z
yüzünden geleneksel t›p çevrele-
riyle aran›z aç›k. Hastanelerle ve
meslektafllar›n›zla iliflkileriniz kötü-
leflmifl durumda. Evlisiniz, gururlu
bir kiflisiniz. Kâ¤›t oynamay› sevi-
yorsunuz. Shakespeare’i ve ad›n›
telaffuz etmeyi beceremedi¤im bir
Rus yazar›n› okumaktan hofllan›yor-
sunuz. Söyleyeceklerim aras›nda
size ilginç gelecek fleyler bu
kadar.”

flaflk›nl›¤› anlay›flla karfl›lamak gere-
kir. Ama bir Sherlock Holmes okuru
ayn› bilifl yöntemine so¤ukkanl› bir
aflinal›kla dudak bükebilir. William’›n
Baskerville’li oluflu ve çömezi
Adso’nun ad›n›n ses özelli¤i bak›-
m›ndan Watson’a benzeyiflini de ilk
kez o okur fark edecektir.

Sherlock Holmes, Profesör 
Moriarty ile mücadelesi s›ras›nda
Reichenbach ça¤layan› civar›nda

ortadan kaybolmufltu. Üç y›l süren
bu kaybolufl, okuyucular›n galeya-
n›n›n Sir Arthur Conan Doyle’u 
pes ettirmesiyle sona erdi. Yazar›,
Holmes’un bu süre içerisinde
Sigerson takma ad›yla (bu ada
dikkat) tebdil-i k›yafet dolaflt›¤›n›
öne sürerek Holmes’u hayata
döndürdü.

%7’lik Çözelti adl› kitap ise, bu
ortadan kaybolufla farkl› bir aç›k-
lama getiriyor. Bu kitaba göre

olmayan sevgi, kimseyi öldürmeyen
sevgi, kimseyi afla¤›lamayan sevgi,
kardeflini kendinden üstün tutan
sevgi, kendi hakk›ndan vazgeçen
sevgi, kin tutmayan sevgi, karde-
flinin hakk›n› arayan sevgi, Mesih'te
bulunan sevgi ve bize dökülmüfl
olan sevgi.

Ah sevgilim; yazd›klar›n›,
yapt›klar›n›, konufltuklar›n› kim
unutabilir sevgilim? Hangi karanl›k
unutturabilir sevgilim? Olmufllar›,
olanlar› kim unutturabilir sevgilim?
Korku unutturabilir mi sevgilim?
Yaflam m›, zulüm mü? Dünyan›n
zevki, sefas› m› sevgilim? Yoksa
ölüm mü unutturacak sevgilim?
Hay›r, hiçbir karanl›k unutturamaz
sevgilim.

Ben de sana yazd›m aflk mek-
tubunu sevgilim. Bana da a¤›r oldu
bedeli sevgilim. Bunlar› yazabilmeyi
Hisus'a borçluyum sevgilim. Onun
da hakk›n› ona verelim sevgilim.
Herkesin hakk›n› herkese geri 
verelim sevgilim.

Sevdiklerinden ayr›ld›n.
Çocuklar›ndan ayr›ld›n,
torunlar›ndan ayr›ld›n. Bizlerden
ayr›ld›n. Kuca¤›mdan ayr›ld›n. 
Ülkenden ayr›lmad›n sevgilim.4 

RRaakkeell DDiinnkk

1 17 Ocak 2007 tarihinde katledilen gazeteci
Hrant Dink’in  bu fliiri, 14  fiubat 2000 tari-
hinde Hürriyet gazetesinin Sevgililer Günü
özel ekinde yay›nlanm›flt›.

2 Çutak: Ermenice keman.

3 Hisus: Hz. ‹sa

4 Rakel Dink’in 23 Ocak 2007 tarihinde eflinin
cenaze töreninde yapt›¤› konuflma.

Sherlock Holmes ve
Dr. Freud 
Baskerville’li William, manast›rdan
kaçan at› kendisini hiç görmeksizin
uzun uzad›ya tarif edip, neler yap-
t›¤›n› anlatt›¤›nda, hele at›n ad›n›n
Brunellus oldu¤unu bildi¤inde
Melk’li Adso’nun düfltü¤ü hayret ve

Sidney Paget’›n çiziminde Sherlock Holmes kimyasal bir araflt›rma üzerinde çal›fl›yor.

"Bu yükselifl,
karfl›ndakini
kendin gibi
görerek,
kendin gibi
sayarak,
kendin
sayarak
olur..."

Doktor, “ama bu harika” diye bir
ç›¤l›k atar.k  Cevap, “yok can›m,k  çok
beylik birk  fley,”r  olur.

Doktor, Holmes’u hipnozla tedavi
eder ver  kronik hastal›¤›n›n köken-
lerine inmeyi baflar›r. Sonra iki
adam birlikte, dünya savafl› ç›kart-
ma heveslisi bir maceraperestinr
pefline düflerler.

Psikanaliz - Dedektiflik
Pek çokk  gözlemci,k psikanalizle
dedektiflik aras›nda benzerlikler
bulmufltur. Bunlar›n aras›nda Freud
da var: “Varsay›n ki, bir cinayetir
soruflturan dedektifsiniz. Katilin ad
ve adresi arkas›nda yaz›l› bir
foto¤raf›n› olay yerinde b›rakaca¤›n›
m› umars›n›z? Arad›¤›n›z kiflinin çok
daha az kesin ve belli belirsiz
izleriyle yetinmek zorundak  kalmaz
m›s›n›z ?”

Holmes’un % 7’ lik Çözeltik ’dekiii
doktoru Freud’dur. Dr Watson,r
vakalar›na koydu¤u isimlerde (Kurt
Adam, S›çan Adam, Anna O,
Küçük Hans)k  bile ‘fierlokiyen’ bir
hava sezdi¤i bu meslektafl›n›
Holmes’a yak›n ve uygun bul-
mufltur. Freud’un hastalar›n›
tedavisi süresince, üstün yetenekli
bir bireyinr  baflkalar›n›n göremedi¤i
ya da anlayamad›¤› fleyleri görme-
siyle ya da anlamas›yla, gözlemci-
lerinden akla gelmedik varg›lara
ulaflmas›yla hakikat ortaya ç›kar.
Esrar da¤›l›rr  ver  hasta ‘iyilefltirilir.’
T›pk› ideal bir detektifr  öyküsündef
oldu¤u gibi, amaç okuru flafl›rtmak
ya da acze düflürmek de¤il,k
hakikati ona pefli s›ra sürprizli
parçalar hâlinder  sunarken bir yan-r
dan da okuru ayd›nlatmakt›r.

Holmes ve Freud. Baskerville’li
William’›n kendisinden yüzlerce y›l
sonra yaflam›fl öncülleri mi? Soruyu
cevapland›rabilmek içink  bu iki

adam aras›ndaki ba¤lant›y› incele-
memiz gerekiyor.

Holmes’un ‘muhakeme tarz›’n›n en
önemli özelli¤i, ola¤andan farkl›
olgulara yönelik dikkati,k  küçük dilk
sürçmeleri ve önemsiz gözüken
karakteristik ayr›nt›lar› gözden
kaç›rmamas›yd›. Bu tarza bir örnekr
vermek yararl›k  olabilir. Dr Watson,r
beklenmedik birk  zamandar
Holmes’un evine gelir. Amac› onu
birlikte bir tatiler  ç›kmaya ikna
etmektir. Ama daha a¤z›n›
açmadan Holmes ‘sebeb-i
ziyaret’ini söyleyiverir:

Seni tan›d›¤›m kadar›yla, bu duru-
mu anlamamak imkâns›z.k  Muayene
saatin 5-7 aras› oldu¤u halde, sen
saat 6’da yüzünde gülücüklerle
odama giriyorsun. Demek ki,k  yerine
birisini ayarlam›fls›n. Oldukça
yorgun gözükmektesin, bu da tatil

yapman için yeterli bir sebep.r
Gö¤üs cebindeki termometre
bugünkü vizitelerini yapm›fl
oldu¤unu, dolay›s›yla tatilinin yar›n
bafllayaca¤›n› gösteriyor. Yaklafl›k
üç ayd›r u¤ramam›flr  bulundu¤um
odama telafl içerisinde, cebin tren
tarifeleri, gezi programlar›yla
taflarcas›na dolu vaziyette
dalarsan... Bu ziyaretin birlikte bir
yolculuk fikriylek  iliflkili olmamas› için
çok azk  neden var.

%7’lik Çözeltik ’deii  Freud’un da
belirtti¤i gibi, Holmes’un mesleki
gözlem tarz›, t›bbi gözlemle pek
çok noktadak  örtüflür. Holmes’un
yönteminin ona prototip seçilen
kiflilerden birisinin tarz›yla ba¤lant›s›
bu örtüflmeyi aç›klayabilir. Conan
Doyle’un t›p fakültesindeki
hocalar›ndan Edinburgh’lu cerrah
Joseph Bell’in gözlem ve t›bbi tan›
keskinli¤i dillere destand›. Doyle’un
ifadesiyle “Bell, hasta kap›dan
ad›m›n› atar atmaz,r  hastan›n belirti-

lerini, flikâyetlerini say›p döker,
adam›n hayat›yla ilgili ayr›nt›lara gi-
rerdi.” Sonra ö¤rencilere dönüp,
“Beyler, bu adam bir flifler  mantar-
c›s› m› yoksa tafl döfleyicisi mi,
bilemeyece¤im. Yaln›z, iflaret
parma¤›n›n bir yüzünder  hafif birf
sertleflme ve baflparma¤›n›n d›fl
yüzünde bir kal›nlaflmar  görüyorum;
bu da iki meslekten birinden
oldu¤unun delili” derdi. Bell, ken-
disini Holmes’a prototip seçen
Doyle’un iltifatlar›na karfl›l›k ö¤ren-
cilerin e¤itiminde en çok üstündek
durdu¤u fleyin ‘küçük ayr›mlar›nk
büyük önemik  ve önemsiz ayr›nt›lar›n
belirleyicili¤i’ oldu¤unu söylüyordu.
Bu yöntem yeni bir fleyr  de¤ildi,
babas› ise Voltaire’in Zadig’iydi.

Retrospektif Müneccimlikf
“Ormandaki patikada bir at›nr  nal
izlerini gördüm. Hepsi de bir-
birinden eflit uzakl›ktayd›. Dörtnala
giden kaliteli bir at,r  dedim kendi
kendime. En fazlas›ndan 7 ayak
geniflli¤indeki yolda, her ikir  yandaki
a¤açlar›n üstündeki tozlar yerr  yerr
süpürülmüfl gibiydi. A¤açlar›n yolun
ortas›na uzakl›klar› 3 1/2 ayakt›.
At›n 3 1/2 ayakl›k birk  kuyru¤ur  var
ki, diye düflündüm, sa¤a-sola
savruldukça bu tozlar› süpürsün.
A¤açlar›n dibindeki 5 ayak yüksek-k
likteki çal›lar›n yapraklar› yeni
dökülmüfltü, at›n sürtünmesiyle
oldu¤unu düflündüm. Öyleyse at 5
ayak yüksekliktek  diye bir sonuçr
ç›kard›m. At›n gemi 23 ayar alt›nr
olmal›yd›. Gemin kabaralar›n›
mihenk tafl›k  oldu¤unu bildi¤im bir
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Holmes'un 'muhakeme tarz›'n›n en önemli özelli¤i, ola¤an-
dan farkl› olgulara yönelik dikkati, küçük dil sürçmeleri gibi
karakteristik ayr›nt›lar› gözden kaç›rmamas›yd›... Bu gözlem
tarz›, Freud'un da belirtti¤i gibi, pek çok kere t›bbi gözlemle
örtüflür.

Sherlock Holmes’un üç
alamet-i fârikas›: flapka,

büyüteç ve pipo.



Holmes’un kokain kulland›¤›
varsay›m›na dayan›larak, çeflitli
sanr›larla hakk›nda kuflkular besle-
di¤i masum matematik ö¤retmeni
Moriarty’nin pefline düflüflü ‘para-
noia moriartii’ hastal›¤› olarak
de¤erlendirildi. Bu nedenle, üç y›l
süreyle psikiyatrik tedavi gördü¤ü
varsay›m›n› (ki %7’lik Çözelti’ninii
ç›k›fl noktas›d›r) destekleyebilecek
bütün bu görüfller Freud-Holmes
buluflmas›n›, gerçekle kurmacan›n
kesiflmesini adeta pompalam›fl
oldular. Bu varsay›m do¤ruysa,
Holmes’un üç y›l süreyle Sigerson
takma ad›yla dolaflt›¤› fleklindeki
(Conan Doyle’a ait olan) iddia
geçersizlefliyor. Yine de Sigerson
garip bir flekilde anlaml› bir isim.
Çünkü bu ismi tafl›yan kifli,
Freud’un da bir süre ‘yan›nda’
çal›flt›¤› ve çömezli¤ini yapt›¤›
Charcot’nun eserlerini ‹ngilizce’ye
çeviren bir doktor. Çeviriyi
Freud’un Charcot’yu Almanca’ya
çevirdi¤i s›ralarda yapm›fl olmas›
da baflka bir anlaml›l›k. Tabii, tüm
bu anlaml›l›klar dizisi fierlokiyen
anlamda!

Baskerville’li William’›n Brunellus’u
‘teflhis’ini hat›rlamaya çal›fl›rsak,
at›n “küçük bafll›, sivri kulakl›, iri
gözlü” oldu¤unu tümüyle ‘atm›fl’
oldu¤unu görürüz. At›n öyle olup
olmad›¤› konusunda hiçbir tuta-
ma¤› yoktu, ama ilk vard›¤› ç›kar-
samalar›n yaratt›¤› hava içersinde,
çevredekiler at› o yetkin kiflinin
betimledi¤i gibi göreceklerdi. Peki,
bu inand›r›c›l›k Retrospektif
Münneccimli¤in yaratt›¤› ‘mitik’
hava sayesinde diyelim; William
at›n ad›n›n Brunellus oldu¤unu nas›l
‘tutturmufltu’?

“Kutsal Ruh sana ak›l ihsan etsin
o¤ul (...) Baflka ne olabilir ki ? (...)
Büyük Buridan bile, güzel bir attan
söz etmesi gerekti¤inde bundan
daha do¤al bir ad bulamazd›”
‹flte böyle...

Retrospektif Müneccimlik hangi
raddeye kadar geçerlili¤ini koruya-
biliyor, ne zaman bir saçmalama
biçimi oluyor kestirmek güç ama 
Dr Freud’un çok ünlü vakalar›ndan

bilinçli olarak kendini ifade etmeye
çal›flt›¤› yerlerden çok kiflisel
çaban›n en zay›f oldu¤u yerlerde
bulunabilirdi. Uzun uzad›ya tasarla-
narak yap›lan formel davran›fllardan
çok, küçük ve k›sa süreli jestlerimiz
kiflili¤imizi daha gerçe¤e yak›n
olarak ortaya koyarlar. Psikana-
lizde de özgün karakteri, görünen 
belirgin özelliklerden de¤il,
‘aksesuar’lardan elde etmek 
ana yöntemdir.
Holmes’la Freud aras›nda
Retrospektif Müneccimlik iliflkisi
kurdu¤umuzda, bunun neden
Freud’la Holmes aras›nda oldu¤u,
(neden Freud’la, örne¤in, Maigret
aras›nda olmad›¤›) sorusuna da
yan›t aramam›z gerekiyor.

Kokain
Freud ve Holmes’u buluflturan 
nesnelerden biri de kokaindi.
Holmes’un ilaç ba¤›ml›l›¤› t›p
çevrelerini epey meflgul etmifl bir
tart›flma. Kimilerine göre, kendisine
kokain enjekte etti¤ini Watson’a
söylemesi bir ‘temaruz’du. Kokain
kullan›yor olmas› ihtimali, kullanan-
larda ortaya ç›kabilecek birtak›m
organik ve ruhsal rahats›zl›klar pek
gözükmedi¤i için, oldukça düflüktü.
Bir otorite ise, Holmes’un kokaini
yaln›zca merkezî etkilerinden (yani
beyin fonksiyonlar›na olumlu etki-
lerinden) yararlanacak biçimde kul-
land›¤›n› öne sürmekteydi. Kokain
al›flkanl›k yap›c› bir madde olmakla
birlikte, fizyolojik ba¤›ml›l›k yarat-
mad›¤›ndan Freud ve Holmes gibi
güçlü kifliliklerin tutkunluk sorunu
olamazd›.

Bu arada Holmes’un kulland›¤›
maddenin ‘gelsemium’ oldu¤u
ortaya at›ld›. Kokain, Freud için
ambivalans do¤urucu bir madde
olmufltu. Lokal anestetik etkileri
üzerine yapt›¤› kapsaml› ve baflar›l›
araflt›rma, kendi kullan›m›yla
s›nad›¤› ‘parlaklaflt›r›c›’ etkilerle 
birlikte ambivalans›n pozitif yan›n›
oluflturuyordu. Ama atlam›fl oldu¤u
bir nokta, baflar›s›n› keyifle hat›r-
layamama nedeni oldu. Kokainin
oluflturdu¤u çok güçlü psiflik
ba¤›ml›l›k, Freud’u ömür boyu
rahats›z eden bir olgu olarak kald›.

tafla sürtmüfltü. Nallar›n›n bir çak-
maktafl› üstünde b›rakt›¤› izlerden
de, 11 ayar gümüfl m›h ile nal-
land›¤› kan›s›na vard›m.”

‹ster istemez, yine Brunellus’u ve
Baskerville’li William’› hat›rl›yor
insan. Zadig at›n ad›n› bilememifl,
farkl› olarak. Zadig’in ‘Retrospektif
Müneccimlik’ ad› tak›lm›fl olan bu
yöntemi, tekrarlanamayan durum-
lar›n varl›¤›n› ve olufllar›n›, yol
açt›klar› fleylerden ç›karmaktan
ibaret.

Retrospektif Müneccimlik dendi-
¤inde akla gelen bir di¤er isim de
‹talyan hekim Morelli oluyor.
Morelli, resim sanat›nda sahici ile
taklidi ay›rt etme konusunda ge-
lifltirdi¤i yöntemle tan›n›yor. Nas›l
herkesin çok kulland›¤› bir kelime,
çok s›k tekrarlad›¤› tipik bir dav-
ran›fl varsa, her ressam›n da
fark›nda olmaks›z›n yapt›¤› kendine
özgü ayr›nt›lar vard›r. Örne¤in bir
parma¤› ya da kulak memesini her
ressam son derece kendine özgü
çizer. Kopyac› ise bu önemsiz
ayr›nt›y› taklit etmekle fazla
u¤raflmayaca¤› için ayr›nt›
sahicili¤in belirleyicisi niteli¤ini
kazan›r.

Morelli’yle her iki kahraman›m›z›n
da iliflkisi vard›. Conan Doyle’un
Henry amcas› Dublin Sanat Galerisi
yönetmeniydi ve Morelli’yle, olduk-
ça samimi bir iliflki kurmufltu
(‘Henryci¤im’ düzeyinde). Freud ise
Musa ve Michelangelo’da Morelli
hakk›ndaki görüfllerini ifade etmiflti.
Tekni¤i psikanalize çok benzeyen
Morelli genel görünüme kap›lma-
dan, küçük ayr›nt›larda ressam›n
kiflili¤ini ar›yordu. Kiflilik, ressam›n

Detektif 
edebiyat›,
mitlerden yana
fukara ça¤›m›z›n
laik mitolojisi
olarak da
görülebilir...
Hayatlar›m›z›
yoluna koymak
için, bir tür
detektif 
gerekiyordu. 
Freud da
psikanaliz gibi
bir mitin
yarat›c›s›
olman›n yan›
s›ra, oluflan
mitolojide bir tür
Herakles rolü
üstleniyordu.
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Freud ile Holmes’u buluflturan nesnelerden
biri de kokaindi. 

birinin de¤iflik verilerlek  tekrar irde-r
lenmesi bu yönteme, di¤er birr
deyiflle fierlokiyen tarz muhake-
meye halel getiriyor.

‘Kurt Adam’›n Rüyalar›
Freud’un uzun süre tedavi etti¤i
hastalar›ndan Kurt Adam (Sergey
K. Pankeyev) tam olarak iyileflemi-
yor ver  hastal›¤›n›n s›k s›kk  nükset-k
mesi sonucu ömür boyur  psikiyatrik
tedavi ve yaklafl›m gere¤i duyuyor-
du. Kendisiyle Freud’un hastas›
olduktan çok uzunk  bir sürer  sonra
yap›lan görüflmede hat›rlad›klar›,
onun da Retrospektif Müneccimlikf
yöntemiyle tan›fl›k oldu¤unuk  ortaya
koyuyor. Freud, Kurt Adam’›n
rüyalar›na özellikle önem veriyor,
hepsini tek tekk  anlatt›rarakk  çeflitlik
yorumlarda bulunuyordu. Bu
yorumlarda, rüyada apaç›k gözük-
meyen ama kökeninde bulundu-
¤unu öne sürdü¤ü ilksel görünüm-
ler Kurtr  Adam’a pek anlafl›l›rk
gelmiyordu.

Bu ilksel görünümler, genellikle
çocukluktaki cinsel yaflant›lara
iliflkindi. Yorumlarda var›lan
sonuçlar›n, yani ortaya ç›kar›lan
cinsel yaflant›lar›n kurmaca olup
olmad›¤› Kurt Adam’› düflündürü-
yordu. Örne¤in, rüyalardan birinde
var›lan sonuç, Kurt Adam’›n
annesiyle babas›n› cinsel iliflki
s›ras›nda görmüfl oldu¤uydu. Oysa,
Rusya’da çocuklar sütanneninr
odas›nda yatarlard›, böyle bir fleyr
görmüfl olmas› hemen hemen
imkâns›zd›. Tabii istisnai bir durumr
mümkündü. Ama kökendeki bu
yaflant›n›n, Freud’un bir fantazisir
olmad›¤› ne malumdu?

Sherlock Holmesk  fenomeni, bir
mite yedirilmifl (emdirilmifl) bir yön-r
tem olarak görülsek  daha anlafl›l›r
olabilir. Holmes’un kulland›¤› Zadig
yöntemiyle ç›karsaman›n hakikatin
kendisini de¤il, ama gölgesini
yakalamaya daha çok hizmetk  etti¤i
aflikâr. Günümüz hekimlerinden
biri, fierlokiyen tarz muhakemeyi
“her ner  kadar mant›ksalr  ve tüm-
dengelimci etiketini tafl›sa da, son
derece mant›ks›z ve sezgisel”
olarak nitelendiriyor.k  “Ama o

denli insani ki, titizlikle ve gerçe¤e
uygun tasarlanm›fl bir analitikr
detektif öyküsündenf  çok dahak
zevkli.” O mitik havak  içerisinde,
tüm bu ç›karsama, muhakeme ve
tümdengelim hikâyelerine insanlar›
inand›rmak kolaycak  mümkün
oluyor.

Freud teorisini oluflturmaya
bafllamadan birkaç y›l önce,
Londra’daki bir baflkar  hekim–yazar,
Conan Doyle, ürün vermeye
bafllam›flt›. Baker Streetr  221 B’de
oturan bay Sherlock Holmes’unk

uzun uzun sözünü etti¤imiz yön-
temiyle meseleleri ‘halledifli’ bir
fleylerin habercisiydi. Halledilen
meseleler, bilmeceler, esrarengiz
olaylar genellikler  d›fl dünyaya iliflkin
fleylerdi. Peruklar, t›rnaklar, ayak-
kab› ba¤c›klar›, cinayetler, entrika-
lar ver  h›rs›zl›klar yöntemin nesne-
siydiler. Dünyan›n bütünlü¤ü, d›fl
dünyaya ait bu s›rlar›n çözülmesiyle
sa¤lan›yordu.

Viyana’da, Berggasse numara
19’da çal›flmalar›n› sürdüren Dr.
Freud da benzer varsay›mlarla,
benzer esrarengizliktekir  olaylarla

u¤raflmaktayd›. Tek fark,k  onun
u¤raflt›¤› olaylar›n iç dünyada
geçiyor olmas›yd›.r  D›fl gerçeklikten,
iç gerçekli¤e bu geçifl önemli bir
dönüflümün iflareti olabilir. Çünkü
tam o s›rada, detektif hikayelerif  bir
tür olarakr  yükselifle geçmekteydi-
ler. Di¤er yandan,r  insanlarda
dünyan›n anlafl›lmas›n›n ve
kavranmas›n›n büyük birk  sonur
oldu¤u düflüncesi yayg›nlafl›yordu.
Dünya öyle kolay anlafl›l›r birr  fleyr
de¤ildi, toplumsal ve psikolojik
düzende kesinleflmifl bir yerlefliklikr
yoktu. Anlama için yard›ma ihtiyaç
vard›. fiöyle veya böyle, bir detektifr
gerekiyordu. Hayatlar›m›z› ve hayat
hikâyelerimizi yoluna koymam›za
yard›m etsin diye.

Ça¤›n Laik Mitolojisi:k  Detektiflik
Edebiyat›
Psikanalitik görüflek  göre, detektif
edebiyat›ndaki cinayet, ebeveynin
cinsel iliflkisini temsil eder.
Okur/detektif, çocuksu merakl›l›¤›n
somutlaflmas›d›r. Dr. Watson ise
süper egonunr  ceza tehdidine
karfl› bir savunmar  arac›d›r. “Ben
‘bu’ydum. Sadece, orada öyle
duruyordum” diyebilmek için.k

Mitlerden yana fukara ça¤›m›z›n
laik mitolojisik  olarak dak  görülebilir
detektif edebiyat›.f  Kahramanlar›n
yöntem ve hünerlerini kulland›klar›
durumlar Eskir  Yunan’dan beri hep
ayn›: ‹nsanlar›n, varl›klar›n› tehdit
eden bir durumdanr  kurtar›lmas›.
Bütün mitlerdeki iflleyifl de suçun
rasyonel bir biçimder  anlafl›lmas›
ve suçun kökenine kadar izlerinr
sürülmesi (ilksel görümün elde
edilmesi) biçimindeki bir görüntü-r
den ibaret.

Psikanaliz ise Freud’un paradig-
malar›na uygun hastalar bulunama-
mas›ndan dolay› özellikle klinisyen-
ler ver  bilimadamlar› nezdinde
itibar kayb›nar  u¤rayan bir mit.r
D.M. Thomas’a göre, Freud
yay›mlad›¤› vakalar›nda hakikaten
çok kusursuzk  bir Klasikr  Yunank
öyküsünün peflindeydi. Kendisi de
analitik seansk  gibi bir ritüelinr  ve
psikanaliz gibi bir mitinr  yarat›c›s›
olman›n yan› s›ra, (Jung’a göre)
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Sherlock Holmes’un
yaz›ld›¤› dönemde
arsenik, cinayetlerde
s›kl›kla kullan›lan bir
zehirdi.



‹stenmeyen Is› Üretme
S›cak günlerde f›r›nda piflirme 
ve ›zgara yapmaktan kaç›n›n.
Yemeklerinizi ocak üstünde piflirin.
Ortaya ç›kan ›s›y› ve buhar› uzak-
laflt›rmak için de aspiratörü aç›n.
Asl›nda yaz›n yemek piflirmenin en
iyi yolu mikro dalga f›r›n kullan-
makt›r. Bu f›r›nlar çok daha az
enerji harcar, çok az ›s› üretir.

Dolmadan Çal›flt›rma
Çamafl›r makinesi de evinize
istenmeyen ›s› ve nem katar.
Çamafl›r ve bulafl›k makinenizi
sadece tamamen dolunca kullan›n.
Y›kamada mümkün oldu¤unca
so¤uk su kullan›n ve çamafl›rlar›
d›flar› as›n.

Nemi Azalt
Dufl al›nca, banyo yap›nca, çamafl›r
ve bulafl›k y›kay›nca veya su kay-
nat›nca istemeden de olsa evinizi
nemlendirirsiniz. Bunun için de
gerekti¤inde tavan vantilatörleriyle
mutfak ve banyonuzdaki nemi
d›flar› atmal›s›n›z. 

Özetle, yaz›n günefl ve s›cak hava
dalgalar›ndan kötü bir flekilde et-
kilenmek istemiyorsan›z evinizde 
›s› üretmeyin ve günefli evinize 
sokmay›n. Di¤er bir deyiflle:
“Gölgede ve Beyaz kal›n; Hafif,
Sulu ve Yavafl yaflay›n!”  

MMiikkddaatt KKaadd››oo¤¤lluu

www.acikradyo.com.tr
04 A¤ustos 2006.

S›cakla Mücadele
Gölge Et 
Güney ve bat›daki pencerelere
d›flar›dan gölgelik koymal›. Tüm ›s›
direkt olarak güneflten gelmez. Bir
k›sm› teras, kald›r›m ve sokaktan
yans›r. Bu yüzden, pencerelerle
asfalt/beton yüzeyler aras›na dikile-
cek bitkiler gölgeler oluflturup ›s›n›n
evinize girmesini engeller.

Gündüz Perdeleri Kapat
Günefl ›fl›¤›n› perdeyle engellemek
için aç›k renkli perdelerle pence-
relerinizi kapat›n. Özellikle evinizin
güney ve bat›ya bakan taraflar›n-
daki pencerelerdeki perdeler, 
gölgelikler gün boyunca günefl
›fl›nlar›n› ve ›s›y› evinizden uzak
tutabilir.

Vantilatör Kullan
Vantilatörler hava s›cakl›¤›n›
düflürmez. Fakat havay› hareket
ettirip ‘rüzgâr so¤u¤u’ etkisiyle
daha serin hissetmenizi sa¤lar.
Üstelik klimalara göre daha az
enerji kullanarak konforunuzu
art›rabilir. Yaz›n tavan vantilatörleri
tatl› bir esinti olufltururken, ayn›
zamanda evinizdeki tavana yak›n
olan en s›cak havan›n d›flar›
at›lmas›n› sa¤lar.  

Kapat ya da Fiflini Çek  
TV, bilgisayar, flarj makinesi vb.
elektrikli aletlerin ya fiflini çekin ya
da onlar› dü¤mesinden tamamen
kapat›n. Onlar› beklemede b›rak-
mak, sadece gereksiz yere elektrik
enerjisi tüketmenize neden olmaz,
ayn› zamanda sürekli olarak evinizi
›s›t›r.

Eski Buzdolab›n› De¤ifltir
Buzdolab› ve derin dondurucular
içlerindeki yiyecekleri so¤uturken
bir yandan da evinizi ›s›t›rlar. Bu
nedenle onlar enerjiyi verimli kul-
lan›p evinizi f›r›n gibi ›s›tmamal›.
Ayn› zamanda buzdolab›n›n
kap›s›n› kapal› tutmal›y›z. Bunun
için de kap›s›n› açmadan önce 
içinden ne alaca¤›m›za karar 
vermifl olmam›z gerekiyor.

oluflan mitolojide bir tür yar›-insan,
yar›-tanr› Herakles rolü üstleniyor-
du.

Yine de, mitin bilim aç›s›ndan
de¤erini yads›mamak gerekir.
Getirdi¤i metaforlarla, bakt›¤›m›z
odaklar› kayd›ran, inceledi¤imiz
entelektüel materyale yeni bir
düzen veren, mittir. Böylece, tam
kavramsallaflt›ramad›¤›m›z bilimsel
sorunlara yarat›c› bir yaklafl›mda
bulunmak, de¤iflik bakmak
mümkün olabilir.

Bu metinde kurmaca bir detektiften
sanki gerçekten var olmufl veya var
olan birisi gibi söz edilmesi, gerçek
bir kifliyle birlikte ele alarak incelen-
mifl olmas› garip gözükebilir. The
Times’›n Temmuz 1984’teki
say›lar›ndan birinde flöyle bir 
mektup vard›:

“Sütunlar›n›zda Bay Holmes’tan
‘merhum Bay Holmes’ olarak söz
edilmesi beni üzüntüye bo¤du. Bay
Holmes’un ölmüfl oldu¤u henüz
kesinleflmedi¤i gibi, böyle bir
durum sizin ölüm haberlerinizde de
yer almam›flt›r. Editörünüzden,
‹ngiltere’nin gelmifl geçmifl en
büyük adamlar›ndan birinin
ölümüyle ilgili as›ls›z söylentiler
yay›lmas›na arac›l›k etmemesini rica
edece¤inize inan›yorum...”

Orson Welles’in ifadesiyle, Holmes
hiç yaflamam›fl, ama hiçbir zaman
ölmeyecek birisiydi. Sadece, kur-
maca dünyas›n› mit âlemine girmek
üzere terk etmiflti. 

‹ki sihirbaz›n bir araya geldi¤i ve
karfl›l›kl› takdir hislerini beyan ettik-
leri % 7’lik Çözelti’nin (ve buii
yaz›n›n) son sözünü her zaman
oldu¤u gibi Watson söyleyecektir.
Viyanal› meslektafl›yla vedalafl›rken,
repertuar›ndaki en de¤erli kompli-
man› kullan›r:
“Freud, en büyük detektif sensin!”

YYaannkk›› YYaazzggaann

www.acikradyo.com.tr
09 Ekim 2003. 

1 Ambivalans: Ayn› anda karfl›t duygular
içinde olma hali.
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21. yüzy›l›n ilk on y›l› bitmeden;
dünyada sessiz sedas›z büyük bir
devrim oldu: ‹nsanl›k tarihinde ilk
kez flehir nüfusunun k›rsal nüfusu
aflt›¤› BM taraf›ndan tespit ve ilan
edildi. fiehir insan›n›n gittikçe
büyüyen sorunlar y›¤›n› içinde en
büyüklerinden biri tuvalet sorunu.
‹lk yerleflik düzenin ve flehirlerin
(mesela Anadolu’da Çatalhöyük)
kurulmas›ndan bu yana geçen 10
bin y›l içinde kent insan›n›n en
büyük u¤rafllar›ndan biri, kendi
d›flk›s›n›n ölümcül flekilde birikme-
siyle mücadele etmek olmufl.
Günümüzde en zengin kentler bile
d›flk›lar›n› nehirlerden ak›nt› afla¤›
b›rakmakta ya da en yak›n denize
boca etmekteler. 

Ça¤›m›z›n yoksul megakentleri,
kokudan insan›n burnunun dire¤ini
k›ran bok da¤lar›yla dolu. fiehir 
tarihçisi, sosyograf ve aktivist
Mike Davis’in belirtti¤i üzere, bafl-
kalar›n›n d›flk›s›yla mütemadiyen 
içli d›fll› yaflamak, sosyal bölün-
menin en derin biçimlerinden 
biri.

Küresel tuvalet sorununu abartmak
dahi zor. Sorunun kökenleri,
üçüncü dünya ülkelerinin pek çok
sorunu gibi sömürgecilik dönemine
dayand›r›labilir. Avrupa imparator-
luklar› genellikle ça¤dafl h›fz›s›hha
sistemleri kurmam›fl, onun yerine

beyaz efendiyi yerli halktan ay›ran
ve salg›n hastal›klardan koruyan ›rk
bölgeleri, garnizonlar ve ‘cordon
sanitaire’ler kurmufl. Özellikle Afrikaee
ve Güney Asya’n›n yeni ba¤›ms›z
rejimleri de büyük ‘tuvalet aç›klar›’
devralarak ömür boyu bu devasa
sorunla bafletmek zorunda
kalm›fllar.

Uçan Kenefler
Mesela, 10 milyona h›zla yaklaflan
nüfusuyla tam bir megakent olan
Kinflasa (Kongo), suyla temizlenen
herhangi bir kanalizasyon sistemine
sahip de¤il. 40 bin kifliye 10 fosep-
tik çukurunun ya da 28 bin kifliye 2
umumi tuvaletin düfltü¤ü varofllar›n
sakinleri, ilginç icatlara baflvurmak
zorunda kal›yorlar. ‘Uçan hela’ ya
da ‘skud füzesi’ ad› verilen yöntem-
lerle d›flk›lar naylon torbalara dol-
durulup en yak›n damlara ya da yol
kenarlar›na f›rlat›l›yor. Tuvalet aç›¤›
ayn› zamanda yarat›c› yeni geçim
kaynaklar› bulunmas›na da imkân
veriyor. Mesela Nairobi’de (Kenya)
s›k›fl›k trafikte k›rm›z› ›fl›kta duran
sürücüler, flimdilerde yepyeni,
al›fl›lmad›k bir sorunla bafletmek
zorunda: Difllerinin aras›na küçük
birer tiner fliflesi s›k›flt›rm›fl, el-
lerinde insan bokuyla dolu fleffaf
naylon torbalar› nefleyle sallayarak,
para vermeyen sürücünün aç›k
araba penceresinden içeri boca
etmeye haz›r, 9-10 yafl›nda 
çocuklar.

Güney ve Güneydo¤u Asya’da
umumi tuvalet ve kanalizasyon
sorunu, Sahra-alt› Afrika’ya göre
ancak biraz daha iyi. Bununla birlik-
te, tablo oralarda da vahim. Mesela
Hindistan’da 700 milyon insan›n
aç›k havada s›çmak zorunda
oldu¤u tahmin ediliyor. Hindistan’›n
say›lar› 3.700’ü bulan flehir ve
kasabalar›ndan sadece 17’sinde,
d›flk›lar›n nihai olarak tasfiye edil-
di¤i en ilkel türden bir lâ¤›m sistemi
bulundu¤u biliniyor. Bombay adl›
bir tuvalet belgeseli çeken sinemac›
Prahlad Kakkar, kendisiyle mülakat
yapan bir gazetecinin bile flafl›r-
mas›na yol açan flu istatistiksel 
bilgiyi veriyor: “Bombay nüfusunun
yar›s›n›n s›çacak bir helas› yoktur.

Onun için d›flar›da, aç›k havada
s›çmaktalar. Bu, befl milyon nüfus
yapar. Her biri yar›m kilo s›çsa, bu,
her sabah yar›m milyon kilo bok
yapar.” Araflt›rmac› Susan Chaplin
ise, Hindistan’›n baflkenti Delhi’de
1.100 varoflta yaflayan 480 bin
ailenin sadece 160 klozete ve 110
seyyar helaya sahip oldu¤unu sap-
tam›fl. Varofllarda tuvalet olma-
mas›n›n insanlar› aç›k alanlar› ve
mesela flehir parklar›n› kullanmaya
zorlad›¤›n›, bununsa varofl sakin-
leriyle orta s›n›f flehir sakinleri
aras›nda ‘s›çma haklar›’ konusunda
gerilim ve çat›flmalara yol açt›¤›n›
sapt›yor. Gerçekten de yazar
Arundhati Roy, Delhi varofl sakin-
lerinden üçünün 1998’de ‘kamusal
alanda def-i hacet ettikleri için
vurulduklar›n› belirtiyor.

Feminist Sorun
Çin’de ise piyasa reformlar›n›n
yap›lmas›n›n ard›ndan yeniden
ortaya ç›kan gecekondu mahal-
lelerinde, k›rsal alanlardan flehre
göç eden milyonlar›n tuvalet ve
akan su imkânlar›ndan yoksun
yaflad›klar› biliniyor. Araflt›rmac›
Doris Solinger baflkent Pekin’de
gecekondulara s›k›flm›fl ahali içinde
6 bin kifliye tek bir tuvalet
düfltü¤ünü, fianghay’da 4.500
gecekondunun sadece yüzde
11’inin içinde tuvalet bulundu¤unu
raporlarla ortaya koyuyor.

Bedensel ifllevleri aç›kta, gözler
önünde yapmak zorunda kalmak
herkes için afla¤›lay›c› bir durum.
Ama bunun esas olarak feminizme
iliflkin bir mesele oldu¤unu belirt-
mek gerekir. Yoksul flehir kad›n-
lar›ndan hem çok edepli ve na-
muslu davranmalar›, hem de her-
hangi bir özel hijyen flart›na sahip
olmadan bunu yapmalar› bekleni-
yor. Böylece bu kad›nlar›n hepsi
dehfletli bir bask›ya maruz
b›rak›lm›fl oluyor. Gazeteci Asha
Krishnakumar’›n belirtti¤i gibi,
“Tuvalet yoklu¤u kad›nlar› mahvet-
mektedir. Haysiyetleri, sa¤l›klar›,
güvenlikleri, mahremiyetleri a¤›r
flekilde etkilendi¤i gibi, dolayl›
olarak e¤itim ve do¤urganl›k haklar›
da zarar görmektedir. Kad›nlar ve

Hindistan’dan 
Bat› ve Do¤u

al›flkanl›klar›n›
buluflturan bir

tuvalet tasar›m›.



Mestiza dedi¤imiz fley de melezlik.
Afla¤›lamak için kullan›lan sözcük-
leri kendilerine mal ediyorlar ve s›n›r
bölgelerinde var olabilmek için
ezelden beri taktikler gelifltiriyorlar.
Sandoval, “Fredrick Jameson’›n
yas›n› tuttu¤u, yak›nd›¤› durum hiç
de kötü bir fley de¤il, aksine yeni
muhalefet olanaklar› yaratm›flt›r”
diyor. “Hatta Birinci Dünyadaki be-
yaz feministlerle, yani beyaz dün-
yan›n ezilenleriyle üçüncü dünyan›n
ezilenlerinin ittifak yapmalar›n›n, bir
araya gelmelerinin, koalisyon kur-
malar›n›n da olanaklar›n› do¤ur-
mufltur” diyor. Bu bak›mdan ana
ak›ma dönüflmüfl feminizmin de bu
kavramlarla bir daha dönüfltürüle-
bilece¤ini söylüyor.

Burada bize verdi¤i bir kavram 
var asl›nda Chela Sandoval’›n:
‘Birleflik Devletler içindeki 
Üçüncü Dünya Feminizmi’ (US
Third World Feminism) diye bir
kavram bu. Asl›nda oldukça yeni
olan bu kavram Birleflik Devletler
içerisindeki az›nl›k durumda olan
insanlar› ifade ediyor. Ama bu
az›nl›k durumu, asl›nda, e¤er
ezildiklerini söylüyorlarsa, beyaz
Amerikal›lar› da kaps›yor. Yani yeni
ittifak›n zeminini oluflturan bir fley
bu: Yeni ittifaklar›n, yeni bir politik
örgütlenmenin, do¤rudan eylem
için, örgütlü mücadele için koflul-
lar›n› da oluflturuyor; buna zemin
haz›rl›yor. 

‘‹ki Arada Bir Derede’ Olman›n
Faydalar›
Bu fikir asl›nda neo-kolonyalist 
dönemde yeni bir muhalefet bilinci
oluflturuyor. Chela Sandoval bunu
‘farkl›l›klar temelinde bilinçlenme’
kavram›yla karfl›l›yor. Anzaldúa ise
bunu ‘yeni mestiza bilinci’ olarak
kavramlaflt›r›yor. Dolay›s›yla bu
kapsay›c› bir fley. Di¤er beyaz femi-
nistleri de kapsay›c› bir fley. Elbette
burada beyaz feministlerin teorile-
rinin d›fllay›c› olmas›na, ana ak›m
içerisinde erimesine ve hegemonik
söyleme dönüflmesine karfl› bir
elefltiri var. Ve bu elefltiriyi gider-
mek için de beyaz feminizme karfl›
bir alternatif olarak ortaya ç›k›yor-
lar. Siyahlar›, lezbiyenleri, di¤erlerini

S›n›rda Yaflamak
‹kinci dalga feminizm içerisinde 
yer alan bir kesim son 15–20 
y›ld›r d›fllay›c› bir politikadan
yak›nmakta. Bu kez söz konusu
olan ise !az›nl›klar içerisindeki
az›nl›klar’. Etnik kökenleri farkl›
olan, siyah Afrika kökenli ve
Meksika kökenli feministler son
y›llarda 2. dalga feminizmin hege-
monik bir söyleme dönüfltü¤ünü
söyleyerek alternatif bulma
çabas›ndalar. 

Yeni ‘Mestiza’ Bilinci
Bu ak›m›n teorisyenlerinden biri
Chela Sandoval, di¤eri de Gloria
Anzaldúa; ve ortaya koyduklar›
teori gerçekten de çok etkili.
Sandoval’›n Ezilenlerin Metodolojisi
bafll›¤›n› tafl›yan önemli bir kitab›
var. Anzaldúa’n›n da bu konuda
Borderlands yani S›n›r Bölgeleri
bafll›kl› bir kitab› var. Alt bafll›¤› da
Yeni Mestiza Bilinci. Yani, k›z›lderili,
melez bilinci. Her ikisi de etnik
kökenleri farkl› olan kad›nlar, farkl›
bölgelerde, s›n›r bölgesinde
yafl›yorlar. “S›n›r bölgesinde
yaflamak çok zordur” diyor
Anzaldúa; “Bu bölge tehlikelidir. 
‹ki dili birden konufluyorsun ama
her iki dile de tam vak›f de¤ilsin. Ne
beyazs›n ne siyah, ya da Meksikal›.
Hem de Meksikal›lar›n içinde küçük
görülüyorsun. Her iki yazar da
lezbiyen. Dolay›s›yla bu totalize
edici feminizme karfl› bir alter-
natif oluflturma çabas›ndalar.
Sandoval’›n Ezilenlerin
Metodolojisi’nde söylemek ii
istedi¤i flu; “Kolonyalizm döne-
minden beri ezilenler, bu s›n›rda
olma durumunu yafl›yorlar.” Bu-
rada, özellikle elefltirdi¤i bir fley de
var: Fredrick Jameson, postmo-
dern durumda öznenin çözüldü-
¤ünü, merkezsizleflti¤ini söylüyor;
Sandoval ise, Jameson’un Bat›l›
burjuva özneyi, modern özneyi
temel ald›¤›n›, bu post modern
ça¤da modern öznenin gerçek-
ten de çözüldü¤ünü dile getiriyor. 
Ama kolonyalist bask› içerisinde
yaflayan insanlar bu çözülmeyi 
çok daha önceden yaflam›fllar.

k›zlar, def-i hacet edebilmek için
hava kararana kadar beklemek
zorunda kalmaktad›rlar ki, bu da
onlar› s›k s›k cinsel taciz ve hatta
tecavüz tehlikesine maruz b›rak-
maktad›r.” 

Bangalore gibi Hindistan’›n poster-
lere geçen örnek flehirlerindeki
kad›nlar üçlü-beflli gruplar halinde
sabaha karfl› saat iki ile befl aras›n›
kullan›yorlar. Ya da, gün a¤ar-
madan civardaki araziye ç›karak,
›ss›z yerlerde, çöplük alanlar›nda,
fareler, y›lanlar ve börtü böcek
tehlikesi içinde ihtiyaç giderme 
yoluna gidiyorlar. Hatta kad›nlar›n
birço¤u, aç›k araziye gitmek zorun-
da kalmamak için gün içinde
yemek yememeyi tercih ettiklerini
söylüyor.

Bu çok-boyutlu sorunla nas›l
bafledilecek? Hemen akla gelen
çözüm, 1990’lardan bafllayarak
birçok yerde tuvaletlerin küre-
sellefltirilmesi ve özellefltirilmesi
oldu. Ne var ki bunun çok baflar›l›
sonuçlar verdi¤i de söylenemez.
Örne¤in Gana’da (Afrika) millet-
vekillerinin özel flirketler kurarak
kârl› sözleflmelerle iflletmeye açt›¤›
özel tuvalet ücretleri ço¤unlu¤a çok
yüksek gelmifl. Kumasa varoflunda
bir ailenin umumi tuvaleti günde bir
kere kullanmas› ortalama gelirin
yüzde 10’unu götürdü¤ü için aileler
özel tuvaletleri kullanmaktan imtina
etmifller.

Küresel kenef krizi, özellikle
geliflme yolundaki ülkelerde, yani
dünya insanlar›n›n büyük bir
bölümü aç›s›ndan âcil çözüm 
beklemektedir. 

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakk::

Mike Davis;  Planet of Slums. New York:
Verso, 2006. 
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içeren bir ‘karfl› teori’ (counter
theory) ortaya koyduklar›. 

Burada anlatmak istedikleri durum,
s›n›r bölgesinde yaflamak. Ne
Meksikal›, ne de tam olarak
Amerikal› olmak; ama ikisini bir
arada yaflamak. Oldukça da s›n›rl›,
riskli bir bölge, riskli bir yaflant› bu.
Ama burada bilincin monolitik
olmamas›, Jameson’›n söyledi¤i o
bölünmeyi, parçalanmay›, çok daha
eskiden, çok daha uzun süredir
yafl›yor olmalar›ndan, hatta
do¤ufltan böyle bir bölünmüfl 
bölgenin, s›n›r bölgesinin içerisine
f›rlat›lm›fl olmalar›ndan kaynakla-
n›yor. Bu yüzden de yeni bir 
bilinçten söz ediyorlar. Ama bu, 
ayn› zamanda, sözünü etti¤imiz 
kuramc›lar›n özellikle vurgulad›klar›,
alt›n› çizdikleri birfley. Yeni koalis-
yon politikalar›na zemin olabilir ve

onun koflullar›n› yaratabilir. Fredrick
Jameson’›n postmodern dönemde
tarihselli¤in, toplumsall›¤›n ortadan
kalkt›¤›n›, ezilenlerin örgütlene-
meyeceklerini söylerkenki karam-
sarl›¤›na karfl›, Anzaldúa’n›n ve
Sandoval’›n son derece iyimser bir
yaklafl›mlar› var. Bu yeni bilincin
tarihsel ân›n anlam›n› kavramada ve
di¤er ezilenler aras›nda bir ittifak
kurmada çok elveriflli koflullar
yaratt›¤›n› söylüyorlar. ‘Monolitik
ben’in parçalanmas›n›n politik
elefltiriyi ve do¤rudan eylemin de
koflullar›n› yaratt›¤›n› savunuyorlar. 

Bu s›n›rda yaflama durumuna
Türkçe’deki karfl›l›¤›yla ‘iki arada bir
derede kalma’ da diyebiliriz. Bunun
yarataca¤› negatif, son derece
olumsuz etkilerin yan› s›ra, pozitif
diyebilece¤imiz aç›l›mlar› da var.
Yani, bölünmüfl olmak, farkl› kültür-
lere ayn› zamanda ait olmak;

Edward Said’in de söyledi¤i gibi,
'counterpointal' bir yaflant›’ içinde
olmak, çok dilli olmak. Hiçbir dil
tam olarak sana ait de¤il belki ama
hepsini de konuflabiliyorsun o dil-
lerin, onlarla farkl› düflünebiliyor-
sun...

Yeni Varolma Stratejileri
Bu insanlar›n çok uzun zamandan
beri farkl› bölgelerde, s›n›r böl-
gelerinde yaflamalar›; bask›ya,
ezilmeye karfl› da kendilerini koru-
mak için stratejiler gelifltirmelerine
neden oluyor. Var olabilmek, ayak-
ta kalabilmek stratejiler gelifltiriyor-
lar. ‹flte Sandoval ve Anzaldúa,
modern ça¤dan bu yana var ola-
bilmek için o s›n›r bölgesinde
yaflayanlar›n, çifte hatta daha fazla
bilinç tafl›yanlar›n, tek bilinçli
olmayanlar›n, monolitik ben’i
parçalanm›fl olan insanlar›n eski

direnifl biçimlerinin postmodern
ça¤a tafl›nabilece¤ini söylüyorlar.
Hatta farkl›, yeni teknolojilerden de
yararlanarak, yeni direnifl stratejileri
gelifltirebileceklerini söylüyorlar. 

Anzaldúa’n›n Borderlands’i son
derece otobiyografik bir kitap. Yani
ilk bak›flta akademik bir çal›flma
gibi görünmüyor, araya fliirler
koymufl; ama yazma sürecinde bu
‘bölünmüfl ben’i geçici olarak da
bir araya getiriyor. Farkl› tahakküm
kaynaklar› var ve okur ayn› zaman-
da bunlarla hesaplaflmak durumun-
da. Otobiyografik olmas› bu yüz-
den, biraz da deneyimleri de¤erlen-
dirmek, onlar› anlamland›rmak
bak›m›ndan önem tafl›yor. Hem
akademik, hem de otobiyografik bir
kitap bu. Ayr›ca and›¤›m›z bu teo-
risyenlerin genel üslubuna uygun
olarak eylem için de bir rehber
oluflturuyor. Bu da alt› tekrar tekrar

çizilmesi gereken çok önemli bir
nokta. Çünkü bu düflünürler, 
hepimizin hayat›nda hayati önem
tafl›yan söz - eylem birli¤inin seçkin
örneklerini oluflturuyorlar. 

Kurduklar› teori ve bu yeni kavram-
lar; muhalefet ak›mlar› içerisindeki
bölünmeyi giderecek, insanlar›
biraraya getirecek, muhalefet
ak›mlar›n› hareket geçirecek bir
güce sahip. Farkl›l›k bilincini de
zaten harekete geçirici bir güç
olarak görüyorlar. Dolay›s›yla eyle-
mi de ön plana almalar› bak›m›ndan
önemli bir ak›m bu. 

Bu yazarlar, ‘birinci dünya’n›n
üniversitelerinin kap›lar›n› açt›¤›
insanlar gibi görünüyorlarsa da, 
hiç de öyle de¤iller asl›nda.
Anzaldúa’n›n kariyerine bakt›¤›-
m›zda, çal›flmalar› kabul görme-
mifl bir  lezbiyen oldu¤unu görü-
yoruz. Hatta bundan 15 y›l önce
Amerika’da üniversitelerde böyle
bir çal›flma yapmak için kendine
yer bulam›yormufl. Bugün belki bu
tarz çok çal›flma var ama 15 y›l da
çok uzak bir tarih de¤il. Dolay›s›yla
gerek Ezilenlerin Metodolojisi,
gerekse Anzaldúa’n›n S›n›r Bölgesi
adl› çal›flmalar› önemli birer istisna
oluflturuyorlar. Tüm ezilenlere, ve
ezenlere karfl› olan herkese post-
modern dünyada muhalefet bilincini
afl›l›yorlar asl›nda.

Yeni Taktikler...
Sandoval, Ezilenlerin
Metodolojisi’nde taktiklerden sözii
ediyor, bunlardan bir tanesi de
demokratiklefltirme. Yani ideolojik
olarak afla¤›lay›c› olan kavramlar›
al›p bunlar› ters yüz etmek ve
hasma karfl› kullanmak. ‘Chicana’
da bunlardan bir tanesi. Çok eski-
den beri, Meksikal› çiftliklerde çiftlik
sahiplerinin iflçileri afla¤›lamak için
kulland›¤› bir sözcüktü bu. 
Erkekse ‘chicano’ diyorlar, 
kad›nsa ‘chicana’. 70’lerin
sonlar›nda ‘Chicana’n›n anlam›
de¤iflti. Afla¤›lamak için kullan›lan
bu sözcük zamanla sivil haklar 
için özgürlük mücadelesi yapan
Meksikal› ve Amerikal›lar› ifade
eden bir kavrama dönüfltü. Mesela
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''‹‹kkii aarraaddaa bbiirr ddeerreeddee'' oollmmaann››nn nneeggaattiiff,,
ssoonn ddeerreeccee oolluummssuuzz eettkkiilleerriinniinn yyaann››
ss››rraa,, ppoozziittiiff aaçç››ll››mmllaarr›› ddaa vvaarr...... HHiiççbbiirr
ddiill ttaamm oollaarraakk ssaannaa aaiitt ddee¤¤iill bbeellkkii,, aammaa
hheeppssiinnii ddee kkoonnuuflflaabbiilliiyyoorrssuunn oo ddiilllleerriinn,,
oonnllaarrllaa ffaarrkkll›› ddüüflflüünneebbiilliiyyoorrssuunn......



biçim de¤ifltirmifller. Anzaldúa
‘Guadalupe Meryem’inin, Azteklerin
Katoliklere bir uyarlamas› oldu-
¤unu, Aztek tanr›çalar›n›n biçim
de¤ifltirdi¤ini anlat›yor. Yani tanr›ça
bir tür siyah Meryem olurken ayn›
zamanda deseksüalize ediliyor.
Aztek Tanr›çalar› çirkin ve iffet-
sizken, Guadalupe Meryem’i iffetli,
saf, temiz, el de¤memifl ve güzel
olarak resmediliyor ikonalarda.
Burada o tanr›ça benimsetilirken,
üçüncü dünya feministlerinin,
Meksikal›lar›n asl›nda kendilerine
örnek alabilecekleri, bir güç bula-
bilecekleri o tanr›çalar›n ve eski
mitolojinin ters yüz edildi¤ini görü-
yoruz. Yani kaynaklar›, tarihleri,
mitolojileri; en önemli silahlar›
ellerinden al›nm›fl oluyor. Tabii
kuramda bu mitolojiyi yeniden ele
geçirip, yeniden kuruyor ve Aztek
dilindeki baz› unutulmufl sözcükleri
kullan›yorlar. Örne¤in bunlardan bir
tanesi ‘nepante’ diye bir sözcük.

kaynakland›¤›n› görme, anlayabilme
ve k›z kardeflleriyle, di¤er ezilen-
lerle bu deneyimi paylaflarak 
onu ortak bir deneyime dönüfl-
türme çabas›. Çünkü sadece
Anzaldúa’n›n ya da Sandoval’›n
sorunu de¤il, ayn› flekilde s›n›r böl-
gesinde yaflayan yüzlerce Meksika
kökenli kad›n›n, siyah kad›n›n ve
lezbiyenin sorunu bu. Bunlar
aras›nda bir koalisyon olufltura-
bilmek hedefi ise sadece az›n-
l›klar›n de¤il, beyaz feministlerin de
bir araya gelebilecekleri, model ala-
bilecekleri bir konu asl›nda. Yani
çok daha fazla ezilmifl olman›n
getirdi¤i ö¤retebilecekleri çok
deneyimleri var. Bu deneyimleri
paylaflabilirler ve e¤er gerçekten
hegemonik yap›lar› k›rmak, onlara
karfl› savaflmak istiyorlarsa bir itti-
fak oluflturabilirler. Bu kitab›n an-
lat›c›s› de¤iflik tahakküm güçlerinin
neler oldu¤unu kavrayabiliyor ve
bunlar› da sadece kendi deneyimi
olmaktan ç›kararak kolektif bir
eylemin zeminini döflemifl oluyor.
Yani teorik bir yap›t olarak
de¤erlendirmemek gerekiyor. 
Belki elefltirilebilir ama bu bir 
eylem rehberi, yol gösterici bir 
nitelik tafl›yor. Çok zor koflullarda
var olmay› ö¤reniyor bu insanlar 
ve bu zorluklar›n kolektif eyleme,
yeniden bir örgütlenmeye nas›l
dönüfltürülebilece¤ini gösteri-
yorlar bize.

Kadim Direnifl Biçimlerini
Ça¤›m›za Tafl›mak
Çok eski direnme biçimleri, onlar›
post modern ça¤a tafl›man›n yol-
lar›n› ar›yorlar. Hem de bilim var,
cyborg ile insan›n ötesine geçmek
çabas› var ama ayn› zamanda bir
spiritüellik de tafl›yor. Yani do¤adan
da kopmam›fllar. Örne¤in Mary
Daly’i elefltiriyor Donna Haraway.
Ama bak›yoruz ki Anzaldúa Aztek
tanr›çalar›na da dönüyor... Aztek
tanr›çalar› gölge hayvanlar içerir,
yani güzel de¤illerdir. Hatta heykel-
cikleri çirkindir. Y›lan, bizi korkutur,
çok sevimli bir hayvan de¤ildir,
sevmek için yaklaflamazs›n›z. Ama
tanr›çalar y›lan fleklinde resmedil-
mifller. Daha sonra bu tanr›çalar,
‹spanyollar›n Katolik kültüründe

Cesar Chavez büyük bir chicano
idi. Chavez ayn› zamanda sözcü-
¤ün anlam›n›n de¤iflmesinde rol
oynayan bir figür oldu. Onun
öldürülmesiyle beraber chicano
sözcü¤ü afla¤›lay›c› olmaktan
tamamen ç›kt›. 

Asl›nda normalde de¤erlere iliflkin
birçok belirleyici kavram›n ve s›fat›n
içinin boflalt›ld›¤›n› görüyoruz.
Burada ise tam aksine bofl bir
kavram›n, daha do¤rusu pejoratif
bir kavram›n içinin pozitif bir
flekilde doldurulmas› söz konusu.
Chicana da bunun ender örnek-
lerinden biri olsa gerek. Tabii,
siyahlar da bunu yap›yorlar.
‘Nigger’ sözcü¤ünü mesela, art›k
gururla tafl›d›klar›n› söylüyorlar.
Ama onlar›nki daha yeni bir fley. 
Bir direnifl dili oluflturuyorlar bura-
da, afla¤›lay›c› sözcükleri al›p bun-
lardan bir direnifl dili oluflturuyorlar.
Sözünü etti¤imiz bu insanlar,
parçalanm›fl kimliklerini bu direnifl
diliyle tekrar kurmaya, asl›nda belki
de geçici olarak kurmaya çal›fl›yor-
lar. Onu monolitik bir hale getirmek
gibi bir çabalar› da yok. Ama geçici
olarak kurarken de asl›nda bir ittifak
oluflturuyorlar. Anzaldúa’n›n sözünü
etti¤i s›n›r bölgesi, ittifaklar›n kurul-
du¤u bölge riskli bir bölge... Orada
yaflamak çok zor, afla¤›lan›yorsun,
pek çok farkl› odaklardan bask›
görüyorsun. Lezbiyen oldu¤un için,
Meksikal› oldu¤un için görüyorsun,
üniversitelere al›nm›yorsun, üniver-
sitede akademik kariyerini tamam-
layam›yorsun, ve daha pek çok
fley… 

Anzaldúa s›n›r bölgesinde çiftlik-
lerde çal›fl›rken, küçük bir k›z
çocu¤uyken gördü¤ü bask›y›
anlat›yor. Ayn› zamanda annesin-
den de bask› görüyormufl. Tabii,
geleneksel toplumlar›n yap›s›na
uygun olarak aile içi bir bask› da
var; oldukça muhafazakârlar. Bu da
çok ilginç bir nokta asl›nda.
Anzaldúa’n›n kitab›n›n otobiyografik
olmas›n›n nedeni ayn› zamanda
bölünmüfl kiflili¤ini yazma sürecin-
de geçici olarak bir araya getirme,
deneyimlerini tekrar de¤erlendire-
rek bu bask› odaklar›n›n nereden
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Aztek ay tanr›ças›, Coyolxauhqui.

Guadalupe Meryem’i.

‘Nepante’ rahimden kopmakla gün
›fl›¤›na ç›kmak aras›nda bir geçit.
‹nsanlar bu inan›fla göre bir
ma¤aradan, bir kanaldan geçiyor-
lar. ‘Nepante’ de geçit, çatlak
demek. Burada ‘nepante’ dedikleri
fley mestiza bilincinin gün ›fl›¤›na
ç›kmadan önce do¤du¤u alan
asl›nda. Mestiza s›n›rlar› kolayca
geçebilen bir fley, zaten s›n›rda
çünkü... Meksika’dan Amerika’ya
geçebiliyor ama ayn› zamanda
kad›ndan erke¤e geçebiliyor. Baflka
yerlere de yani, siyahtan beyaza da
geçebiliyor. Ruhsal s›n›rlar› da
geçebilen bir fley. S›n›r geçmek,
s›n›r ihlal etmek çok önemli bir fley,
çünkü muhalif bir eylem. “Senin
yerin buras›, burada duracaks›n.”
O yeri tan›mamak, o kurallar›
tan›mamak, onlar› ihlal etmek
önemli... Bu bak›mdan mestiza bi-
linci di¤er bütün feministlere; birinci
dünyan›n, Avrupa’n›n, Amerika’n›n
beyaz feministlerine önerdikleri  bir
direnifl biçimi. S›n›rlar›n ötesine
geçmek çok önemli. Anzaldúa’daki
mestiza bilinci de s›n›rlar›n ötesine
geçme gücü veren bir fley. S›n›r
bölgesinde, orada yaflayarak
kazan›lan bir bilinç, ama ayn›
zamanda paylaflmak istedikleri bir
bilinç. Onlar bu farkl›l›k bilinci, mes-
tiza bilinci, s›n›r bölgesi temelinde
örgütlenebilmeyi öneriyorlar.

Coyote, Cyborg, Starlock
Sandoval’›n sözünü etti¤i üçüncü
bir teorisyen daha var; Cyborg
Manifesto’nun yazar› Donna
Haraway. Haraway cyborg’tan,1

insan ötesinden söz ederken, spi-
ritüelli¤e çok fazla dayanan, do-
¤aya dönen feministleri elefltiriyor,
ama kendisi de do¤adan bütün
bütüne kopmufl de¤il. Örne¤in
Kuzey Amerika yerlilerinin mitoloji-
sine dönüyor bir yerde. Coyote’yeee
dönüyor. ‘Coyote’ hilekâr anlam›na
gelen bir kelime, tam karfl›l›¤› da
‘çakal’. Kuzey Amerika yerlileri için
kutsal bir hayvan ayn› zamanda.
Hilekâr, güvenilmez, biçim de-
¤ifltiren, en önemlisi de evcillefltir-
ilmez ve denetlenemeyen bir güç
olarak görülüyor. Tüm bu özellik-
lerinden dolay›, Kuzey Amerika
yerlileri seviyorlar coyote’yi.

Donna Haraway diyor ki; “feminist
söylem de böyle olmal›d›r, bir tür
coyote söylemi olmal›d›r. Neden?
Çünkü kolay kolay yorumlanma-
mal›, kendini ele vermemelidir.
Feministlerin teorisi, bir coyote, bir
çakal söylemi olmal›d›r” diyor. 

‘Post insana geçifl’ dedi¤i cyborg-
lar ne organik, ne inorganik, ne
insan, ne hayvan, ne makine, ne
insan, ne erkek, ne kad›n; ama
hepsini aflan birfley var onda. Bu
acaba insan› küçük görmek mi,
diye düflünebilir insan. Hay›r, de¤il. 

Marcuse, Hegel’i yorumlad›¤› Us 
ve Devrim’de “‹nsanl›k tarihi 
Hegel için bireyle bafllamaz; birey,
insanl›k tarihinin daha sonraki bir
aflamas›nda geçer” diyor. Yani,
insanla birey farkl› fleyler. ‹nsan ilkel
bir küme halinde yafl›yor. O ilkel
küme bir insan toplulu¤u, ama
birey toplulu¤u de¤il. Burada sözü
edilen birey, ‘bilinçli, ak›ll› olan’.
Burada insan belki de afl›lmas›
gereken bir fley. Nietzsche’nin
dedi¤i gibi “insanca, çok fazla
insanca”; insan afl›lmas› gereken
birfley. Bu insan› küçük görmek
de¤il, ama bilinçli insanla bilinçli
olmayan insan aras›ndaki fark› vur-
gulamak bak›m›ndan böyle bir
sözcük kullan›l›yor. Yani bu anlam-
da insanlardan oluflan bir topluluk
kolayl›kla manipüle edilebiliyor, bir
kitle toplumuna dönüflebiliyor. Ama

bireylerden, elefltirel insanlardan
oluflan topluluk farkl›. Cyborgcular
da insan›n afl›lmas› gerekti¤ini
söylüyorlar asl›nda. Benzer bir fleyi
Hardt ve Negri’nin ‹mparatorluk’un-kk
da görüyoruz. O da cyborg’un
antropolojik bir karfl› koyufl
oldu¤unu söylüyor. Toplumsal
olarak infla edilmifl cinsiyetlere bir
karfl› koyufltur, diyor. Burada
cyborg bir metafor tabii. Sözünü
etti¤imiz o ikili kategorilefltirme,
karfl›tl›klar üzerine kurulan ve dar
tan›mlar›, kategorileri aflman›n bir
yolu asl›nda. ‹mparatorluk’ta yenikk
bir barbarlar ça¤› bafll›yor, onlar
göçmenlerden söz ederken,
“asl›nda toplumsal cinsiyet de tav›r
al›nmas› gereken birfleydir” diyorlar
ve cyborg’u örnek veriyorlar.
Starlock’un2, Orlan’›n3 yapt›klar› da
bu asl›nda; sahnede bize göster-
meye çal›flt›klar› fley insan›n
afl›lmas› gereken bir fley oldu¤u
fikri.

Kimlik: Ortak Sorun
Sözünü etti¤imiz teorisyenler, 
vaktiyle muhalif olan, muhalefet
hareketi olarak do¤an, ama zaman-
la ana ak›m içerisinde eriyen, o
muhalif kimli¤ini kaybeden ikinci
dalga feminizme bir alternatif
oluflturmaya çal›fl›yorlar. Onun
yaratt›¤› d›fllamay›, d›fllamaya en
çok maruz kalanlar siyah femi-
nistler, Meksika kökenli feministler,
lezbiyenler, bu d›fllamay› gider-
menin bir yolu olarak yeni kavram-
lar üretiyorlar. Sonuçta az›nl›klar›n
mücadelesi, az›nl›klar›n sorunu
di¤er insanlar›n da sorunu. 
Baflkalar› özgürleflmedi¤i müd-
detçe bizim de özgür olmam›z
mümkün de¤il. Her zaman bu
bütünün bir parças› olmak ve
bütünle iliflkide olman›n temel
kavram› olarak ald›¤›m›z bir nokta
bu. Yani, ister chicana olsun, ister
Güneydo¤u’da yaflayan insanlar,
insanlar›n bir kimlik sorunu varsa,
kimlik mücadeleleri varsa, bu 
hepimizin sorunu... E¤er 
özgürlükten yanaysak bizleri de
ilgilendiriyor sonuç olarak.
Aralar›nda bir ortakl›k var. Bu
ortakl›¤a de¤inmesi, ortakl›¤›n 
alt›n› çizmesi bak›m›ndan da
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Kuzey Amerika yerlileri
için kutsal bir hayvan
olan coyote, hilekâr,
güvenilmez, biçim
de¤ifltiren, en önemlisi
de evcillefltirilmez ve
denetlenemeyen bir güç
olarak görülüyor.



Örgütü temsilcisi Sauro
Scarpelli’nin cevab› flöyle: “Önce-
likle bu silahlar› üreten flirketler var.
Bu flirketler silah almak isteyen
ülkelerle ba¤lant›ya geçiyorlar.
Daha sonra bu silahlar›n sat›fl ve
transferini gerçeklefltirmek için
kendi ülkelerinden onay almak
zorundalar. Ard›ndan bu silahlar›n
transferinde uçak flirketleri, finans
flirketleri devreye giriyor. Son
derece karmafl›k, zor bir dolafl›m
süreci bu. Arkas›nda sadece bir iki
büyük isim yok. Genellikle dokuz
on flirket ve kifli iflin içinde olabili-
yor. Bu da iflin as›l sorumlusunu
bulmay› zorlaflt›r›yor.” Zaman za-
man ülkelerde insan haklar›n›n ihla-
line yol açacak, savafl suçlar›n›n
gerçekleflmesine müsait gerginlikler
oldu¤unda, o bölgelere silah ihraç
edilmesini engelleyen ambargolar
koyuluyor. Ambargonun gere¤ince
uygulanmas› meselesi silah satan
ve alan ülke hükümetlerine kal›yor.

bir uzayl›d›r. Astronot Nick Thaler ile ayn›
bedeni paylaflan Starlock, ABD hükümeti ve
Madam Tarentula’n›n yönetti¤i S.P.I.D.E.R.
adl› kötü niyetli bir organizasyon taraf›ndan
kovalanmaktad›r.

3 Orlan: Carnal Art (Bedensel Sanat) mani-
festosunun yazar›, 1990-1993 y›llar› aras›nda
kendi iste¤iyle geçirdi¤i estetik ameliyat-per-
formanslar›yla tan›nan Frans›z sanatç›.

Silah
Yaz tatili için Foça’ya gelen
Grimason ailesinin o¤lu Ali Staire,
silahl› bir çat›flmada vuruldu. Ali bu
çat›flmaya dahil oldu¤unda henüz
iki buçuk yafl›ndayd›. Anne ve
babas›yla beraber gittikleri kafede
ç›kan kavga s›ras›nda, bebek
arabas›nda uyurken gö¤sünden
yaraland› ve hayat›n› kaybetti.

Rio de Janeiro’lu 16 yafl›ndaki 
jimnastikçi Camila Magahales ise,
okuldan eve dönerken sokakta
ç›kan silahl› bir çat›flmada bacak-
lar›ndan vuruldu ve tekerlekli san-
dalyeye mahkûm oldu.

Her y›l dünya üzerinde 500.000’den
fazla insan silahlarla öldürülüyor.
Günde ortalama 1.300 kifli. Bu da
demektir ki, her dakika bir insan
ölüyor. Siz bu yaz›y› okuyup
bitirene kadar muhtemelen 3-4 kifli
vurularak ölmüfl olacak. Savafl ve
çat›flmalarda ölen insanlar›n yüzde
67’den fazlas› sivil, askerlerin
300.000 kadar› ise çocuk. Bu
çat›flmalarda kad›n ve k›z çocuk-
lar›na silah zoruyla tecavüz ediliyor.
Örne¤in Ruanda’da 15.700,
H›rvatistan ve Bosna’da 25.000
kad›n ve k›za...

Tüfek Adl› Çocuklar
Dünya üzerinde her 15 kifliye bir
silah, kifli bafl›na da 2 kurflun
düflüyor. Üstelik tüm bu silahlar›n
yüzde 60’› sivillerin elinde. Kuzey
Uganda’da çiftçiler art›k m›zrak 
yerine AK47 kullan›yor; Somali’de
insanlar çocuklar›na Uzi ya da AK
gibi silah isimleri veriyorlar.

Peki bu silahlar› kimler, kimlere
sat›yor? Bu soruya Uluslararas› Af

Sandoval’›n, Anzaldúa’n›n ve
Haraway’in söyledikleri son derece
önemli. 

Cyborg bir makineymifl, robotmufl
gibi görünebilir ama de¤il asl›nda.
Do¤aya karfl› da de¤il. ‹nsanla do-
¤a aras›ndaki bölünmüfllü¤ü de
ortadan kald›racak bir fley bu. 
Yani bedensel mutasyonla insan
do¤adan uzaklaflm›yor, tam aksine
yaklafl›yor. ‹nsan›n her türden de-
¤iflmeye, melezleflmeye aç›k bir
özne oldu¤unu göstermesi bak›-
m›ndan da önemli. De¤iflmeye,
yeniliklere, farkl› kültürlere aç›k
olmak kadar güzel bir fley olamaz
herhalde. Bunu göstermesi bak›-
m›ndan, bir metafor, teorik bir
figürasyon olarak çok önemli.
Hepimiz cyborg olaca¤›z diye bir
fley yok tabii, ama bir mecaz olarak
önemli. Ve ço¤ulculu¤un da oda-
¤›n› oluflturuyor. Bir koalisyon bu
asl›nda. Mestizan›n renkleri bizim
de renklerimiz. Koalisyon gökku-
fla¤› renginde olacaksa, orada her
renkten insanlar olmas› gerekiyor.

Sandoval bu cyborg tavr›n›n
Amerika’daki özellikle marjinalize
edilmifl gruplar›n politik durufllar›n›
karakterize etti¤ini söylüyor. “Ezi-
lenlere cyborg gibi davran›yorlar
flimdiden” diyor. Farkl› bölgelerde
ikilikleri aflmaya çal›fl›yorlar, kimlik-
leri bir araya getiriyorlar, parçalan-
m›fl kimlikle yaflamay› bir avantaja
dönüfltürüyorlar. Hepsinden önem-
lisi, bu evrensel bir kavram. Dünya-
n›n neresinde olursa olsun bütün o
marjinallefltirilmifl, bask›lanm›fl 
gruplar› temsil eden bir durufl. 

HHaalliill TTuurrhhaannll››.. ÖÖmmeerr MMaaddrraa..

Pr; Cuma Adl› Adamlar
Yt; 16 Aral›k 2005.

1 Cyborg: Sibernetik ve bio-organizma
sözcüklerinin birlefliminden türetilmifltir.
Yapay ve do¤al sistemlerin birlefliminden
oluflan organizma anlam›na gelir.

2 Starlock: Hexagon Comics’in yay›nlad›¤›
ayn› adl› çizgiroman serisinin kahraman›.
Savage taraf›ndan yaz›l›p,  Luciano
Bernasconi taraf›ndan resimlenen Starlock
dünyada mahsur kalm›fl, süper güçlere sahip
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Her y›l dünya üzerindeHer y›l dünya üzerinde
500.000’den fazla insan
silahlarla öldürülüyor.
Günde ortalama 1.300
kifli. Bu da demektir ki,
her dakika bir insan
ölüyor.

Fakat bu yasalar›n denetimi ve
uygulanmas› konusunda bir netlik
yok. Kim kime neyi, nereye kadar
yasakl›yor, kimler ne kadar silah
üretip kimlere sat›yorlar, bunlar›
bilemiyoruz. Bu ifller büyük flirket-
lerin kapal› kap›lar› ard›nda gerçek-
lefliyor. Yasak ve ambargolar›n da
bu ticaretin h›z›n› kesti¤ini söyle-
mek ne yaz›k ki mümkün de¤il.

fiirketler yasalar›n engelledi¤i
durumlarda, bu yasalar›n ba¤lay›c›
olmad›¤› ülkeler üzerinden 
ticaretlerini gerçeklefltiriyorlar.
Kanada’n›n, yasalar› izin vermedi¤i
için Kolombiya’ya satamad›¤›
helikopterleri önce Amerika’ya sat-
mas› ve Kolombiya’ya direkt sat›fl›
Amerika’n›n gerçeklefltirmesi gibi.
Bir di¤er örnek ise Kongo.
Kongo’daki çat›flmalar s›ras›nda
ülkeye silah sat›lmas›n› engelleyen
bir ambargo söz konusuydu. Rus
silah tüccar› Victor Bout bu
dönemde silahlar› Birleflik Arap
Emirlikleri üzerinden, Uganda’n›n
da yard›m›yla Kongo’ya ihraç etti.
Bunun sonucunda Kongo’da her
gün, 11 Eylül’de Amerika’daki
kadar insan öldü –her gün... Victor
Bout bu suçundan dolay› yarg›
önüne ç›kmad›. Çünkü uça¤› kul-
lanan ya da silah› transfer eden
kendisi de¤il, flirketiydi. O s›rada
Victor Bout muhtemelen, kimsenin
kendisine ulaflamad›¤› güzel bir
yerde, etraf›nda güzel kad›nlarla,
havuz kenar›nda keyif çat›yordu
–her gün...

Türkiye’de Silah Fabrikas›
Türkiye’nin bütün bu olaylar›n
d›fl›nda oldu¤unu düflünmek ise
büyük bir yan›lg› olur. Türkiye’de
uluslararas› hukuka dair silah
ticaretiyle ilgili bir yasa olmamas›
bu durumu mümkün k›l›yor. Önceki
y›llarda da Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu, ‹ngiliz ve Alman
firmalar› BAE Systems-Royal
Ordnance ve Heckler’in lisans›yla
Heckler ve Koch MP5 marka
makineli tüfek imal ediyordu. Bu
silahlar 1999 y›l›n›n A¤ustos-Eylül
aylar›nda Endonezya’ya ihraç edil-
di. Bu dönemde Do¤u Timor’da
büyük çapta insan haklar› ihlalleri

gerçeklefliyordu. 16 A¤ustos
1999’da Avrupa Birli¤i Endo-
nezya’ya silah ihraç edilmesini
engelleyen bir ambargo koydu. 
Bu durumda ne BAE Systems-
Royal Ordnance ne de Heckler 
bölgeye silah satabilecekti.
Fakat Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’nda üretilen silahlar
yasalardaki boflluktan faydala-
n›larak Endonezya’ya ve onun 
yan› s›ra Cezayir, Burundi ve
Pakistan gibi vahfletin dizboyu
oldu¤u ülkelere ihraç edildi.

Yasaklanmas› Gerekenler
Kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar ‹nsan Haklar›
Hukukuna ayk›r› olmalar› nedeniyle yasaklanm›fl
silahlar kapsam›nda bulunuyor. Fakat bu kapsama
girmeyen baz› silahlar insanl›¤› ve özellikle de sivil
halk› tehdit etmeye devam ediyor. Uluslararas› Af
Örgütü bu silahlar›n yasaklanmas› için de çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. 

•• SSeeyyrreellttiillmmiiflfl UUrraannyyuumm:: Tank gibi z›rhl› araçlar›
delmesi için kurflunlar› ve di¤er mühimmat› daha sert
ve delici k›lmaya yarayan seyreltilmifl uranyum kul-
lan›m›n›n, uzun vadede sivil halk› ve çevreyi tehdit
etti¤i, kullan›ld›¤› mahallerde ortal›¤a yay›lan tüketil-
mifl uranyum tozunun her türlü temasta ciddi ve
kal›c› sa¤l›k sorunlar›na yol açaca¤› aç›kland›.
Seyreltilmifl Uranyum’un NATO taraf›ndan Yugos-
lavya’da ve ABD taraf›ndan Afganistan’da kullan›ld›¤›
biliniyor.

•• MMaayay››nnllaarr:: May›nlar sivil halka en çok zarar veren
silahlar›n bafl›nda geliyor. Savafl bittikten y›llar sonra
dahi masum insanlar› canlar›n› almaya devam ediyor.
Örne¤in Hindistan ve Pakistan aras›ndaki gerginlik
s›ras›nda s›n›rlara döflenen may›nlar sellerle tarlalara
tafl›nd› ve birçok çiftçi ailesinde büyük kay›plara yol
açt›. ((BBkkzz;; HHaayyaalleett UUzzuuvv))))

•• MMiisskkeett BBoommbbaallaarr››:: Misket bombalar› bir hazne
içinde yüzlerce küçük bomba tafl›yor. Bu küçük
bombalar›n en az yüzde befli patlamadan yere iniyor
ve may›na dönüflüyor. Böylece di¤er may›nlar gibi
sivil halk› tehdit ediyorlar. Misket bombalar› Kosova
Savafl›, Afganistan ve son dönemde Irak üzerinde
kullan›ld›.

Silah›n Temel Besini: Terör ve
Savafl
Son y›llarda gündeme gelen ‘Teröre
Karfl› Savafl’ olgusu terörle müca-
dele fikrinin de ötesine geçti ve
dünya silah piyasas›nda ölümcül bir
canlanmaya yol açt›. Terör mesele-
si silah üretim ve ticaretini art›rmak
için bahane olarak kullan›ld›. Uygu-
lanmas› zaten flaibeli olan yasalar
hepten bir kenara at›lmaya bafl-
land›. Gerekli raporlar, olaylar kül-
lendikten 2-3 sene sonra yerine
belki ulaflt›, belki ulaflmad›. Yani
teröre karfl› savafl; demokrasi ve
hukukun ikinci plana at›lmas› gibi
temel, belki de kal›c› bir süreci de
beraberinde getirdi. ‹ngiltere daha
1984 y›l›nda Irak’a sinir ve hardal
gazlar›n›n temel bileflenlerini ihraç
ediyordu. Körfez savafl›n›n önce-
sinde Irak’a kimyasal silahlanma
için gerekli teknolojiyi sa¤layan
ülkelerin bir k›sm›, yani Amerika,
‹ngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Suriye
ve baz› Do¤u Avrupa ülkeleri Irak’a
silah sa¤lamaya devam ettiler.
Daha sonra bu silahlar› savafl
gerekçesi olarak gösterirken
kendileri satm›fl olduklar› gerçe¤ini
nedense gözard› ettiler. Teröre
Karfl› Savafl ile dünyan›n her
taraf›nda silahlanma ç›¤›r›ndan
ç›kt›. Amerika; Filipinler, ‹srail,
Kolombiya gibi terör korkusu içinde
olan ülkelere gönderdi¤i silah mik-
tar›n› daha da art›rd›. Amerika’n›n
sadece geçti¤imiz aylarda
Filipinler’e satt›¤› silahlar›n de¤eri
100 milyon dolardan fazla.

Korkunç 5’ler: BM Güvenlik
Konseyi Daimi Üyeleri
‹flin korkunç taraf›, dünya silah tica-
retinin yüzde 88’ini gerçeklefltiren
befl ülkenin, yani ABD, Britanya,
Fransa, Rusya ve Çin’in, ayn›
zamanda, insanl›k yarar›na bar›fl›
sa¤lamak ve korumakla görevli
olan Birleflmifl Milletler Güvenlik
Konseyi’nin daimi üyeleri olmalar›.
Baz› kesimler, örne¤in Avrupa
Toplulu¤u, silah ticaretinde bölge-
sel kontrolü sa¤lamaya çal›flsa da
silah ak›fl›n› henüz engelleyemiyor.
Bu ülkeler silah ticareti yaparken
ço¤unlukla, biz satmasak nas›lsa
baflkalar› satacak, diye iflin içinden
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aç›¤a kavuflturmak, fleffaflaflt›rmak
ve halka duyurmak. Böylece halk
da kapal› kap›lar›n ard›nda neler
oldu¤undan haberdar olabilir ve
harekete geçebilir. Hatta büyük
hareket bafllad› bile!

Bir Milyon Yüz1

Aralar›nda Dalay Lama, Oscar
Arias, Desmond Tutu gibi isimlerin
de bulundu¤u 19 Nobel Bar›fl
Ödülü sahibi, Uluslararas› Af
Örgütü, Oxfam ve Uluslararas› 
Hafif Silahlara Karfl› Eylem A¤› ile
birleflerek büyük bir kampanya
bafllatt›. Silah Denetimi kampan-
yas›, çözüm olarak Uluslararas›
Silah Ticareti Anlaflmas›n› ortaya
koyuyor. Uluslararas› ba¤lay›c›l›¤›
olan bu anlaflma silah ticaretine
dair uyulmas› zorunlu birtak›m
prensipleri ve standartlar› onayla-
may› gerektiriyor. Prensipler
Uluslararas› ‹nsan Haklar›
Hukukuna ba¤l› olarak belirleniyor.
Bu kurallar ülkelerin insan
haklar›n›n ihlal edilmesi ve savafl
suçlar›n›n gerçekleflmesi muhtemel
bölgelere silah sat›fl›n› yasakl›yor ve
yasal gerekliliklerin yerine
getirildi¤ini kontrol edebilmeyi
sa¤layan raporlarla silah ticaretini
fleffaflaflt›rmay› hedefliyor. 

Vazgeçirmek ‹stiyorsan,
Vazgeçme
Cevab› çok basit. Mücadeleden
vazgeçmeyerek. Bu ipini kopar-
m›fll›k durumu halklar kadar olmasa
da hükümetlerin de ç›karlar›n›
tehdit edecek boyutlara varmaya
bafllad›. Silahlar iflkence, bask›,
tecavüz, ‘kaybolma’ olaylar›, savafl
ve insanl›k suçlar›n› gerçeklefl-
tirmede kullan›l›yor. Silah üretimi ve
ticareti ço¤unlukla teroristlerin
elinde son buluyor. Örne¤in
80’lerde Amerika Afganistan’daki
mücahitlere silah sat›yordu. 11
Eylül sonras›nda Afganistan’da
savafl›rken karfl›lar›nda, 80’lerde
satt›klar› silahlar› tafl›yan insanlar
buldular. Irak’ta oldu¤u gibi. Benzer
flekilde Amerika’n›n ‹srail’e satt›¤›
silahlar› ‹srailli askerler Filistinlilere
satt›. Filistinliler ayn› silahlarla bu
defa ‹srailli’leri öldürdüler. Dolay›-
s›yla silah ticaretinin kontrolden
ç›kmas› hükümetleri de tehdit edi-
yor. Terörün yükseldi¤i bu dönem-
de, fliddeti daha da tetikleyecek
sözde çözümleri ve önyarg›lar› bir
kenara b›rak›p, silahlanmaya dur
demek gerekiyor. Bunu dile getire-
cek olan da dünya halklar›.
Uluslararas› Af Örgütü ve benzeri
kurumlar›n görevi silah ticaretini

ç›k›yorlar. Britanya Baflbakan› Tony
Blair 2002 Temmuz’unda ‹srail’e
silah satmalar›n› flöyle aç›kl›yordu:
“Silah parçalar›n› satmay› reddet-
sek ne olacakt› ki? Silahlar›n
sat›lamamas› söz konusu olmaya-
cak, sadece dünya güvenlik
endüstrisinin geri kalan› bizden
kalan bofllu¤u doldurmak için ayn›
yere üflüflecekti.” Üstelik bu 
ülkeler son dört y›lda Afrika, Asya,
Ortado¤u ve Latin Amerika’ya
yapt›klar› yard›mlardan çok daha
fazlas›n› onlara satt›klar› silahlardan
kazand›lar. Bu büyük çeliflki insan›
dünyan›n vaziyeti karfl›s›nda çaresiz
ve y›lg›n b›rak›yor. Bu ülkeleri
yöneten insanlar›, sürekli olarak
temel insan haklar›n›n ihlaline
sebep olan denetimsiz silahlan-
madan nas›l vazgeçirebiliriz ki? 

Kampanyalar ‹fle Yar›yor     
• 2002 y›l›nda ‹talya’da toplanan yüz bin
imza ile hükûmet konvansiyonel silahlar ve
uluslararas› silah ticareti yasas›n›
s›k›laflt›raca¤›n› aç›klad›.
• 2001 y›l›nda Fransa ve ‹ngiltere
Uluslararas› Af Örgütü ve baz› di¤er sivil
toplum kurulufllar›n›n kampanyas› sonu-
cunda uluslararas› silah ticareti yasas›n›n
kapsam›n› geniflletmeye karar verdi.
• 2002’de Slovakya hükümeti Uluslararas› 
Af Örgütü kampanyas› üzerine silah ticaret
lisanslar›n› belirleyen yasay› de¤ifltirdi ve 
d›fliflleri bakanl›¤›na veto hakk›n› getirdi.
• Ekim 2002’de Belçika hükümeti benzeri
kampanyalardan sonra çocuk asker kul-
lanan ülkelere silah sat›fl›n› yasaklayan ve
Avrupa Toplulu¤u Silah Ticareti kriterlerini
benimseyen yasalar ç›kard›. 
• Kampanyalar sonucunda ‹spanya
hükümeti önceki y›llara nazaran çok daha
kapsaml› bir silah ticareti raporunu parla-
mentoya getirdi fakat rapor kimlere ne
sat›ld›¤›n› tam olarak aç›klamak konusunda
yine yetersiz kald›. 
• Portekiz’deki kampanyalarda toplanan
95.000 imza silah ticaretinin
fleffaflaflt›r›lmas›n› talep ediyordu.
Parlamento yasaman›n gerçeklefltirilmesi
için çal›flma bafllatt›. 
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Babas› ve dedesi ateflli silahlarla öldürüldükten sonra mülteci kamp›ndaki evinin merdiven-
lerinde oturan Filistinli bir çocuk. Cebaliye-Gazze fieridi, 12 Mart 2002.

Savafl suçlular› sadece so¤ukkanl›
katillerden ibaret de¤il. Birfleyler
yapabilece¤imiz hâlde yapmad›¤›-
m›z, göz yumdu¤umuz, sustu¤u-
muz sürece hepimiz birer savafl
suçlusuyuz. Vazgeçirmek istiyor-
san›z, siz de vazgeçmeyin.2

SSaauurroo SSccaarrppeellllii iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Gazete
Yt; 18 Eylül 2003. 

1 Kampanya silahlanmaya karfl› koyan insan-
lar›n mesaj›n› ‘Bir Milyon Yüz’ dilekçesi ile
hükümetlere ulaflt›rmay› hedefliyordu. Bu
say›n›n daha da üzerinde bir kat›l›mla
dünyan›n dört bir yan›ndan insanlar
foto¤raflar› ya da kendi çizdikleri
portreleriyle kampanyaya kat›larak silah
denetiminden yana olduklar›n› ifade ettiler.
2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda 153 Hükümet
Birleflmifl Milletler’de Uluslararas› bir Silah
Ticareti Antlaflmas› haz›rlanmas›ndan yana
oy kulland›. Devam etmekte olan kampanya
bu antlaflman›n etkili bir flekilde
gerçekleflmesini hedefliyor. (www.contro-
larms.org)

2 8 Kas›m 2003 tarihinde Bilgi Üniversitesi
‹nsan Haklar› Merkezi’nde düzenlenen semi-
nerin konu¤u Uluslararas› Af Örgütü temsil-
cisi Sauro Scarpelli idi. Scarpelli Dünya silah
ticaretinin nas›l iflledi¤ini, ne gibi çözümler
bulunabilece¤ini, ve bu amaçla bafllatt›klar›
kampanyay› anlatt›. Yukar›daki metin, Aç›k
Radyo’nun Scarpelli ile yapt›¤› röportaj,
Scarpelli’nin seminerde verdi¤i bilgiler ve
Uluslararas› Af Örgütü’nün broflür, bülten ve
web sitesinde yay›nlad›¤› bilgilerden 
derlenmifltir.

Silikon
Atom say›s› 14, atom a¤›rl›¤› 28,09,
yo¤unlu¤u 2,34 olan, 1420°C’de
eriyen, endüstride genifl ölçüde
kullan›lan ve do¤ada oksijenden
sonra en bol bulunan elemente
Silisyum (Si) ad› verilir. Hem cam›n,
hem de bilgisayar chip’lerinin
(yonga) hammaddesi olan Silisyum
kumda bulunur. Son zamanlarda,
kökeni Latince ve Frans›zca olan
bu kelimenin yerine, memleketi-
mizde genellikle, birçok baflka ke-
limede oldu¤u gibi hatal› olarak
‹ngilizce’deki karfl›l›¤› olan sili-
kon’un kullan›ld›¤›n› gözlemlemek-

teyiz. Hâlbuki TDK’ya göre bir kim-
ya terimi olarak silikon (Frans›zca:
silicone), “Kap›, pencere vb. ara-ee
l›klar›n› örterek hava ve su geçme-
sini önlemek amac›yla kullan›lan
fleffaf ve yap›flkan bir maddedir”.
Ayn› maddenin güzel görünmek
amac›yla insan vücudunun çeflitli
bölgelerine cerrahi yöntemlerle
eklendi¤i de bilinmektedir. 

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda, özellikle bili-
flim alan›nda en son teknolojilerin
gelifltirildi¤i yer olan ABD’deki
‘Silikon Vadisi’ne ‘Silisyum Vadisi’
dememiz gerekir, ve san›r›m
‘Silikon Vadisi’ sözünün de kimi
‘sanatç›m›z›n’ anatomisindeki belli
bir bölgeyi tan›mlamak amac›yla
kullan›lmas› daha do¤ru olacakt›r!
Di¤er taraftan, ‘Silikon Vadisi’nde

yap›lan kapsaml› araflt›rmalar
sonunda üretilen, ve internette
reklamlar›na rastlad›¤›m›z 6-7 bin
dolarl›k yapay kad›n ve erkek
vücutlar›n›n dilbilimi aç›s›ndan ilginç
bir senteze olanak sa¤lad›klar› ileri
sürülebilir. Anatomik olarak do¤ru
pozisyonlar almalar›n› sa¤layan,
tam anlam›yla artiküle edilmifl
iskeletlerinin yan› s›ra, bu ‘bebekler’
en pahal› silikonlar›n ayr›cal›kl› bir
bilefliminden imal edilmifllerdir.1

NNaazziiff TTooppççuuoo¤¤lluu

1 www.realdoll.com

Sinir Krizinin Efli¤indeki
Kad›nlar 
RRaaddiikkaall PPoonnppoonn KK››zzllaarr:: Radical
Cheerleaders grubu Florida’l› iki 
k›z kardefl taraf›ndan kurulmufl.
Etraflar›nda gördükleri protesto
eylemlerini son derece s›k›c› bulan
kardefller soka¤a ç›k›p biraz gürültü
koparmaya karar vermifller.
Ponponlar› al›p, postallar› giyerek
ifle giriflmifller. Zamanla onlardan
ilham alan Radikal Ponpon K›z 
gruplar› o kadar ço¤alm›fl ki art›k
senede bir büyük bir kongre
düzenliyorlar. Bu gruplar erkek
egemen düzen, kapitalizm, fakirli¤e
ve çevre sorunlar›na duyars›zl›k,
ayr›mc›l›k, savafl ve Amerikan d›fl
politikas› gibi konular› protesto
ediyorlar. 

Karfl› Koy!
Devrim herkes içindir, y›k sistemi 
Tart›flmay› ateflle, zalimi sindir
Devleti ez, karfl› koy sen de
Göster öfkeni, kald›r yumru¤unu
yukar›
Sen de savafl kapitalistlere karfl› 

Diyet Yapma ‹syan Et!
Hadi k›z›m kafan› flu dergiden
kald›r, 
Sen bir güzellik makinas›ndan daha
fazlas›n, 
Öfken var, ruhun var, haydi soka¤a
ç›k ve ba¤›r. 
Kozmopolitan dergisi seni hasta
ediyorsa, 
Biliyorsun yapman gerekeni, 
Güzellik kraliçesini özgür b›rak, 
Moda dünyas›n›n biblolar›n› yak.
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Silikon bebek, Stephanie.

Resistin’ Radicatz adl›
radikal ponpon k›z

grubuna erkekler de
kat›lm›fl. (Washington,

17 Ekim 2004.)



bir grup. Ad›n› ise Baflkan Bush’un
Anavatan Güvenlik Dairesi’nin
haz›rlad›¤› renkli kodlardan oluflan
terör tehdidi de¤erlendirme siste-
minden alm›fl. Halk›n korkudan
dudaklar›n› uçuklatma anlam›nda
oldukça baflar›l› olan bu tabloya
göre: Yeflil kodla belirlenmifl bölge-
ler güvenli say›l›yor, maviler koruma
alt›nda, sar›lar belirgin bir tehdit
alt›nda. Turuncu bölgeler oldukça
tehlikede ve k›rm›z› kodla belirlen-
mifl bölgeler ise felaket durumda.
‹flte Code Pink’çiler de buradan
ilham alarak kendilerine ‘Pembe
Kod’ ad›n› seçmifller. Eylemleri
s›ras›nda pembe eflarplar›, k›yafet-
leriyle ay›rt edilen bu topluluk
dünyaya da yay›lm›fl durumda. fiu
anda 80 ayr› organizasyonlar› var.
10 bin kifliyi bir araya toplay›p
Beyaz Saray’a yürüyecek güçleri
de... 

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 19 Kas›m 2004.

Sitüasyonist Enternasyonal
K›sa ömürlü ve sadece k›s›tl› bir
çevrede ses getiren Sitüasyonist
(Durumcu) hareket Nihilizmin
organize olmufl hâliydi. Geleneksel
sol politikalardan ziyade post-sür-
realist sanat dünyas›ndan etkilenen
entelektüel Frans›zlar›n kurdu¤u
Sitüasyonist Enternasyonal grubu,
1968’in çalkant›l› ve baflkald›ran
Fransa’s›nda di¤er politik gruplara
göre daha ciddi ve etkiliydi. Grubun
bafl teorisyeni olan Guy Debord
fikirlerinin özünü Gösteri Toplumu
adl› 1968 y›l›nda bas›lan kitab›nda
toplad›. 

Asl›nda kaç kiflinin okudu¤u ve
anlad›¤› bilinmez; zira oldukça
karmafl›k dile sahip bir kitapt› bu.
Debord’un kitapta ortaya koydu¤u
tezleri son derece al›fl›lmad›k ve
ilginç öngörüler tafl›yordu. Ona
göre kapitalizm ve sosyalizm, yeni
bir totaliter sentezde buluflacakt›.
Bu sentezin kontrol prensibi ise,
taklitçi tüketim büyüsüne kap›lan
halk üzerinde fiilî fiziksel bask›y›
neredeyse tamamen gereksiz hâle
getiren kitle iletiflim araçlar›n›n

lik. Kendilerine Havva’lar diyorlar.
Amaçlar› ise Baflkan Bush’u teflhir
etmek ve defetmek. Bunun için
Protesto Külotlar› adl› bir kampan-
ya bafllatm›fllar. Bush karfl›t› slo-
ganlar› külotlar›na yaz›yorlar. Daha
sonra sokaklara dökülüp, eteklerini
kald›r›p donlar›n› cümle âleme gös-
teriyorlar. Havvalardan 33 yafl›nda
bir tarih profesörü olan Elizabeth
flöyle anlat›yor; “Emperyalizm ko-
nusunda bir ders veriyordum. Oku-
duklar›m beni o kadar sinirlendiri-
yordu ki sonunda delirdim, soka¤a
ç›k›p herkese donumu göstermek
istedim. Hiçbir zaman kendimi bir
teflhirci olarak görmedim ama bu
çok heyecan verici, insan kendini
inan›lmaz derecede özgür hissedi-
yor. Mutlaka denemelisiniz.” Axis of
Eve grubunun sloganlar› da son
derece yarat›c›. Bush kelimesi ar-
goda kad›n cinsel organ›na verilen
adlardan biri oldu¤u için de olduk-
ça edepsiz. ‘Bush’u Kafl›’, ‘Bush’u
Aç›¤a Ç›kar’, ‘Özgürlük Külotlar›’,
‘Benim Bush’um Aflk Yapar, Savafl
De¤il’ bunlardan sadece baz›lar›. 

PPeemmbbee KKoodd:: Code Pink Amerika’da
kurulmufl, kad›nlardan oluflan,
sosyal de¤iflim, toplumsal adalet ve
bar›fl için çal›flmalar yapan aktivist

FFüüzzee PPiippiillii PPiilliiççlleerr:: Missile Dick
Chicks üyeleri kendilerini flöyle
tan›t›yorlar; “Biz baflkan›m›z George
W. Bush’a çok sinirlenmifl ev
kad›nlar›ndan oluflan bir çeteyiz.
Genelde konuflmay› kocalar›m›za
b›rak›r›z ama son zamanlarda
yaflanan olaylar bizi martini
eflli¤indeki sohbetlerimizden
kopard›. Evden ç›k›p öfkemizi
hayk›rmaya karar verdik. 

Missile Dick Chicks grubu ABD
baflkan›n› ve onun politikalar›n›
protesto etmek için  ilginç ve
oldukça e¤lenceli bir yol seçmifl.
Tuhaf  kostümler giyip sokaklara
dökülüyor ve flark›lar söylüyorlar.
Amerikan bayra¤› renginde k›rm›z›,

beyaz ve mavi peruklar tak›yorlar.
K›yafetleri de ayn› renklerde. Ve bir-
tak›m maket füzeleri penis yerine
tak›yorlar. Söyledikleri flark›lar
bildi¤imiz eski flark›lar. Ama sözleri
farkl›. Örne¤in ‘These Boots Are
Made For Walking’ yani Bu Botlar
Yürümek ‹çin adl›  flark› ‘These
Bombs are Made For Dropping’
(Bu Bombalar At›lmak ‹çin) haline
gelmifl. ‘Stop In The Name of Love’
yani Aflk Ad›na Dur adl› flark› ise
‘Shop in the Name of War’ (Savafl
Ad›na Al›flverifl Yap) olmufl.
fiark›n›n bu hali Irak’taki petrol
pazar›yla ilgili.

HHaavvvvaa MMiihhvveerrii:: Axis of Eve utan-
maz kad›nlar›n oluflturdu¤u bir bir-

620

Sinir Krizinin Efli¤indeki Kad›nlar 

Code Pink’in
yay›nlad›¤› Bir

Sonraki Savafl› 
fiimdi Durdur adl›

kitaba Alice Walker
ve Arundhati Roy da

yaz›lar›yla katk›da
bulundular.

Axis of Eve 
üyeleri Bush 

karfl›t› 
sloganlar›

külotlar›na 
yaz›yorlar.

“Biz baflkan›m›z George
W. Bush’a çok sinirlen-
mifl ev kad›nlar›ndan
oluflan bir çeteyiz”,
Missile Dick Chicks.
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gerçeklefltirdi¤i flöhret imalât›yd›.
Bu bak›fl aç›s› ile Sitüasyonistler
politik solu oldu¤u kadar muhalif
kültürü de küçümser bir saflaflma
yaratt›lar. Onlar›n öngörüsüne göre
muhalif kültür de bu sistem
taraf›ndan sömürülecek ve sonuçta
bu gösterinin baflka bir yönü hâline
geleceklerdi. Debord’a göre esas
sayg›de¤er ve radikal olan nihilist
gençlerin kurdu¤u sokak çeteleri ve
ya¤ma gruplar›yd›. Çünkü bunlar
almak istediklerini burjuva yasa-
lar›na karfl› herhangi bir sayg› 
duymadan al›yorlard›. Avrupa’ya
özgü bir anarfli gelene¤inin miras›n›
devralan ve suç ifllemeyi cesaret-
lendiren bu özgürlük tutkusu,
1972’de bizzat Debord taraf›ndan

feshedilen Sitüasyonist grubun
ebedî miras› oldu.
Asl›nda Sitüasyonistlerin suç iflleme
konusunda gösterdikleri hoflgörü
bir koflula ba¤l›yd›, suç iflleme yolu
ile kendini burjuva gelenekçili¤inin
zincirlerinden kurtaran bireyin bir
ad›m daha atarak bilinçli devrimci
eylemlere geçmesi gerekiyordu.
Hesaba kat›lmayan ise, ço¤unlu¤u
lumpen olan bu kesimin son ad›m›
atmaya ne niyeti, ne de gerekli alt-
yap›s› oldu¤uydu. Teorisi çok
kuvvetli olan ama hayat› ve insan
do¤as›n› yeterince tan›mayan Guy
Debord’un fikirlerinden tortu olarak
kalan ise, suç ifllemenin zaten
devrimci bir eylem oldu¤u gibi ipe
sapa gelmez bir ç›kar›m oldu. Ne
de olsa h›rs›zl›k yapmak ve otomo-
bil yakmak, Debord’un k›sa ama
yo¤un ve a¤›r kitab› Gösteri
Toplumu’nu okumaktan daha 
kolay ve kesinlikle daha e¤len-
celiydi. 

Guy Debord intihar›ndan evvel
yay›nlanan otobiyografik deneme-
sinde bu hayal k›r›kl›¤›n› aç›kça
ortaya koymufltur. Sonuçta 68’in 
en çarp›c› ve radikal hareketlerin-
den biri olan Sitüasyonizm, birçok
kehaneti gerçekleflmifl olmas›na
ra¤men, bir yanl›fl anlama yüzün-
den lanetli bir hareket olarak
an›l›yor. 

YYoossii FFaallaayay

Sivil ‹taatsizlik
“‹nsanlar›n iklim de¤iflikli¤inin
zarar›n› azaltmak için yapacaklar›
fleylerin uzun uzun listeleri var.
Ama, “Tehlikeli ‹klim De¤iflikli¤ini
Nas›l Önleyebiliriz” bafll›kl› maka-
lemde say›lan sebeplerden dolay›,
karbondioksit yakalama ve tecrit
etme teknolojisine (Carbon Capture
and Storage/CCS) sahip olmayan//
kömür-yakmal› yeni enerji santral-
lerinin yap›lmas›na bir moratoryum
getirilmesi ve yeni santral yap›m-
lar›n›n ask›ya al›nmas›, tart›flmas›z
en önemli eylemdir.

CO2’yi ‘tehlikeli’ seviyenin alt›nda
ya da ona yak›n bir seviyede tut-
man›n tek pratik yolu, önümüzdeki
birkaç on y›l içinde kömür kullan›-
m›n› aflamal› olarak sona erdirmek-
tir ve bunun tek istisnas›, CO2’nin
yakalan›p depolanabilmesi hâlidir
(CCS). (...) Böyle bir moratoryum
önerilmesinin as›l sebebi de, kö-
mürden ç›kan bir CO2 molekülünün,
asl›nda petrolden ç›kan bir CO2

molekülünden daha zararl› olma-
s›d›r (...) Kömürdeki CO2’nin atmos-
fere sal›nmas› gerekmiyor, ama bir
kez sal›n›rsa geri al›nmas› imkâns›z-
d›r ve bu da, tehlikeli iklim de¤iflik-
li¤ini neredeyse mutlak bir kesinlik
hâline getirir. 

Moratoryum Bat› ülkelerinde
bafllamal›d›r; çünkü bu ülkeler iklim
de¤iflikli¤inin dörtte üçünden
sorumludur (atmosferde mevcut
CO2’nin endüstri devrimi öncesine
göre yüzde 75 fazlas›n› onlar
salm›fllard›r da ondan). fiu anda
geliflme yolunda olan ülkelerin de
atmosfere salm›fl olduklar› büyük
miktarda CO2 olmas›na ra¤men,
öncelik Bat›’dad›r. Moratoryum, on
y›l içinde geliflme yolundaki ülkeleri
de kapsayacak flekilde geniflletil-
melidir. Ama, geliflmifl ülkeler bu
moratoryuma öncülük etme yolun-
daki manevi sorumluluklar›n› yerine
getirmezlerse, bu geniflleme de
olamayacakt›r. (Örne¤in) Britanya
bu moratoryumu kendisinde
bafllat›rsa, bir art› geribesleme ya
da domino etkisi meydana gelmesi
güçlü bir olas›l›kt›r: Bunun ard›ndan
Almanya, Avrupa ve ABD gelecek,
ondan sonra da, muhtemelen
teknik yard›mla, geliflme yolundaki
ülkeler de onlar› izleyecektir. 

As›l, gençlerin bu konu etraf›nda
toplan›p mücadele etmesi gereki-
yor. Gezegenin gelece¤i onlar›n
ömrü içinde tehlikeye düflecek
çünkü. Bu mesele sadece
Bangladefl ya da ada ülkeleri 
halklar›n› de¤il, bütün insanl›¤› 
ve gezegen üzerindeki tüm öteki
hayat biçimlerini ilgilendiriyor. 
Bana öyle geliyor ki özellikle
gençler, kirli (yani CCS olmayan)
kömür-yakmal› termik santrallerin
yap›lmas›n› durdurmak için ne
gerekiyorsa onu yapmal›lar.1”

James Hansen, 
ABD Havac›l›k ve Uzay
Araflt›rmalar› Kurumu (NASA)
Goddard Enstitüsü Baflkan›

Post-sürrealist 
sanat dünyas›ndan
etkilenen Sitüasyonist
Enternasyonal grubu,
1968’in çalkant›l› ve
baflkald›ran
Fransa’s›nda di¤er
politik gruplara göre
daha ciddi ve etkiliydi.
(Solda: Guy Debord)

‹klim krizinden
kaçarak saklana-

mazs›n›z. 



Ama di¤er aç›lardan benim daha
önce gördüklerimin hepsinden daha
iyi organize edilmifl, daha demok-
ratik ve disiplinliydi. 1990’lardaki
protestolar›n devam›yd› ama iki yeni
fley sunuyordu, çok daha iyi bir
lojistik destek ve Latin Amerika’dan
ithal popüler demokrasi modeli. 

1.500 insan›n ihtiyaç duydu¤u 
tüm imkânlar –akan içme suyu,
tuvalet, günde iki ö¤ün s›cak
yemek, y›¤›nla bilgisayar ve telsiz
al›c› vericisi, ›fl›k ve ses sistemi,
hatta bir sinema bile– birkaç saat
içinde, yabanc› bir arazide, hem de
polis ablukas› alt›nda sa¤land›. Alt
gruplar ve mahalle gruplar›n›n
afla¤›dan ald›klar› kararlar› genel
toplant›ya aktard›klar› sistem
sayesinde Britanya kamu ya-
flam›nda asla göremeyece¤iniz
sahici bir kat›l›mc› demokrasi ger-
çeklefltirilebildi. Eylemler disiplinliydi
ve polisin sertli¤e kayd›¤› zaman-
larda bile fliddet içermiyordu. Pazar
akflam› kamptan ayr›l›rken yeni bir
siyasi hareketin do¤du¤una kani
oldum.

Heathrow’un ve (havaalan›n› 
iflleten flirket) BAA ofis binalar›n›n
etraf›nda kamp kurarak, “kontrolden
ç›kan iklim de¤iflikli¤i”ni önlemedik;
zaten bunu yapmay› ummuyorduk
da. Ama ad› san› duyulmam›fl
s›radan insanlar›n bir kenara
at›lmas›n› zorlaflt›rd›k ve hükümetin,
büyük flirket ütopyas› içindeki
sürekli büyüme planlar›n›n ayn›
zamanda dünya üzerindeki 
hayat› mahvetmek için de bir plan
oldu¤unu unutmas›n› zorlaflt›rd›k.”3

George Monbiot, Guardian yazar›,
aktivist, akademisyen 

gibi kullan›yoruz,” dedi buna ve
(belki de delikanl›l›k ça¤›ndaki
o¤lum da yan›mda oldu¤undan)
gençlerin bar›flç› protesto gösteri-
lerine girmesi ve yeni karbon sal›m
kaynaklar›n› durdurmas›n› teflvik
eden sözler sarfetti:

“Neden gençlerin bir araya gelip,
kömürle çal›flan termik santrallerin
yap›m›nda kullan›lan ifl makinelerini
engellemediklerini, buldozerlerin
önüne geçmediklerini anlayam›yo-
rum do¤rusu.”2

Nicholas Kristof, New York Times

“Do¤rudan eylemimizi elefltirenler
baflka ne yapmam›z› bekliyorlar?
Bu konuyu karanl›ktan ç›kar›p
kamuoyu gündeminin ortas›na
yerlefltirmek için ne yapmam›z›
öneriyorlar?

Her fleyi do¤ru yapmad›k. Medya
stratejisi bir felaketti mesela; bize
sempatiyle yaklaflan gazeteciler
kampa al›nmad›, oysa kötü gözle
bakan gazeteciler kampa gizlice
girdiler ve istedikleri kadar kald›lar.

E¤er El Kaide’nin gizlice yeni bir
terorist teknik gelifltirmekte olup
bununla dünyadaki su kaynaklar›n›
kullan›lmaz hale getirmeye, on 
milyonlarca insan› yerlerinden 
yurtlar›ndan etmeye ve gezegeni-
mizin tamam›n› tehlikeye atmaya
haz›rland›¤›n› ö¤rensek, herhalde
ç›lg›na döner, bu tehdidi bertaraf
etmek için elimizdeki tüm olanaklar›
seferber ederdik.

Ama iflte bu noktada biz kendi
kendimize tam da bu tehdidi
yarat›yoruz (...) Bir dizi yeni
araflt›rma, sevgili gezegenimizi

uzmanlar›n bekledi¤inden çok daha
h›zl› bir flekilde k›zartt›¤›m›z› gös-
teriyor. (...)

Bir iklim ve enerji konferans›nda
(ABD Baflkan Yard›mc›s› ve iklim
de¤iflikli¤i ile mücadele cengâveri)
Al Gore’la karfl›laflt›m. Bu konuya
büyük bir tutkuyla yaklafl›yor, ölüm-
cül tehditlerle bo¤uflmam›z gerek-
ti¤ini söylüyordu.

“Dünyan›n atmosferini aç›k lâ¤›m
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Küresel ‹klim 
De¤iflikli¤i mitingi,
Kad›köy-‹stanbul, 
3 Aral›k 2005.

Rinky-Dink adl› dev
bisiklet Heathrow

havaalan›nda.

"Neden genç-
lerin bir araya
gelip, kömürle
çal›flan termik
santrallerin
yap›m›nda 
kullan›lan ifl
makinelerini
engellemedik-
lerini, neden
buldozerlerin
önüne geçme-
diklerini anla-
makta zorluk
çekiyorum
do¤rusu."

“Ancak akl› bafl›nda insanlar›n –siz-
lerin– kitle hareketi o hükümetleri
buna zorlayabilir. Bu hafta sonu,
Büyük Petrol’ün temsilcileri Kuzey
Kutup Bölgesinde buzlar›n çözü-
lüflüne aç gözlerini dikmifl öylece
bakarlarken, dünyan›n dört bir ya-
n›nda, on binlerce insan da âcilen
tüketimin k›s›lmas›n› talep etmek ve
küresel ›s›nmay› protesto etmek
için soka¤a ç›km›fllard›. Onlar›n
Trafalgar Meydan›’nda toplanma-
lar›n› izlerken, bu kalabal›¤›n en
az›ndan bir fleye izin vermeyece-
¤inden, büyük flirketlerin halkla
iliflkiler parfümünün, hepimizin
üstüne çökmüfl a¤›r petrol koku-
sunu bast›rmas›na izin vermeye-
ce¤inden emin oldum.”4

Johann Hari, Independent yazar›,
gazeteci, aktivist

“Bedelini kendim ödeyerek ö¤ren-
dim ki yaz›p çizmek, tart›flmalara
girmek ve muhalefet etmek kendi
bafl›na hiçbir fleyi de¤ifltirmez.
Bunlar tek bir yerde de¤er tafl›rlar,
o da insanlar› eyleme ça¤›rmay›
baflar›rlarsa. Eylemse pergelleri
açmak (yürümek) demektir. Ger-
çekten de, e¤er bu kitap sende
birfley yapma duygusu uyand›rma-
d›ysa, o zaman rica ederim, onu
ald›¤›n yere geri götür ve paran›
geri iste, çünkü hiçbir ifle yara-
mam›fl demektir.”5

George Monbiot, Heat kitab›ndan 

Bilim dünyas›n›n üst düzey lider-
lerinden biri ile üst düzey siyasi 
liderlerden biri küresel ›s›nma konu-
sunda alarm çanlar›n› çalarlarken,

her ikisinin de ayn› say›da kelime
kullanarak, iklim de¤iflikli¤i tehlike-
sine karfl› durmak için bar›flç› do¤-
rudan eylemi (ya da sivil itaatsizli¤i)
önermeleri ne anlama gelmekte-
dir? (...)

Gore da Hansen da fliddete bafl-
vurmayan do¤rudan eylemin ABD
ve dünya tarihinde görülmüfl belli-
bafll› tüm sosyal de¤iflim hareket-
lerinde önemli bir katalizör rolü
oynam›fl oldu¤unu mutlaka biliyor-
lar –Amerika’daki Boston Çay Par-
tisi olay›ndan bafllayarak kölelere
özgürlük, kad›nlara oy hakk›, iflçi
haklar›, çevre hareketine ve savafl
karfl›t› harekete kadar uzanan bü-
tün hareketlerde... fiiddete baflvur-
mayan do¤rudan eylem, bir haks›z-
l›¤a ya da tehlikeye, baflka pek az
baflka eylemin yapabilece¤i kadar
sars›c› bir flekilde kamuoyunu du-
yarl› k›lar. Baflka insanlar› harekete
geçmeye ve sesini yükseltmeye iter
–ki, bunlar genellikle daha önce
a¤›zlar›n› açmam›fl insanlard›r– ve
onlara hareket edebilecekleri bir
siyasi alan açar. fiiddet içermeyen
eylemler, baflkalar›n› da peflle-
rinden ça¤›ran cesur hareket-
lerdir...6 ((BBkkzz;; KKüürreesseell IIss››nnmmaa))))

Gordon Clark, aktivist, yazar.

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 “Hansen on ‘Civil Disobedience’” 31
Temmuz 2007.
www.climateprogress.org

2 Nicholas D. Kristof; “The Big Melt” 
New York Times Online, 16 A¤ustos 2007.
www.nytimes.com

3 George Monbiot; “Beneath Heathrow’s Pall
of Misery, a New Political Movement is
Born” The Guardian Online, 21 A¤ustos 2007.
www.guardian.co.uk

4 Johann Hari; “Global Warning is Good
News - For Oil Companies” The Independent
Online, 6 Kas›m 2006.
www.independent.co.uk

5 George Monbiot; Heat – How to Stop the
Planet Burning. London: Penguin/Allen Lane,
2006. (s.214)

6 Gordon Clark; “Al Gore, James Hansen, and
Civil Disobedience” 1 Eylül 2007. 
www.zmag.org

Siya Siyabend
Bu can çekiflen dünyada, 
bu kokuflmufl kafalar›n içinde
Kara bir öfke her evin çat›s›ndan
süzülen
Bu ruhunu yitiren dünyada
Bu kufllar› gripli dünyada
Bu ölüleri ard›ç kuflunu susturan
dünyada
Bu yoksunluk nöbetindeki dünyada
Bu umut dolu dünyada
Bu ‘güya’da
Bu rüyada
Bu sonsuzluk masallar›n›n
anlat›ld›¤›
Hayat›n anlam›n›n sorguland›¤›,
anlardan ibaret ‘güya’da
Rüyada... 
Merhaba.

Bu savrulan
Bu kahramanlar› hain
Bu yozlaflan
Bu batan dünyada... 
Kaybolmuflsun.

Bu ruhunu yitiren
Bu kaybolan evrende
Bu arayanlar›n buldu¤u
Aramakla bulunamayan cevherde
‹nsan yaflam›nda
‹nsan solu¤unda
Her fleyi de¤ifltirebiliriz, 
Her fleyi... 
Her fleyi...

Bu iklimlerin kudurdu¤u rüyada
Bu insan›n insana dar geldi¤i
‘güya’da
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Siya Siyabend

""fifiiiddddeettee bbaaflflvvuurrmmaayyaann ddoo¤¤rruuddaann eeyy--
lleemm,, bbiirr hhaakkss››zzll››kk yyaa ddaa tteehhlliikkeeyyee kkaarrflfl››
bbaaflflkkaa ppeekk aazz eeyylleemm kkaaddaarr kkaammuuooyyuu--
nnuu dduuyyaarrll›› kk››llaarr.. BBaaflflkkaallaarr››nn›› hhaarreekkeettee
ggeeççiipp sseesslleerriinnii yyüükksseellttmmeeyyee iitteerr,, oonn--
llaarraa hhaarreekkeett eeddeecceekklleerrii bbiirr ssiiyyaassii aallaann
aaççaarr...... BBuunnllaarr,, bbaaflflkkaallaarr››nn›› ddaa ppeeflfl--
lleerriinnddeenn ççaa¤¤››rraann cceessuurr eeyylleemmlleerrddiirr..""
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Siya Siyabend

bizden korkan yap›mc›lara da, 
bizden ürküp yan›m›za gelmeyen
hayranlar›m›za da yuh olsun. Ece
Ayhan, Cemal Süreya, Edip
Cansever, Can Yücel okumayan,
bilmeyen adamlar zaten bizi hiç
dinlemesinler. Edip edip can sevi-
yoruz diyoruz biz kendimize... 

SSiiyyaa SSiiyyaabbeenndd iillee mmüüzziikkllii ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 05 Kas›m 2005.

1 Siya Siyabend müzik toplulu¤u ismini
Siyabend ile Hece’nin aflk›n› anlatan bir
Mezopotamya efsanesinden alm›fl. Grup
repertuar›n›n genifl bir bölümü do¤açlamalar,
semahlar, deyifllerden; Pir Sultan Abdal,
Hayyam, Afl›k Veysel, Neflet Ertafl, John
Coltrane, Ravi Shankar, Tanburi Cemil Bey,
Ali Ufki Bey gibi müzisyenlerin eserlerinin
Siya Siyabend’e has yorumlar›ndan olufluyor.

Biz sokak müzisyeni falan de¤iliz.
Biz müzisyeniz, sokakta da
çal›yoruz. Yok böyle bir fley yani.
Sokak müzisyeni diye bir fley belki
Avrupa’da olur da, Türkiye’de
sanm›yorum yani öyle sokak
müzisyeni olacak falan. Bizimki
sokakta korsan müzisyenlik, bi
çeflit flehir gerillal›¤›. Siya Siyabend
kesinlikle Türk toplumuna bi öner-
medir abi. Tamam m›? Bizim kendi
kiflisel sorunlar›m›z, kiflisel olarak
ne oldu¤umuz önemli de¤il. Bir
araya geldi¤imizde oluflturdu¤umuz
enerjinin ne oldu¤u önemli. Yani
Voltran demek bu da. Birey olarak
hepimizin ayr› ç›kt›s› girdisi var ama
oturakl› olarak birfleyi anlatmaya
çal›fl›yoruz. O da nedir, piyasa flart-
lar›nda müzik yapmaya mecbur
de¤iliz, art› piyasan›n bize illa kaset
ç›karacaks›n›z demesiyle olmuyo
bu ifller. Art›, art›, art› yani... Abi ne
anlatal›m biz size, 2005 y›l›nda
insan uygarl›¤›n›n geldi¤i en son
nokta bu hal, d›flar›daki yani... Ve
biz de iflte gençli¤ini yaflayan
insanlar›z, gençli¤imizi yafl›yoruz,
gençli¤imiz geçiyor flu anda. Ve
düflün 2005 y›l›nda insanlar birbir-
lerinin etini yiyorlar. Dolayl› olarak
yiyorlar, yiyorlar yani... Para para
para, mal mal mal mal, daha daha
daha, çok çok çok çok... Ve üstelik

Her fley de¤iflmeli
Her fley de¤iflmeli
Fark›nda m›s›n?
Her fley de¤iflmeli
Her fleyi de¤ifltirmeliyiz
Her fleyi...

‹nsan s›fat›yla çok geldim geçtim
Bir zaman dara düfl oldum
Bir zaman za¤ar..

fiu yeryüzü, as›rlard›r buraday›z. Ve
geldi¤imiz en son noktad›r flu
ân›m›z, flimdimiz. Ve biz insanlar,
2005’te bu haldeyiz. Binlerce y›ld›r
buraday›z, binlerce y›ld›r buraday›z,
binlerce y›ld›r buraday›z, binlerce
y›ld›r buraday›z, on binlerce y›ld›r...

Evren desin
Evren desin
Sen flu anda evrendesin
Aç gözlerini
Aç gözlerini
Aç gözlerini
Aç gözlerini
Aç gözlerini
Gözlerini aç
Uyan
Uyan1

Uyan
Yan›p da gör bugünü
Yana yana
Uyana uyana

Siya Siyabend.
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Sokaklar› Geri Alal›m

Sokaklar› Geri Alal›m
Reclaim the Streets (RTS). 1991
sonbahar›nda Londra’da, otoyol-
lar›n geniflletilmesi ve araba mer-
kezli ulafl›m politikalar›na muhalefet
niyetlyle kurulan hareket. Kapita-
lizmin sokaklardaki bu dört teker-
lekli ars›z siluetine karfl› ayaklanan
RTS kendisini; ‘arabalara, yollara
ve insanl›¤›, do¤ay› petrole esir
eden sisteme karfl›; ucuz, özgür,
toplu ulafl›m için yürüyen ve pedal
çevirenler’ olarak tan›ml›yor.

Otoyollara ve arabalara gösterilen
bu tepki biraz da sembolik. 
RTS’nin açmak istedi¤i tart›flma,
kontrol edilemez ve ars›zca

büyüyen araba merkezli ulafl›m
sisteminin yol açt›¤› sosyal ve
ekolojik y›k›m. Sokaklar›n kapita-
lizmin arabalar› ve bu arabalar›n
yaratt›¤› kirlilik belas› ile dolu
oldu¤unu, bu ‘bela’ya da zaman
geçirmeden müdahale edilmesi
gerekti¤ini söylüyorlar. Keza bu
görüfllerini, son derece esnek olan
örgütsel yap›lar› ile büyük çapta
eylemler içerisinde yer alarak veya
sadece kendilerinin gerçeklefltir-
dikleri; otoyol blokajlar›, iflgal ettik-
leri yollarda düzenledikleri ‘partiler’,
asfalt› k›r›p aç›lan yerlere a¤aç
dikme eylemleri ya da kendi 
deyimleriyle ‘guerilla gardening’
(gerilla bahç›vanl›k) ve bir dizi
baflka keyifli, direkt etkinlikle
kamuoyuna iletiyorlar.

RTS üst üste gerçeklefltirdi¤i son
derece zekice tasarlanm›fl eylem 
ve hareketlerle k›sa zamanda 
kitleselleflti. Eylemlerinin co¤rafyas›
önce Londra’n›n, sonra ‹ngiltere’nin
s›n›rlar›n› aflt›. ‹lk dönemlerinde
Londra’n›n merkezindeki bir 
parka yerlefltirdikleri ve ‘Car-
mageddon’u (kARABAsan) tasvir
eden araba enkaz› oldukça ilgi
çekti. 94’teki yank› uyand›ran 
M11 otoyolu kampanyas›ndan
sonra 95’i gösteriflli bir yükseliflle
karfl›lad›lar. Ard› ard›na organize
edilen sokak partileriyle beraber;
Shell’e, Nijerya Konsoloslu¤u ve
1995 Motor Show’a karfl› düzen-
ledikleri eylemlerle ses getirdiler.
Hemen peflinden 96’da 8 bin 
kifliyle Bat› Londra’daki M41 
otoyolunu iflgal edip, yol ortas›nda
bir parti düzenleyerek inan›lmaz 
bir baflar› kaydettiler. Her zaman
yapt›klar› gibi, asfaltlar› kazarak
a¤aç diktiler. Her f›rsatta bulunduk-
lar› yerlerdeki ticari araç reklam›
olan ilan panolar›n› ve araba yar›fl›
reklamlar›n› sloganlar›yla tahrif 
ettiler. ‹ki y›l önce Londra’da
düzenlenen 1 May›s gösterilerinde,
Parlemento önünde ‘guerilla 
gardening’ eylemi yapt›lar.

Birinci, ikinci ve üçüncü sokak 
partileri, RTS’nin manifestosunun
izlerinin görülebilece¤i önemli
nümayifllerdir. Verdikleri mesaj›n
sadece kafa kar›flt›rmas›n› de¤il,
ilham uyand›rmas›n› da önemserler.
Düzenledikleri eylem ve organizas-
yonlarda yarat›c›, esprili, e¤lenceli,
yaramaz ve inatç› olmaya özen
gösterirler. RTS bir örgüt olarak;
lidersiz, hiyerarflik olmayan, aç›k 
bir flekilde örgütlenen, kiflisel 
planlamadan çok kalabal›¤›n 
yetkilendirilmesini önceleyen,
gönüllü, iflbirli¤ine aç›k, kendi

kendilerini yönetebilen insanlardan
oluflmay› öngörür.

Sözün özü; Reclaim The Streets
“fiehir sokaklar›n›n yeniden keflfi ve
özgürlefltirilmesi için kurulmufl bir
do¤rudan eylem a¤›d›r”. Baflka
türlü bir dünyan›n, ‘otoyollar›n
zapt›’ ve ‘ticari araçlardan’
ar›nd›rmas›yla mümkün olaca¤›n›
dillendiren bir ‘yeni zamanlar’
hareketidir. ((BBkkzz;; TTrraaffiikk,, BBiissiikklleett))

TTaann MMoorrggüüll

Sokaklar› Geri
Alal›m partisinin

afifli. Berlin, 
29 Eylül 1998.

Reclaim The Streets,
baflka türlü bir
dünyan›n, ‘otoyollar›n
zapt›’ ve ‘ticari
araçlardan’
ar›nd›rmas›yla
mümkün olaca¤›n›
dillendiren bir ‘yeni
zamanlar’ hareketidir.

Yeni bir eylem yöntemi: gerilla bahç›vanl›k.



asl›nda Hizbullah’›n gizlendi¤i ve
operasyonlar›n› yürüttü¤ü askeri
üslerdir. ‹srail tüm Lübnanl› sivillere
bölgelerini boflaltmalar› emrini
verdi¤ine göre flimdi art›k orada
kalanlar›n hepsi birer teroristtir 
ve bir flekilde Hizbullah’la
ba¤lant›l›d›r.”

Üçüncü ve son soru, ‹srail dostu
Amerikal› ve Harvard’l› hukuk 
profesörü Alan Dershowitz’ten
geliyor: “Günümüzde siviller her
zaman sivil midir ve kad›nlarla
çocuklar her zaman sivil say›l›r m›?” 

Cevap: Hay›r. Bu, duruma göre
de¤iflir. Hizbullah ve Hamas 
militanlar›n› kimi ‘siviller’den
ay›rmak art›k çok güç... Kad›n-
larla çocuklar da her zaman sivil
say›lamaz. Teroristler, sald›r›lar›nda
kad›nlarla genç k›zlar› ve
delikanl›lar› gittikçe daha çok 
kullan›yorlar. O halde, söyleyin
bakal›m, ‹srail’in uyar›lar›na ra¤men
bölgelerini kendi r›zalar›yla terk
etmeyenler ne olurlar? Onlar 
teroristlerin ‘suç orta¤›’ olurlar!...

Foto¤rafta görülmeyen: Bir sonraki
karede, yar›flma program› bitiyor.
Baba, o¤lunun bütün sorular› her
zamanki gibi, kendisinden yard›m
bile almadan do¤ru bilmifl
olmas›n›n hakl› gururu içinde, 
onu kolundan tutup kald›r›yor.
Birazdan anneyi ve o¤lan›n
kardefllerini de yanlar›na al›p 
Beyrut plajlar›nda yüzmeye, 
e¤lenmeye ve bu yaz s›caklar›nda
hoflça vakit geçirmeye gidecekler...
Belki akflama da çocuklara uygun

Soru-Cevap

Soru: Yukar›daki resimde
gördü¤ünüz baba o¤ul ne yap›-
yorlar? Cevap: Onlar her zaman
yapt›klar› gibi, en sevdikleri oturma
mekân›na çekilmifl, en sevdikleri
radyoda, en sevdikleri yar›flma pro-
gram›n› dinliyorlar ve bütün soru-
lara dikkatle kulak verip hepsini
do¤ru cevaplamaya çal›fl›yorlar.

Radyoda birinci soruyu Lübnan
Baflbakan› Fuat Sinyora soruyor:
“Lübnan’da insan hayat›, öteki 
ülke insanlar›n›n hayat›ndan daha
m› az de¤erli?” 

Cevap: En az›ndan ‹srail yetkilileri
ve BBC’de bir programa konuk
olarak kat›lan bir han›m uzman
aç›s›ndan, evet. Kana kasabas›nda
ölümden kaçmak için sakland›klar›
bodrumda, bir ‹srail füzesiyle yok
olan bütün o çocuklar, kad›nlar ve
yafll›lar, asl›nda bir yanl›fll›¤›n kur-
ban› idiler ve asl›na bak›lacak olur-
sa, ‹srail’in iki gün önce havadan
att›¤› broflürleri okumad›klar› için
kabahatliydiler de. Ayr›ca, Arap
ana-babalar çocuklar›na ‹srailli ana-
babalar kadar iyi e¤itim veremiyor
ve teroristlere yatakl›k yapmamay›
ö¤retemiyor.

“Lübnan’›n Güneyindeki
Yerleflimler Kasaba M›d›r?”
Yar›flma program›nda ikinci 
soru, ‹srail Adalet Bakan› Hayim
Ramon’dan: “Lübnan’›n güneyin-
deki yerleflimler kasaba m›d›r ve
orada yaflayan insanlar sivil midir?” 

Cevap: Hay›r. Güney Lübnan’da
kasaba-köy gibi görünen yerler

Solist
1933’te ç›kt›m, Belvü Bahçesi
vard›, flimdiki Radyoevi’nin 
oldu¤u yerde, oraya 10 liraya
götürülmüfltüm, elbiseyi yap-
m›fllard› bana, tabii o zaman
çocuktum. Ama yafl›m büyüdü,
15’imdeydim 33’te, yafl›m büyüdü,
Belvü Bahçesi’ne ç›kt›m ondan
sonra devam ettim. O zaman
han›mlar böyle s›rada otururlard›,
fas›l yaparlard›, solist yoktu. Ben
33’te Belvü Bahçesi’ne gitti¤im

zaman kabul etmedim s›rada 
oturmay›, solist olarak ç›kt›m.
Benden sonra zaten herkes solist
oldu.

MMüüzzeeyyyyyyeenn SSeennaarr iillee RRaaddii DDiikkiiccii

aarraacc››ll››¤¤››yyllaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 20 Temmuz 2005.
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Solist

Müzeyyen Senar.

güzel bir Amerikan gerilim filmi
seyretmeye götürür baba onlar›,
kim bilir?1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::

Omar Barghouti, ‘Israel’s Latest Massacre in
Quana: Racist Jewish Fundamentalism a
Factor’, Electronic Lebanon (op-ed), (30
Temmuz 2006 ve orada zikredilen kaynaklar).

1 Bu resimalt› yaz›s› 05 A¤ustos 2006 tarihli
Radikal gazetesinde yay›nlanm›flt›r.

Sorumluluk
Radyoda program yapmak bir kere
bir sorumluluk gerektiriyor. Bu
sorumlulu¤un çerçevesi, gerçi
burada kimse yok gibi görünüyor
ama bu antenlerden söyleyece¤iniz
her fley bir sorumluluk. Hem de
Aç›k Radyo gibi bir platformda...
Aç›k Radyo dinleyicisi çok dikkatli.
Her dakika telefona sar›lmasa da
pür dikkat dinliyor; en ufak bir hata-
da telefonlar gelebilir. Onun için bu
bir sorumluluk veriyor insanlara. Ad›
konulmam›fl, gözle görülmeyen,
kendi kontrol etti¤iniz bir sorumlu-
luk bu. O bilgileri do¤ru verme
çabas›, yanl›fl birfley söylememe
çabas› gerçekten insan› daha titiz
yap›yor, daha sorgulay›c› yap›yor.
fiu bizim meflhur koridorlarda has-
belkader karfl›laflt›¤›m bütün pro-
gramc›larda ayn› fleyi gözlemledim
ben. Ayn› titizli¤i, ayn› yanl›fl yap-
mama çabas›n›. Bilgisayardan
sorgulama, metinleri haz›rlama,
kitaplar› kar›flt›rma. Yani aman 
program›m›z iyi olsun, Aç›k Radyo
önemli bir platformdur fleklinde. 

EErrccaann ‹‹mmrree

Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 
2006.

Söz

Aç›k Radyo’da Yay›nlanan Sözel
Program Konular›ndan Baz›lar›
Haber ve yorum, genel kültür,
felsefe, dil, çevre, ekoloji, sivil
toplum, kad›n, çocuk, gençlik,
üniversite, gönüllülük, ‹stanbul,
Avrupa, Akdeniz, Anadolu, haklar,

hukuk, bar›fl hareketleri, savafl tari-
hi, tarih, matematik, bilim, bilim-
kurgu, teknoloji, mitoloji, antropolo-
ji, ekonomi, politik ekonomi, mete-
oroloji, yerel yönetim, tasar›m,
mimari, dünya hikâyeleri, edebiyat,
fliir, kitaplar, dergiler, drama, 
sinema, tiyatro, plastik sanatlar, 
flehircilik, müzecilik, iletiflim, biliflim,
internet, televizyon, psikiyatri,
trafik, ifl dünyas›, çal›flma hayat›,
reklamc›l›k, tüketim toplumu,
sa¤l›k, beslenme, mutfak, flarap,
ekmek, zeytinya¤›, kahve, futbol,
spor, do¤a, gezi, amatör havac›l›k,
sivil havac›l›k, atç›l›k, deniz ve
yelkencilik, depremler ve bilumum
âfetler... 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Sözde Dünya Müzi¤i
Bize küçük yafllardan itibaren
müzi¤in ‘evrensel bir dil’ oldu¤u
söylenir, ama acaba hiç düflünür
müyüz gerçekten ne kadar evrensel
oldu¤unu? Hayat›m›zda ilk kez
duydu¤umuz ve bizim ‘bat›l›’
anlay›fl›m›za oldukça ayk›r› müzikler
için verdi¤imiz tepkileri düflünelim
mesela... O zaman müzi¤in ne
kadar evrensel bir dil oldu¤unu 
herhalde daha iyi anlar›z. Örne¤in
Endonezya’dan bir ‘gamelan’
örne¤i, ya da Ba-Benzele pig-
melerinin flark›lar›n› duydu¤umuzda
nas›l bir tepki veririz? Ço¤u zaman
bilmedi¤imiz, daha önce hiç 
duymad›¤›m›z müzikler karfl›s›nda
“Bu da müzik mi?” demeyenimiz
var m›? Ço¤u zaman önyarg›lar›m›z
bizi yönlendirir ve bize verilen
bask›n ‘bat›l›’ anlay›fla uygun
hareket ederiz.

Genel olarak ‘dünya müzi¤i’
dedi¤imiz fleyin asl›nda ne oldu¤u,
nas›l 'evrensellefltirildi¤i' evren-
selleflirken ne hale geldi¤i, müzikte
hegemonya ve emperyalizm gibi
konulara k›saca göz atmak
gerekirse:

‘Egzotik’ Müzik (!)
‘Dünya müzi¤i’ kavram› –ki
‹ngilizce’si ‘world music’ olan bu
kavram›n ‘world beat’, ‘etnik

müzik’, ‘new age’, Türkçe’de kul-
lan›lan daha garip bir tabir olan
‘etno müzik’ ve daha çeflitli isimleri
de var– asl›nda müzik bilimcilerinin
1970-80 y›llar› aras›nda saf, yerel
müzikleri tan›mlamak için ortaya
att›klar› bir kavramd›. Bu kavram›n
ortaya ç›kmas›n›n nedeni özellikle
1950’lerde Bat›l› olmayan müzik-
lerin ‘egzotik müzikler’ diye
tan›mlanmas› ve sonradan bu
kavram›n sorunlu oldu¤unun
anlafl›lmas›yd›. ‘Dünya müzi¤i’
kavram› 1970’lerden sonra bilimci-
ler aras›nda geçerlilik kazanm›flt›.
Ancak 1980’lerden sonra, küre-
selleflmenin ortaya ç›kmas›, kapita-
lizmin güçlenmesi ve buna ba¤l›
olarak da kay›t endüstrisinin
büyümesi sonucunda bu kavram
daha farkl› bir yönde geçerlilik
kazand›. Kay›t endüstrisi içindeki
yeni aray›fllar bu kavram›n ‘new
age’ bir yaklafl›mla ele al›nmas›na
neden oldu. Zaten ‘new age’ diye
tabir edilen müzik türüyle de iç içe
geçti bu kavram. Ayr›ca ‘world
beat’ kavram› da ‘Avrupal›
olmayan’ müzikleri ifade etmek
üzere ortaya at›ld› ve yine ‘dünya
müzi¤i’ kavram›yla iç içe geçti.

Markette S›n›fland›rma ‹htiyac›
Asl›nda tüm olan biten, Anglo-
Sakson dünyan›n, dünyada kendi-
lerinkinden baflka kültürlerin de
varoldu¤unu fark etmesiydi. Baflka
kültürleri fark ettiler etmesine ama,
onlar› da kendilerine benzetip yine
de onlar›n ‘do¤al’ oldu¤una
inand›lar. 1980’lerin sonlar›nda
say›lar› gittikçe artan, özellikle
Afrika kökenli müzikleri müzik-mar-
ketlerde s›n›fland›rma ihtiyac›
do¤du. Üstelik bu tür müziklere
olan ilgi gittikçe art›yordu ve bu
durum piyasada yeni ihtiyaçlar›n
do¤mas›na neden oluyordu. Plak
flirketleri bu tür albümleri ‘etnik’,
‘folk’, ya da ‘uluslararas›’ gibi kate-
gorilerle piyasaya sürmeye
bafllad›lar. ABD’de ç›kan ünlü
Billboard dergisi de 1990’da ilk kez
‘Top Adult Alternative Albums’
bafll›¤› alt›nda, en çok sat›lan ilk 15
albümün yer ald›¤› bir dünya müzi¤i
listesi ekledi. Ancak ilginçtir ki bu
listelerde Uzakdo¤u müzikleri
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Mambazo oldu. Grammy’de ilk kez
1991’de ‘Best World Music Album’
(En ‹yi Dünya Müzi¤i Albümü) kate-
gorisi aç›ld›, ancak bu ödül de asla
ABD’li olmayan bir gruba ya da
müzisyene tek bafl›na verilmedi.
Örne¤in 1995’te bu ödülü Ali Farka
Touré ve Ry Cooder, ortak
çal›flmalar› Talking Timbuktu
albümleriyle ald›. Bat›l› müzisyenler,
Bat›l› olmayan müzisyenlerle
çal›flarak ABD piyasalar›n›n ya da
dinleyicilerinin dikkatini çekiyordu
ve bu tür çal›flmalar gün geçtikçe
art›yordu. 

‘Yerlilerin’ Art›k Ad› Var
Grammy alan albümler Billboard
dergisindeki en çok satanlar lis-
tesinde üst s›ralara yükseliyor. Yani
tüm piyasa asl›nda birbirini etkili-
yor. Pazarlama stratejisi olarak
dünya müzikleri albümlerinin, Latin
kökenli müzisyenlerin Afrikal›
müzisyenlerle çal›flmas› gibi, birkaç
müzik türünü içeren özellikleri ön
plana ç›kar›l›yor. 

‘Dünya müzi¤i’ kavram› asl›nda
endüstri taraf›ndan desteklenen bir
kavrama dönüflmesine ra¤men
dünya müzi¤inin ne oldu¤u
konusunda endüstri içindeki
herkesin farkl› bir düflüncesi var.
Ancak ço¤unun birleflti¤i nokta,
kavram›n müzik bilimcilerinin ortaya
att›¤› halinden uzaklaflm›fl oldu¤unu
gösteriyor olmas›. Art›k dünya
müzisyenleri isimsiz ‘yerliler’ olarak
de¤il sanatç›lar, yani bireyler olarak
sunuluyor. Örne¤in Ladysmith
Black Mambazo’nun albümleri
önceden olsa belki sadece ‘Güney
Afrika’dan vokal müzikler’ olarak
ç›kabilecekken flimdi do¤rudan
grubun ad›n› tafl›yor. 

Ne Saf, Ne Kat›fl›k
Bat›n›n normlar›n› empoze eden
kapitalist yap›lar, Bat› kültürünün
her zaman hem melez, hem de saf
olarak geliflmesine izin verir. Bu
anlay›fla göre kültür her zaman
akan bir fleydir. Önü birdenbire
kesilemez. Ancak kapitalist
anlay›flta bu sadece ‘do¤al’ ya da
‘yerli’ kültürler için geçerlidir, çünkü
Bat› kültürünün önü kesilebilir. Bu

Afro-Amerikal› blues flark›c›s› bu
ödülü almaya bafllad›.

1974’te ödülün ad› ‘Best Ethnic or
Traditional Recording - Including
Traditional Blues or Pure Folk’ (En
‹yi Etnik veya Geleneksel Kay›t -
Geleneksel Blues ve Saf Folk Dahil)
olarak de¤ifltirildi ve bundan sonra
bu ödülü sürekli olarak Muddy
Waters ve Doc Watson ald›. Bu
yüzden 1982’de ‘Best Traditional
Blues Recording’ (En ‹yi Geleneksel
Blues Kayd›) olarak bu ödül ayr›ld›
ve dünya müzi¤i kategorisi g ‘Best
Traditional Folk Recording’ (En ‹yi

Geleneksel Folk Kayd›) olarak
adland›r›ld›. Yine de Miriam
Makeba, Ravi Shankar ve Ali Akbar
Khan gibi birkaç isim d›fl›nda bu
ödüle aday olanlar aras›nda ABD’li
olmayan müzisyene rastlamak çok
zordu. Rastlansa da bu müzisyen
tek bafl›na olmuyordu, genelde
ödülü biriyle paylaflmas› gerekiyor-
du. Bu kural› ilk bozan grup,
1986’da Paul Simon’la yapt›klar›
Graceland albümünden sonra,
1987’de ç›kard›klar› Shaka Zulu
albümüyle Ladysmith Black

hemen hemen hiç yoktu. Bir miktar
Afrika olsa da ço¤unlu¤u yine
Kuzey Amerika ve Bat› Avrupa
oluflturuyordu. Ayr›ca listelerdeki
albümlerin yay›nland›¤› flirketlere
bak›ld›¤›nda da en büyük ve en
güçlü plak flirketleri (CEMA, EMD,
PolyGram, Sony, UNI, WEA) bafl›
çekiyordu. Özet olarak Gipsy Kings
gibi Frans›z, Clannad gibi ‹rlan-
dal›/Kelt, Youssou N’Dour gibi
Afrikal› müzisyenler en çok satanlar
listelerinde üst s›ralara yükselebili-
yordu, ancak hâkim olan bu kesim
d›fl›nda daha ‘saf’, daha ‘yerel’
müziklere rastlamak pek mümkün
de¤ildi.

Muddy Waters Kategorisi
‘Müzi¤in Oscarlar›’ olarak nite-
lendirilen Grammy ödüllerine
bak›ld›¤›nda da durum büyük ben-
zerlik gösteriyor. Asl›nda Grammy
ödüllerinde dünya müzi¤i kategorisi
çok önceden, ödüllerin verilmeye
bafllamas›ndan bir y›l sonra,
1959’da, ‘Best Performance, Folk’
(En ‹yi ‹cra, Folk) bafll›¤› alt›nda
konmufltu. Ancak 1950’li, 1960’l›
y›llarda ‘folk’ olarak tabir edilen
müzik türüne bugün hiçbir müzik
tam olarak girmez. O y›llarda bu
ödülü en çok kazanan kifli ‘kalipso
kral›’ Harry Belafonte’ydi. 1960’lar-
dan sonra bir daha aday bile
olmad›. 1970’te ödülün ad› ‘Best
Ethnic or Traditional Recording -
Including Traditional Blues’ (En ‹yi
Etnik veya Geleneksel Kay›t -
Geleneksel Blues Dahil) olarak
de¤ifltirildi ve bundan sonra birçok

George Harrison 
ve Pandit Ravi
Shankar.

‹nsan haklar› savunucusu ve ateflli bir
aktivist olan Harry Belafonte bugün de
savafl ve ayr›mc›l›k karfl›t› eylemlerini
sürdürüyor.

Dünya
müzi¤i
nedir? Bu
konuda
endüstri
içinde
herkesin
düflüncesi
farkl›...
Ortak nokta
ise, müzik-
bilimcile-
rin ilk
tan›mlar›n-
dan uzak
hale 
gelmesi...  

Her durumda ezilmeye, paralan-
maya, mahvolmaya mahkûm
garipler, çevrelerini kuflatan ça¤dafl
dünyayla onulmaz biçimde ters
düflerler. Makineler bafl düflmand›r:
Yol silindirleri ve yeri delme aletleri
gibi komplike ayg›tlardan tutun, fön
makineleri, tuvalet kâ¤›d› tutacak-
lar›, hatta tel elbise ask›lar› gibi
basit fleyler de her an büyük bir
felakete yol açabilir bu dünyada.
Tehdit her an her yerdedir.

Don Martin’in daima sefillik, i¤renç-
lik ve talihsiz felaketler üzerine
kurdu¤u mizah›n ‘hastal›kl›’ bir

anlay›fl›n yans›mas› oldu¤u söyle-
negelmifltir. Kendisi, bu konuda tek
bir ölçüt koyuyor: “Komik mi?
Karikatür denen fley söz konu-
suysa, bildi¤im tek test var, o da
bu. Yoksa, hastal›kl› m›ym›fl, insan-
lar›n de¤erlerini ya da maneviyat-
lar›n› yerle bir mi edecekmifl, soru
bu de¤il ki. Çok basit, tek bir soru
soracaks›n›z: Komik mi?” 

Onomatopeia
Dünyan›n en ‘kaç›k’ sanatç›lar›ndan
Martin’in flu ölümlü dünyaya yapt›¤›
iki katk›dan daha bahsetmek
gerekir: Birincisi,  karikatür ve ‘re-
simli roman’ dünyas›na getirdi¤i
yeni ses boyutu: ‘Onomatopeia’
sanat›n›n eflsiz örnekleri: Her fiziki
iflkencenin kendine özgü bir sadas›
vard›r Martin’in dünyas›nda: Kar›lar›
suratlar›na taze bal›¤› çarpt›¤›nda,

düzende telif haklar›, ajanslar,
kanunlar, plak flirketleri, yay›nc›lar
vard›r. Bat› kültürü ne ‘saf’t›r ne de
‘kat›fl›k’t›r, çünkü sahiplenilmifltir.
Ancak di¤er kültürlerin biçimleri,
sahiplenilmedikleri için, hatta bazen
sahiplenildiklerinde bile
kullan›labilir. 

Evrensel Olan Sadece Müzi¤in
Varoluflu
Otantiklik konusu asl›nda son
derece karmafl›k bir konu, ancak
özellikle Bat›’n›n uygulad›¤›
emperyalist yaklafl›m›n dünyada bu
kadar bask›n olmas›, otantik olanla
olmayan› ay›rt etmeyi oldukça
zorlaflt›r›yor. Bu yüzden de Bat›’n›n
‘otantik’ olarak adland›rd›¤› fleyleri
öyle kabul etmek zorunda kal›yor
insanlar. Örne¤in Peter Gabriel’in
sahibi oldu¤u Real World plak
flirketinin yap›mlar›n› ele alacak
olursak, burada yer alan müziklerin
hemen hiçbirinin ‘otantik’ halde,
yani en az›ndan geldi¤i yerde icra
edildi¤i biçimde olmad›¤›n› aç›kça
görürüz. Ço¤u zaman yap›lan fley
özgün bir ezgiyi al›p olabildi¤ince
Bat›l›laflt›rmak. Örne¤in tek sesli
olan bir ezginin alt›na armonik efllik
eklemek. Böylece de Bat›l› kulaklar›
al›fl›k olduklar› anlay›fltan
uzaklaflt›rmadan onlara ‘otantik’
olan› sunmak. Bir baflka deyiflle
Bat›l› kulaklar›n al›fl›k olmad›¤›
müzikleri daha kolay hazmedilir
hale getirmek, ayn› zamanda da
‘farkl›’ olan› sunmak. 

Bize ‘evrensel müzik’ olarak
dayat›lan fley asl›nda Bat›’n›n
normlar›na uygun müzikten baflka
birfley de¤il. Gerçekte evrensel
olan sadece müzi¤in varoluflu,
ancak kendi anlay›fl›m›z› gözden
geçirsek bile hiçbir müzi¤in –özel-
likle bizim ülkemizde sürekli
öykünüldü¤ü gibi– ‘evrensel boyut-
ta’ olmad›¤›n› aç›kça görebiliriz. 

EEnnggüüll AAtAtAtAAtAA aammeerrttttrtt

www.acikradyo.com.tr
27 fiubat 2002.

Splop!
Amerikan yergi gelene¤inin özellikle
50’lerde ve 60’larda pupa yelken
giden ünlü Mad (Kaç›k) dergisinin
‘en kaç›k sanatç›s›’, karikatürist
Don Martin’in saç› bafl› da¤›lm›fl,
kepçe kulakl›, titrek bacakl›, ayak
uçlar› kald›r›mlardan yola sarkan
sarsak karakterleri, bir kufla¤› epey
güldürmüfl, epey de hüzünlendir-
mifltir, fark›nda olmasak bile.
Ortaokul ve lise y›llar›m›zda, komü-
nal gruplar aras›nda epey de el
de¤ifltirmifltir bu dergi ve karikatür-
ler. Ama, bunlardaki a¤›r yaralay›c›
mizah›n derinlemesine fark›na, ya
da eski deyimle ‘künhüne’ var›p
varmad›¤›m›z flüphe götürür. 

Dünyan›n En Talihsiz, Beceriksiz
ve Mutsuz Yarat›klar›
Don Martin’in, Fonebone ya da
Kaptan Klutz gibi acayip isimler
tafl›yan karakterleri dünyan›n en 
talihsiz, beceriksiz ve mutsuz
yarat›klar›d›r. Türkçe’de onlar›
tan›mlamak için bulabilece¤imiz en
iyi karfl›l›k, ‘garip’ olabilir – her iki
anlam›nda da. ‹çlerinde yaflad›klar›
dünya da, t›pk› bafllar›na gelen
kazalar gibi, acayip, hatta
‘grotesk’tir: Isl›kla melodiler çalarak
nefle içinde kald›r›mda yürüyen bir
sokak müzisyeninin kafas›na bir
gökdelenin tepesinden koskoca-
man bir kuyruklu piyano düflebilir
mesela ve telleri de bizimkini salam
gibi keserek, yolun ortas›na ince
dilimler halinde üst üste y›¤›lmas›na
yol açabilir. ‘Ayaklar›n bafl oldu¤u’,
yani bildi¤imiz, al›flt›¤›m›z tüm
kavramlar›n tepetaklak edildi¤i, bu
biraz Kafkaesk dünyada yaflayan
gariplerin en temel derdi, çevreye
uyum sa¤layamamakt›r: Otel
müflterisi kahraman›m›z odas›ndaki
hamamböceklerinden flikâyet
etmek için pald›r küldür resepsi-
yona iner ve… resepsiyondaki
adam›n dev bir hamamböce¤i
oldu¤unu görür... Tüylü dört
baca¤›, bir kar›fl uzam›fl sakal›,
a¤z›nda sönmüfl purosu ve öfkeli
bir tehditle ileri geri sallanan anten-
leri ile koskocaman bir hamam
böce¤i!
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Studio 54
‹nsanlar hayatlar›nda ilk kez böyle
bir müzik duyuyorlard›. Hayat-
lar›nda ilk kez Studio 54 kadar
muhteflem bir kulüp görüyorlard›.
Oras› önceden bir tiyatroydu ve
müzi¤i daha da heyecan verici
k›lmak için tiyatronun tüm özellik-
lerini kulland›lar. Bütün gece son
derece teatral bir flekilde
planlan›yordu. Ifl›klar saniyesine
kadar müzi¤e göre ayarlan›yordu.
Her bir ›fl›k ayr› ayr› müzikle hareket
ediyordu. fiimdiki gibi öyle içeri
giriyorsunuz, 100 tane ›fl›k yan›yor,
biri sa¤a dönse de fark›na
varm›yorsunuz çünkü 99 tanesine
daha bak›yorsunuz... öyle bir fley
de¤il bahsetti¤im. Her ›fl›k müzi¤e
göre tek tek ayarlanm›flt› ve birer
birer yan›p sönüyordu. Müzik
de¤iflti¤inde ›fl›k da de¤ifliyordu.
Son derece heyecan vericiydi
çünkü çok gösteriflliydi ve müzik de
tamamen yeniydi. Daha önce
insanlar hiç öyle bir dans müzi¤i
duymam›fllard›. Yepyeniydi. Ses
sistemi de öyle. O kadar yeni bir
fley söz konusu oldu¤unda da
baflka flekilde asla olmayacak bir
heyecan unsuru devreye giriyor.
Uyuflturucu kullanan ya da kullan-
mayan herkes o kadar havaya giri-
yor, o kadar heyecanlan›yordu ki
ç›¤l›klar at›p flark› söylüyor, bas bas
ba¤›r›yorlard›. Yanlar›nda tefler ve
düdükler getiriyorlard›. O s›rada
Vietnam Savafl›’n› yeni durdur-
mufltuk. ‹nsanlar kendilerini çok
güçlü hissediyorlard› çünkü savafla
karfl› durmufllard› ve savafla son
veren de bu oldu. ‹nsanlar bir
fleylere hâkim olduklar›n› hissedi-
yorlard›. Korkmuyorlard›. 70’lerde
New York’ta hangi kulübe gider-
seniz gidin marihuanas›n›, joint’ini
yakan, ortal›kta içen insanlar
görürdünüz. Sorun olmazd›. fiu
anda New York’ta marihuana içilen
bir tane kulüp bulamazs›n›z. Zaten
art›k kulüplerde sigara da içilmiyor
ya... Asl›nda son 10 y›ld›r bu böyle,
çünkü art›k New York’ta korku
unsuru, hükümetin sizi izledi¤i duy-
gusu hayat›m›za girdi. Ve 70’lerde
durum böyle de¤ildi. Biz radar›n
alt›nda yaflam›yorduk. ‹zleniyor-

Stendhal Sendromu
Stendhal Sendromu’nu flöyle
tan›mlayabiliriz; Yazar Stendhal
Floransa’ya gitti¤i zaman, o kadar
küçük bir mekân içinde o kadar
çok kültür, o kadar fazla sanat eseri
görmüfltür ki, sonunda bir kate-
dralin içinde ciddi bir bayg›nl›k
geçirmifl, kendisini zorlukla d›flar›da
çimenlerin üzerine at›p yatmak
zorunda kalm›fl, ancak dakikalarca
yatt›ktan sonra kendini toparlay›p
oteline dönecek duruma gelmifltir.
Günümüzde, birkaç y›l önce
Floransal› bir psikiyatr, turizmin git-
tikçe artmas›yla, pek çok turistte
bay›lmalar, halüsinasyonlar,
hezeyanlar, taflikardilerle, kalp
çarp›nt›lar›yla, tansiyon düflmeleri
veya yükselmeleriyle birlikte bu tür
oryantasyon bozuklu¤unu içeren ve
klinik tedaviye gereksinim gösteren
bir belirtiler kompleksi tespit
etmifltir ve buna Stendhal
Sendromu ad›n› koymufltur. Ve
hakikaten Floransa’n›n merkezinde,
Roma’n›n merkezinde birkaç tane
ambulans, olas› bir Stendhal
Sendromu’na karfl› haz›r beklemek-
tedir. 

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 21 Haziran 2004. 

gariplerin yanaklar›ndan ‘SPLADAP’
diye bir ses ç›kar; operatör ameliyat
masas›nda kesti¤i organ parçalar›n›
evdeki köpe¤e götürülecek
kesekâ¤›d›na atarken ç›kan ses,
‘SPLOP’tur; gardropta yürüdü¤ü
anlafl›lan uyurgezer garibin
a¤z›ndan elbise ask›s› sökülürken
ç›kan ses ‘PO‹T’tir; yutulmamak
için direnen spagettiler, pizzalar
filan da asla taklit edilemeyecek
‘etsi’ sesler ç›kar›rlar. Sanatç›n›n
kendi araba plakas›nda da
‘SHTOINK’ yazard› zaten. (Türkçe
okunuflu: fiTOYNK) 

Martin’in ikinci katk›s› ise, emekçi
haklar› alan›nda olmufltur. Yerleflik
düzene muhalif çizgisiyle tan›nan
Mad dergisi, karfl› oldu¤u birçok
yay›n organ›yla ayn› gelene¤i
sürdürmekteydi nedense: Yazar ve
çizerlerini ‘kira sözleflmeleri’yle
çal›flt›r›yor ve çok kâr getiren
yeniden bas›m haklar›n› kendi
elinde tutuyordu. Don Martin, ‘free-
lance’ diye adland›r›lan tarzda
çal›flan bütün sanatç›lar›n ad›na bu
uygulamaya karfl› ç›karak dergiden
ayr›ld› ve rakip Cracked dergisine
geçti. Ayn› zamanda, ABD kongresi
önünde free-lance sanatç›lar›n hak-
lar›n› savundu. Daha önceden
yay›nlanmam›fl karikatürlerinden
oluflan kitaplar›n› yay›mlayarak 7
milyonluk sat›fla ulaflt› ve sosyal
haklar alan›nda önemli bir zafer
kazand›, PO‹T! Gözlerindeki ciddi
sa¤l›k sorunlar›na ra¤men 90’l› y›llar
boyunca büyüteçli cihazlar kulla-
narak çizmeye devam eden Don
Martin 2000 y›l›nda kansere yenildi.
fiimdi Don Martin de gitti, SPLOP!
Martin’le birlikte ‘ruh kardeflleri-
miz’den birini daha yitirmifl olduk.
Halil Turhanl›’n›n dedi¤i gibi:
“Günbegün eksiliyoruz…
Vedalaflmaya zaman bile bula-
madan.”1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Bu yaz›n›n tam metni ‘Don Martin de Gitti:
Splop!’ bafll›¤›yla 16 Ocak 2000 tarihli Yeni
Biny›l gazetesinde yay›nlanm›flt›r.
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Splop!

Stendhal ya da 
as›l ad›yla 

Marie-Henri Beyle, 
1783-1842.
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mufluz gibi bir durum yoktu. Oysa
flimdi herkes izleniyor. Herkes
korkuyor. Kontrollü hareket ediyor-
lar. O zamanlar öyle de¤ildi; onlar
da ç›¤l›k atabiliyor, dans pistinde
k›yafetlerini ç›karabiliyor, heyecan-
lan›p kendilerini b›rakabiliyorlard›.
Bugün bunu göremezsiniz. Hem bir
yenilik yok, hem de dünyada o
kadar korku var ki... Aflk yerine
korkuyla hareket eden bir toplumda
yafl›yoruz. Hayatta iki ana güdü var,
aflk ve korku. 60’larda, 70’lerde biz
aflktan geliyorduk. Havada o kadar
aflk vard› ki... fiimdiyse korkuya
döndük. Temelde bunu yapan da
liderlerimiz. Bizim ülkemizde Bush,
korku yönelimli bir lider. Korkuyla
yönetiyor. Bu o kadar yanl›fl ki...
Tanr› yolunda oldu¤unu söylüyor.
Oysa tanr› aflkt›r. Tanr› korku
de¤ildir. E¤er fleytan varsa, o
korkudur iflte. Ben tanr› yolunda
olan bir insan›n nas›l olup da mem-
lekette böyle korkuyu besledi¤ini
anlayam›yorum. Bu mümkün de¤il.
O tanr›n›n de¤il, fleytan›n yolunda.
((BBkkzz;; AAnnttoonn PPeerriicchh))

NNiicckkyyykkyy SSiiaannoo iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi  
Yt; 17 Mart 2006.

Suç Ortakl›¤›

“Tepki göstermezseniz ifllenen
suça ortak olursunuz.” 
Pelin Batu

Antalya Sorgun’da 200.000 a¤aç
kesilerek orman alan›na golf sahas›
yap›lmas›na 200.000 imza
toplayan, toplad›¤› bu imzalar›
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer’e sunacak olan oyuncu,
tehdit edildi¤ini aç›klad›.1

GGüünnüünn SSöözzüü

www.acikradyo.com.tr
09 A¤ustos 2005.

1 Dünden Bugüne Tercüman, 09 A¤ustosn
2005.

Sun Ra
Sun Ra gibi ana yolun yolcusu
olmayan cazc›lar, Sun Ra’y› biraz
olsun anlad›lar anlamas›na da, ken-
disinin o seçkin evrende bile yal-
n›zl›¤a mahkûm yaflay›p, yaln›z
göçtü¤ünü söyleyebiliriz. Caz sizin
için bir yaflam biçimine dönüfl-
müflse, alabildi¤ine bir aç›kl›k ve
ayd›nlanma tecrübesidir Sun Ra;
bunu bilenler bilir. Geri dönüflü
olmayan bir yoldur; her fley yerin-
den oynam›flt›r. Kula¤›n›za ilk nota-
lar çal›nd›¤›nda, farkl›, garip, t›ls›ml›
bir sesin peflinde oldu¤u hemen
anlafl›l›r. Sun Ra flöyle anlat›yor
müzi¤ini: “Ben müzi¤imle sonsuz-
luk tablolar› boyuyorum asl›nda ve
bu yüzdendir ki pek çok kifli
müzi¤imi anlayam›yor. Ama e¤er
benim müzi¤imi ve baflkalar›n›n

müzi¤ini gerçekten dinleseler,
benim müzi¤imde baflka birfley
oldu¤unu görecekler, baflka
dünyalara ait birfley.”

Sun Ra’n›n Arkestra’s› kendine ait
bir denge dili olan, garip, kaotik ses
cümbüflünü üstünüze y›¤›verir ayini
and›ran konserlerinde. Arkestra’n›n
ad› hep farkl›d›r: Sun Ra and his
Omniverse Arkestra, Sun Ra and
his Solar Myth Arkestra ve bildi-
¤imiz yirmi alt› farkl› Arkestra.
De¤iflmeyen ise müthifl karmafl›k
ses yap›lar›, daha önce hiç karfl›-
laflmad›¤›n›z türden do¤açlamalar,
nefesli hayk›r›fllar›, garip baladlar ile
bezenmifl ilerici bir big-band ayini
ve “baflka dünyalara ait birfley”dir.

Müzi¤ini biryerlere koymak çok zor-
dur Sun Ra’n›n; önceleri ‘bebop’t›,
sonra Cecil Taylor, Ornette
Coleman ve Don Cherry’yle ayn›
torbaya at›ld›. Ard›ndan John
Coltrane’le benzer aray›fllara yönel-
di¤i iddia edildi. Oysa Coltrane’i
yönlendirenler Sun Ra’n›n demir-
bafllar› Pat Patrick ve John

Studio 54’te bir gece.

‹stiklal Caddesi
‹stanbul, 

15 Nisan 1990. 
“Sun Ra’n›n uzay 
gemisi ‹stanbul’a

indi. Peflinden gelen
günler herkes için

de¤iflik oldu.”
(www.pozitif.info) 



‘nas›l yapt›¤›n›z’a da özen gös-
terin...

Tekrar, sevgilerimi ve sayg›lar›m›
vurgulayarak...
Dinleyiciniz.

AAkk››nn YY››llmmaazz

Dinleyici Mektubu 
29 A¤ustos 2007.

Susan Sontag

“(...) Ben edebiyattan ve vicdandan
baflka hiçbir fleyi temsil etmiyorum,
ben sadece edebiyat ülkesinin yurt-
tafl›y›m,” diyen Sontag’›n, ‘saplant›l›
bir ahlâkç›l›k, ba¤nazl›k fliddetinde
bir ciddiyet, azg›nl›k derecesinde
bir ö¤rencilik merak›’ fleklinde teza-
hür eden bir duruflu vard›. Bu da
haliyle onun okurunu hem ayr›cal›kl›
bir konuma oturtuyor, hem ondan
çok fley talep ediyor, hem de onu
sarsarak bir yorumda bulunmaya
yöneltiyordu. Sontag için makbul
olan, ‘elefltirel, diyalektik ve flüphe-
ci zekâ’yd› çünkü. Sontag “Halk›n
vicdan› olarak davranan bir yazar›n,
bir boksör gibi, ola¤anüstü sa¤lam
sinirleri ve duyarl› içgüdüleri
olmal›d›r. Bir süre sonra bu
içgüdüler ister istemez zay›flaya-
cakt›r. Dolay›s›yla, o yazar duygu-
lar› aç›s›ndan da dayan›kl›
olmal›d›r” diyordu. 

Sontag’› benzersiz k›lan özellikler-
den biri tam da bu noktada ken-
disini gösteriyordu. Margaret
Atwood’un dedi¤i gibi, o, krala,
‘Kral ç›plak’ diyen çocuktu. Dahas›,
o, enternasyonal aidiyetli ve sa¤lam
karakterli bir kültür gerillas› olarak,
flahsi hayat› ve dünyan›n hâlinin
kendisini yüz yüze getirdi¤i tüm
önemli olaylara mikroskobik ama
tutarl› ve cesurca bir irdeleyici
gözle yaklaflt›: 

“‹nsanl›k Tarihinin Kanseri”
Vietnam Savafl›’n›n en k›zg›n döne-
minde Vietnam’a giderek, “insanl›k
tarihinin kanseri” dedi¤i beyaz ›rk›
lanetledi. Kendisi kansere yaka-
land›¤›nda, 19. yüzy›l›n vebas›
tüberküloz ile 20. yüzy›l›n vebas›
kanseri ‘metaforik örtüsü’nden

’daha iyi ve âdil bir dünya’ için
mücadele veren herkesin bilmesi
gereken bir ‘alt›n ilke’ var. Bu, ayn›
zamanda, ‘canl›lar aras› iletiflim ve
uyum’ alan›nda da geçerli bir ilke:
‘Sana yap›lmas›n› istemedi¤in fleyi,
baflkas›na yapma!’

Geleneksel ‘E¤il-itim’ sistemimizin
hepimizi bilgiden ve tahsilden
nefret ettiren ‘ö¤¤¤¤retmenleri’nin
bize yapt›klar›n›, n’olur, Aç›k Radyo
dinleyicisine reva görmeyin...

Kalite, ad› üstünde, “nitelik” de-
mektir... Onu ‘nicelik’e kurban et-
meyin... ‘Daha iyi’nin peflinde olan
insanlar, nas›l olur da, sürekli elefl-
tirdikleri ‘öteki’ler gibi davran›rlar? 

Nas›l olur da, yapt›klar› ifle sevgi ve
özen katmazlar?..

Kutsal kitaplar›n sat›rlar› ezberleti-
lip, anlamlar› üzerinde hiç düflün-
meden, sadece metinlerin lafz›yla
u¤raflanlar ile bir fark›m›z olmal›
de¤il mi? 

Fark, radyo programlar›nda veya
derslerimizde, dinleyicilerimize veya
ö¤rencilerimize okudu¤umuz met-
nin ‘ideolojik içeri¤inde’ de¤ildir,
sevgili dostlar...  O metnin içerdi¤i
anlam›n özünü, anlafl›l›r biçimde
aktarmaktad›r.

Aksi takdirde, sadece ‘m›fl-gibi’ ya-
panlardan oluruz... Lütfen unutma-
y›n; dinleyiciniz –özellikle gençler–
okudu¤unuz metnin içindekilerden
ziyade, sizin ‘tarz›n›z’dan etkilenir-
ler... Metnin içeri¤ine duyacaklar›
ilgi ve sayg›, ancak ve ancak sizin
‘sunufl’ tarz›n›za duyacaklar› ilgi ve
sayg› sayesinde yeflerir... Özen
yoksa, içeri¤i unutun gitsin...

Biraz sert oldu, biliyorum; yafl›ma
verin... Ama sizleri çok sevdi¤im
için, hep ‘daha iyi, daha do¤ru’
yapman›z› istiyorum... Çünkü
baflkoydu¤unuz mücadele, ancak
böyle baflar›ya ulaflabilir... 

Yürekten sevgi ve dostlu¤umu
kabul edin lütfen... Ve n’olur, 
‘ne yapt›¤›n›z’ kadar, 

Gilmore’du. Küçük bir detay belki
ama, kiminle dansetti¤imizi bilmek
aç›s›ndan da faydal›.

Sun Ra Mabedi
Ömrünün önemli bir k›sm›n› 
‘Sun Ra Mabedi’ olarak an›lan,
Philadelphia, Morton Street’teki
evinde geçirdi¤ini biliyoruz. Buras›
Marshall Allen’›n babas›n›n
Arkestra’ya bir anlamda hediye
etti¤i ve Sun Ra’yla birlikte John
Gilmore, James Jackson’›n yan›
s›ra dört Arkestra üyesinin komün
hayat› yaflad›klar› evdi. Evde gece-
nin üçünde, dördünde yap›lan pro-
va seanslar› herkes taraf›ndan bili-
nirdi. Evin s›k› disiplin kurallar› vard›
ve bunlara sorgusuz sualsiz uymak
gerekirdi. Sun Ra, ortak kan›n›n
aksine disiplinli ve tavizsizdi. 

Sun Ra için müzik, müzikten çok
daha fazla bir fleydi. Hikayesini
ejiptoloji, nümeroloji, mitoloji, ast-
roloji ile yeniden resmederek bir dil,
bir din; hepsinden öte birfley ya-
ratt›. Big band gelene¤inden geldi
(Fletcher Henderson), öncüydü.
Kimseyle orta yolda buluflmak gibi
bir derdi yoktu. Bir keresinde
Washington D.C.’de Beyaz Saray’›n
önünde flöyle dedi: “Siyah Ev
olmadan, Beyaz Ev neye yarar?”
Sektörün ve sistemin ona reva
gördü¤ü sefil flartlarda yaflamak
zorunda kald›. Daha do¤rusu orta
yolda buluflmaktansa, bu flartlar›
tercih etti. Çizdi¤i ‘sonsuzluk tablo-
lar›’ ise, yeni yeni kâinatta hak etti¤i
yeri almaya bafllad›.

CCeemm YYeeggüüll

Sunufl
Canlar›m, iyi niyetli kardefllerim...

Program›n›z› dinliyorum...

Ve maalesef, ortaokulda (1960) bize
habire ‘kitaptan’ okuyan Tarih
hocam›z ‘M›rm›r’ Han›m’›n ders-
lerinden beri, bu kadar s›k›ld›¤›m›
hat›rlam›yorum...

Sevgili dostlar... Ad›na ister solcu,
ister ilerici veya sosyalist diyelim;
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soyup, hayat›n ve ölümün ayn›
istikametin do¤al istasyonlar› olarak
görülmesini savundu. AIDS belas›
dünyay› dehflete bo¤du¤unda,
“AIDS, küresel köyün ütopya y›k›c›
habercilerinden biridir,” saptama-
s›n› yapt›. 1993’te Saraybosna’da,
“Burada bir oyunr  sahnelemenin, bu
insanlar›n ihtiyac› olan bir doktorr  yar
da su kanallar›n› tamir edenr  bir
mühendis kadar hayatir  bir gereklilikr
oldu¤unu düflünmüyorum tabii,
fakat ben de yazmaktan, film yap-
maktan ve oyun sahnelemekten
baflka bir fleyr  yapmay› bilmeyen
biriyim,” diye mahcubiyetini ifade
ederek, elektrik bulunmad›¤› için
mum ›fl›klar›nda Godot’yu Bekler-
ken oyununu sahneledi. Foto¤rafç›
bir kad›nlar  birlikte yaflamaya baflla-
d›¤›nda foto¤raf sanat›f  üzerine
alan›n›n klasi¤i olan metinlerinden

birini döktürdü. 11 Eylül’den iki gün
sonra, hem de aforoz edilmeyi
göze alarak, New York’un göbe-
¤inden dünyaya seslendi¤i (ve
Amerika’da önce o yaz›y› basacak
yer bulunamay›p,r  Almanya’da,
Frankfurter Allgemeine Zeitung’da
ç›kan) makalesinde, “Kimse bizi ve
kamuoyunu salak yerinek  koymas›n;
e¤er cesaretten,r  ahlaki aç›dan nötr
olan yegâne erdemden bahsediyor-
sak, ‹kiz Kuleler’e sald›ran suikast-
ç›lar hakk›ndar  söylenemeyecek tekk
fley, onlar›n korkak olduklar›d›r;k
oysa esas korkak olanlar,k  öldürmek
için ölümü göze alanlar›n yolundan
gitmeyip, yükseklerde uçan uçak-
lar› kullanarak intikam vurufllar›
yapanlard›r,” dedi.

“Savafl Y›rtar, Savafl Parçalar...”
Baflkalar›n›n Ac›s›na Bakmak’ta,kk
Kâbil’den Saraybosna’ya,
Mostar’dan Grozni’ye, 11 Eylül
sonras› Manhattan’dan Cenin mül-
teci kamplar›ndaki savafl foto¤raf-
lar›na bakarken, Virginia Woolf’un
kendi dönemindeki tutumundan

hareketle, “Savafl›n neye benze-
di¤ini foto¤raflar›n kendileri söylü-
yor. Savafl y›rtar, savafl parçalar.
Savafl iç defler, savafl ba¤›rsaklar›
söküp boflalt›r. Savafl teni yak›p
kavurur. Savafl organlar› bedenden
kopar›r. Savafl y›k›p yok eder.k  Bu
foto¤raflara bak›p da ac› duyma-
mak, bu foto¤raflar› görüp de irkil-
memek, bu y›k›ma, bu k›y›ma yol
açan fleyi ortadan kald›rmak içink
u¤rafl vermemek; bunlar, ahlaktan
ve vicdandan nasibini almam›fl bir
canavar›n verece¤i tepkilerdir,” diye
hayk›rd›. Son olarak dak  Ebu Garib
hapishanesinde ABD ordusunun
iflkenceleri tüm ç›plakl›¤›yla ve
hiçbir flekilder  inkâr edilemezr  rezil-
li¤iyle dünyan›n gözleri önüne seril-
di¤inde, aç›kça, “Bu tutuklulara ya-
p›lan iflkence, bir sapmar  de¤ildir.
Bush yönetiminin ABD iç ve d›fl

politikas›n› temelden de¤ifltirmeye
çal›fl›rken kulland›¤› küresel müca-
dele doktrinlerinin do¤rudan bir
sonucudur,” diyerek Bush’uk  ve
uflaklar›n› suçlad›.

Ölümünden hemen sonraki gün-
lerde çokça yaz›l›p çizildi¤i gibi,
ayn› zamanda bir estetr  ve elefltiri
teorisyeni de olan Sontag, ele
ald›¤› bir konuyur  delici ve keskin
bir bak›fllar  yo¤urup saydamlaflt›ran,
ç›r›lç›plak b›rakank  ve orada insan›
gerçe¤in en has çekirde¤iyle yüz-
leflmeye zorlayan bir bak›flar  sahipti.
2003 Ekim ay›nda Frankfurt’ta,
Bar›fl Ödülü’nü al›rken dinledi¤im
konuflmas›nda söyledikleri de onu
dinleyende ayn› ça¤r›y› duyurmak-
tayd›: “Edebiyata (dünya edebiya-
t›na) ulaflmak, ulusal kibrin, dar
görüfllülü¤ün, zoraki taflral›l›¤›n,
anlams›z müfredat e¤itiminin, sonu
olmayan kaderlerin ve kötü talihin
meydana getirdi¤i hapishaneden
kaçmakt›. Edebiyat, daha büyük birk
hayata, yani özgürlük alan›nak  girifl
pasaportuydu.”

Susan Sontag, Albert Camus’nün
ne yaz›k kik  ‘büyük birk  yazar’r  olma-
mas›na hay›fland›¤›, ama baflka
nitelikleriyle birlikte, yap›tlar›ndaki
ola¤anüstü çekicili¤i oluflturan
‘ahlaksal güzelli¤i’ni de övdü¤ü
esasl› makalesi ‘Camus’nün Def-
terler’i’nde, “Bir yazar›nr  okurlar›nda
minnet duygusu yaratmas› tehlike-
lidir belkir  de; çünkü minnet, duygu-
lar›n en güçlülerinden, ama ayn›
zamanda en k›sa ömürlü olanla-
r›ndan biridir,” diyordu. Romanlar›,
öyküleri, oyunlar›, denemeleri, ma-
kaleleri ve di¤er yaz›lar›ndanr  bili-
yoruz ki Sontag’›n kendisi, okur-
lar›nda minnet uyand›rmayan, fakat
illa ki cesaret afl›layan bir yazard›.r 1

((BBkkzz;; EEddeebbiiyyaatt))

OOssmmaann AAkk››nnhhaayay

www.acikradyo.com.tr
08 fiubat 2005.

1 Bu yaz›n›n tam metni 01 fiubat 2005 tarihli
Milliyet Sanat dergisinde yay›nlanm›flt›r.

Susurluk
Bal›kesir’in ayran› ve tostu ile ünlü
ilçesi. Esas flöhreti bu iki maddeden
oluflurken, 1996 sonlar›nda ilçe ya-
k›nlar›nda meydana gelen trafik ka-k
zas› ve ard›ndan patlak verenk  büyük
skandalle derin devlet tart›flmas›n›
da derinlemesine Türkiye’nin günde-
mine soktu. 3 Kas›m 1996’da saat
19:25’te Bal›kesir-Bursa karayolun-
da Susurluk ilçesik  Çatalceviz mevki-
inde meydana gelen trafik kazas›k
sonucu, siyaset - polis -  sa¤c›/mil-
liyetçi mafya - Kürt afliret iliflkilerinin
ortaya ç›kmas› ile patlak verenk  olay,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en
önemli skandallerinden biri oldu.

"‹kiz Kuleler'e sald›ran suikastçiler için söylenemeyecek tek
fley, onlar›n korkak olduklar›d›r; oysa esas korkak olanlar,
öldürmek için ölümü göze alanlar›n yolundan gitmeyip, 
yüksek uçan uçaklar› kullanarak intikam vurufllar› 
yapanlard›r."

Susan Sontag,
1933-2004.



Eylemler ve Raporlar
Susurluk olay›yla ilgili olarak 
M‹T’e Susurluk Raporu haz›rlat›ld›.
Gazetelere yans›t›lan raporda 
yanl›fl ve alakas›z konular›n
s›raland›¤› ve raporun Susurluk
Olay›n›n kapat›lmas› için yaz›ld›¤›
yönünde bas›nda etrafl› elefltiriler
yay›nland›. Raporun olay› kapat-
maya yönelik olmas›n›n anlafl›lmas›
üzerine ülke çap›nda akflamlar› 
›fl›k kapatma olaylar› bafllad›. 1
fiubat 1997’de Sürekli Ayd›nl›k 
‹çin Yurttafl Giriflimi öncülü¤ünde
bafllat›lan sivil itaatsizlik eylemine
Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika
Karanl›k Eylemi ad› verildi.

Eylem kimi medya kurulufllar›n›n da
deste¤iyle zaman zaman kendili-
¤inden örgütlenen kitle gösterilerine
dönüfltü. Özellikle varofllarda 
meflale eflli¤inde yürüyüfller 
yap›ld›. 15 fiubat 1997’de eyleme
Türkiye genelinde tahminen 30
milyon kifli kat›ld›. fiubat ay›
sonuna kadar süren eylem, 
iktidarda bulunan Do¤ru Yol 
Partisi ve Refah Partisi koalisyon
hükümetini hedef al›yordu. 28
fiubat’ta Milli Güvenlik Kurulu
toplant›s›n› takip eden sürecin 
sonunda hükümetin düflmesinden
sonra eylemler de sona erdi. Su-
surluk san›klar›n›n sal›verilmesi 
üzerine eylem 30 Eylül’de tekrar
bafllat›ld›ysa da, fiubat ay›ndaki
kitleselli¤e ulafl›lamad›. Baflbakan
Erbakan olay› kapatmaya çal›flt› 
ve fakat k›sa bir zaman sonra
Erbakan hükümeti da¤›lmak 
zorunda kald›.

M‹T Raporunun do¤rulu¤u 
üzerine kuflkular olufltu¤undan 
yeni hükümeti kuran Baflbakan
Ecevit taraf›ndan 2. Susurluk
Raporu Baflbakanl›k Teftifl Kurulu
Baflkan› Kutlu Savafl’a haz›rlat›ld›.

Tek Suçlu
TBMM Genel Kurulu’nda 11 Aral›k
1997’de dokunulmazl›¤› kald›r›lan
Sedat Edip Bucak hakk›nda Bafl-
savc›l›k, g›yabi tutuklama karar›yla
aranan Abdullah Çatl›’n›n yerini 
bildi¤i halde yetkili mercilere haber
vermeyerek saklamak, cürüm iflle-

de oldu. A¤ar, kazadan 5 gün son-
ra ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan istifa etti.
Soruflturmada kay›p silah ve sustu-
rucular› Özel Harekât Timinin eski
elemanlar›ndan Korkut Eken’e tes-
lim etti¤ini ve bunlar›n nerede ol-
duklar› bilgisinin devlet s›rr› oldu-
¤unu söyledi. A¤ar ayr›ca, uyufltu-
rucu kaçakç›l›¤›yla suçlanan Yaflar
Öz ve M‹T muhbiri Tar›k Ümit’e
sahte yeflil pasaport vermekle suç-
land›. 1997’de dokunulmazl›¤› kal-
d›r›ld›, 1999’da tekrar seçilerek tek-
rar dokunulmazl›k ald›. Sonuçta,
A¤ar, Meclis soruflturma komis-
yonunda 6’ya karfl› 8 oyla akland›.

Susurluk Olay› Hakk›nda Özlü Sözler1

“Fasa fiso...”
Necmettin Erbakan (Dönemin Baflbakan›)

“Devlet rutin d›fl›na ç›kabilir.”
Süleyman Demirel (Eski Baflbakan)

“Mum söndü oynuyorlar.” 
fievket Kazan (Dönemin Adalet Bakan›, ‘Bir Dakika
Karanl›k’ eylemi hakk›nda.)

“M‹T’in aç›klamalar› gerçeklerden uzakt›r.”
Kutlu Savafl (Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkan›, 
2. Susurluk Raporu’nun müellifi.)

“Bu konuda mant›kl› ve tutarl› aç›klamay› Hanefi Avc›
yapm›flt›r.” Kutlu Savafl (M‹T’ raporunda sürekli olarak
itham edilen Emniyet Müdürü ve eski ‹stihbarat
Dairesi Baflkan› Hanefi Avc›’n›n istihbarat raporu
hakk›nda.)

“Kazadan önce devlete güveniyordum. Sonra fikrim
de¤iflti.”
Hasan Gökçe (Polis-Mafya-Siyaset üçlüsünün
Susurluk, Çatalceviz mevkiinde çarpt›¤› 20 RC 721
plakal› kamyonun sahibi ve floförü.) vikipedi.org,
Tempo, 27 Eylül 2007

“Türkiye benimle neden gurur duyuyor anlam›yorum."
Hasan Gökçe

“Biz o eyleme kat›lmad›k. Ifl›¤› ellemedik hiç. Millet
yapabilir, konuflabilir. Biz olaya girersek, farkl› boyut-
lara gidebilirdi. Ben sadece hayatta kalmaya ve
karn›m› doyurmaya çal›fl›yorum.”
Hasan Gökçe

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

Kaza, o zaman Refahyol diye
adland›r›lan iktidar›n küçük orta¤›
DYP’nin fianl›urfa milletvekili ve
Bucak aflireti reisi Sedat Edip
Bucak’›n siyah arabas›n›n bir kam-
yona çarpmas› sonucu meydana
geldi. Z›rhl› Mercedes arabay› eski
‹stanbul Emniyet Müdür yard›mc›s›
ve polis e¤itimcisi Hüseyin Koca-
da¤ kullan›yordu. Çarp›flmada ko-
miser Kocada¤ ile Mehmet Özbay
sahte kimli¤i tafl›yan milliyetçi
gangster Abdullah Çatl› ve Çatl›’n›n
sevgilisi Gonca Us öldü. Milletvekili
ve devlete hizmet veren afliret reisi
Bucak yaral› olarak kurtuldu.
Abdullah Çatl›, pek çok cinayet ve
suikast olay› ile ba¤lant›l› olarak
dünyada ‘k›rm›z› bülten’ ile aranan
ülkücü ‘Reis’ idi. 9 Ekim 1978’de
de Ankara ili Bahçelievler semtin-
deki 7 T‹P’li ö¤rencinin telle, yas-
t›kla ve elle bo¤ularak hunharca
katledilmesi olay›n›n planlay›c›s› ve
bafl sorumlusu oldu¤una iliflkin
tutuklama karar›, olay›n üzerinden 
4 y›l 4 ay geçmesinden sonra
gerçeklefltirilebilmiflti.

Silah ve Mühimmat Deposu Bir
Araba
Bucak’a ait araçta bulunan silah ve
araçlar aras›nda  9 mm. çap›nda
Saddam marka tabanca ile flarjör
ve mermileri, 3 adet 9 mm. çap›nda
Baretta marka tabanca ile flarjör ve
mermileri, 1 adet 22 kalibre Baretta
marka tabanca ve bu tabancaya ait
flarjör ile mermileri ve susturucu, 2
adet 9 mm. çap›nda MP 5 makinal›
tabanca ve flarjörleri ile mermileri,
13 adet 7.62 mm. çap›nda BKC
(Biksi) mermileri, ayr›ca çeflitli
marka ve kalibrelerde yüzlerce
mermi, cep telefonlar›, ›fl›ldak, gizli
plakalar vb. yer al›yordu. Olay son-
ras› Devlet Güvenlik Mahkemesi
Sedat Edip Bucak hakk›nda
soruflturma açt›. 

Susurluk’taki kazada, firari
Abdullah Çatl›’n›n Sedat Bucak ve
polis müdürü Hüseyin Kocada¤’la
ayn› Mercedes’te oldu¤unun ortaya
ç›kmas› üzerine ‹çiflleri Bakan›
Mehmet A¤ar’›n ilk aç›klamas›, bu
silahlar›n güvenlik güçlerine teslim
etmek üzere götürüldükleri” fleklin-
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mek amac›yla teflekkül oluflturmak
ve vahim nitelikte silah bulundur-
mak suçlar›ndan, 11 y›ldan 20 y›la
kadar a¤›r hapis istemiyle dava aç-
t›. Daha sonra Bucak da beraat etti.
Sonuçta, Cumhuriyet tarihinin en
karanl›k cürüm olaylar›ndan biri
olan Susurluk skandali, tek bir 
kiflinin, eski Özel Harp Dairesi 
mensubu Korkut Eken’in, aç›lan
davada mahkûm olmas› ve bir 
süre hapis yatmas› ile ‘sonuçland›’.
Susurluk’un karanl›k perdesi
günümüze kadar kald›r›lamadan
kald›.

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakk::

www.tr.wikipedia.org

1 ‹pek Özbay; “Kamyon As›l Bana Çarpt›”
Tempo, 27 Eylül 2007.

Susuzluk
Su tats›z, kokusuz ve küçük mik-
tarlarda ç›plak gözle bak›ld›¤›nda
renksiz bir maddedir. Bilinen tüm
yaflam biçimleri için elzemdir. S›v›,
gaz ya da plazma halindeki herfleyi
çözdü¤ü ve bir çözeltiye dönüfl-
türdü¤ü için, evrensel çözücü (sol-
vent) diye de adland›r›l›r. Yeryüzü
yüzeyinin neredeyse yüzde 70’ini
kaplar. Birleflmifl Milletler Çevre
Program›, Dünyada farkl› biçim-
lerde 1400 milyon (1.4 milyar) kilo-
metreküp su bulundu¤unu söyle-
mektedir. Ço¤unlukla okyanuslarda
(tuzlu su), ve kutuplarda (buz örtü-
leri) bulunmakla birlikte; bulutlarda,
ya¤murda, nehir ve ›rmaklarda, yer-
alt›ndaki temiz su yataklar›nda
(aquifer), göllerde ve deniz buzla-
r›nda da mevcuttur. Bu ortamlarda-
ki su, buharlaflma, ya¤›fl, denizlere
ak›fl fleklinde bir döngü içinde
mütemadiyen hareket halindedir.
Dünyan›n birçok yerinde temiz
su s›k›nt›s› çekilmekteyse de,
günefl sistemi içinde Jüpiter’in 
ay› Avrupa’da ve Satürn’ün ay›
Enceladus’ta bol su vard›r. Suyun
özellikle ›s›yla ilgili (termal) özellik-
leri dünya üzerindeki canl› yaflam›-
n›n süreklili¤inde can al›c› rol oynar.

‹nsan bedeninin ya¤ d›fl›ndaki küt-
lesinin yüzde 70 kadar› sudur. Do¤-
ru dürüst ifllev görebilmesi için in-
san vücudunun günde 1 ila 7 litre
suya ihtiyac› vard›r. Y›kanmak ve
tuvaletlerde kullanmak için de kifli
bafl›na günde ortalama 180 litre
suya ihtiyaç vard›r. Ama bu, ülke-
lere ve zenginli¤e göre de¤iflir. Me-
sela, Avustralya’n›n banliyölerinde
kifli bafl›na düflen ortalama kullan›m
miktar› 400 litreyi, ABD’de ise 450
litreyi aflabilmektedir. Bununla bir-
likte, önemli istisnalar da vard›r:
ABD’nin Florida eyaletinde Orange
County ilçesinde bir haneye tek bir

y›l içinde 19 milyon litre ya da gün-
de 47 bin litrelik su faturas› gel-
mifltir. (Bu hanede bu kadar suyun
niçin ve nas›l kullan›ld›¤› bugüne
kadar anlafl›labilmifl de¤ildir.)

Piflmifl Afla (Bire Bin) Su Katmak
As›l çarp›c› ve anlafl›lmas› zor
rakamlar, insanlar›n yiyip içtiklerini
üretmek için ne kadar su kullan-
d›klar›n› hesaplamaya bafllay›nca
ortaya ç›kmaktad›r. Mesela, bir
kilogram pirinç yetifltirebilmek için
3 bin ila 7 bin litre su gerekti¤i he-
saplanmaktad›r. 1 kilogram bu¤day
yetifltirmek için 1.350, 1 kilogram
patates içinse 700 litre su harcan-
mas› gerekmektedir. Et ve süt gibi
ürünleri elde edebilmek için hay-
vanlar›n tah›lla beslenmesine har-
canan su konusuna gelince, daha
da flafl›rt›c› rakamlarla karfl›laflmak
mümkün olmaktad›r:

125 gr hamburger ç›kartacak
ine¤e yem yetifltirmek için yaklafl›k
13,5 ton;
1 litre süt verecek ine¤in yemini
yetifltirmek için yaklafl›k 2,25 ilâ 4,5
ton;
1/2 kilogram (450 gm) peynir vere-
cek inek yemini yetifltirmek için 2,5
ton;
1/2 kilograml›k (450 gm) bir paket
kesme/toz fleker üretmek için
yaklafl›k 1,8 ton;
1/2 kg (450 gm) bir kavanoz kahve
üretmek için yaklafl›k 10 ton su
gerekir.

Porsiyon olarak hesapland›¤›nda
da karfl›m›za flöyle rakamlar
ç›kmaktad›r:

1 tabak pilav için yaklafl›k 110 litre,
bir sandviç ya da tost ekme¤i için
180 litre, iki yumurtal› bir omlet ya
da bir kar›fl›k salata için 600 litre
su, 1 porsiyon (üç top) dondurma
için 1.800 litre, normal boy ham-
burger için 3,5 ton, bir küçük biftek
(veya üç kalem pirzola) için 6 ton
su, 1 fincan çaya konacak 1 çay
kafl›¤› fleker elde etmek için 50 
fincan su, 1 fincan kahveye gide-
cek kahveyi yetifltirmek için
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Susurluk: Teflhis ve Tedavi
Derinlik ölçüsüdür. Devlet ve demokrasi kalitesinin
ölçümünde kullan›l›r. Muhteviyat›nda ‘sus’ ve ‘ur’
kelimelerinin a¤›rl›¤› vard›r. 

Sus’may› ve ur’la yaflamay› iflaret eden emir kipidir.
Bir nevi kanser türüdür, demokrasiye izin ver-
meyen, kemiren tümör birliklerine bu ad verilir.
Dokunulmazl›¤› vard›r. 20. yüzy›l Türkiyesinin
mütemmim cüzüdür; onsuz bir Türkiye tasarlan-
mad› ve düflünülemedi.

Üniformal›d›r. Tek tip olmay›, düflünmeyi, hareket
etmeyi, ölmeyi öngörür. Dine ve milliyete, ‘o’ karar
verir. ‘Mihrak’, ‘heves’ ve ‘kursak’ sözcüklerinin
tutkunudur. Cumhuriyet’ten daha yafll› oldu¤u söy-
lenir. So¤uk savafl döneminde serpilmifl, güçlen-
mifl ve kostüm de¤ifltirmifltir. Gençlikle bafl›
beladad›r; uzun y›llar genç kan› içerek beslenmifltir.
Düflman üretmedi¤i bir gün bile yoktur, say›s›z faili
meçhulü vard›r. ‹fline gelmeyen her fley tehdittir;
tehdit, yer ve zamana göre de¤iflir. Özgürlük ve de-
mokrasiye; insani, hukuki ve demokratik olan tüm
haklara karfl›d›r. Sürekli darbe üretir, devlet yapar,
devlet bozar; bundan çok hofllan›r. Ülke kay-
naklar›n›n ço¤unlu¤una el koyar, istedi¤i gibi har-
car, hesap vermez. Ulufecidir; zengin olma ve s›n›f
atlaman›n önemli yollar›ndan biridir. Yok edicidir,
korkudur; halk›n›n “hem flarab›n› içer, hem kadehi-
ni k›rar”. Uyuflturucuya ve silaha ciddi zaaf› oldu¤u
bilinir. 

Cumhuriyet tarihimizin irinidir; drenle boflalt›lmas›
ve kemoterapi ile yok edilmesi mümkün de¤ildir.
Cerrahi müdahaleye ihtiyaç vard›r.

AAllii BBiillggee

Susurluk
karanl›k 
perdesi,
günümüze
kadar 
kald›r›lamadan
kald›.
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ya¤murlar›ndan pay al›yorsunuz
demektir. Nehirlerin kurumas›na
katk›da bulunuyorsunuz demektir.

Sanal Su
Dünya yüzünde çeflitli ürünlerin
üretim ve imalat›nda kullan›lan
suya, konunun uzmanlar›ndan Tony
Allan’›n bulufluyla ‘sanal su’ ad›
verilmektedir. Yani, bir limanda
doklara yanaflan flilepteki bir ton
bu¤day, onun yetifltirilmesinde kul-
lan›lm›fl bin tonluk suyu içinde
sanal olarak bar›nd›rmaktad›r.
Dünyadaki sanal su ticaretinin
yaklafl›k yirmi Nil nehrine tekabül
etti¤i hesaplanmaktad›r. Bu mik-
tar›n üçte ikisi tah›ldan, çiçek
ya¤›na, flekerden pamu¤a kadar
genifl bir alanda tar›msal ürünlere
gitmekte, dörtte biri et ve mand›ra
ürünlerine, yaln›zca onda biri de
endüstri ürünlerine gitmektedir.
Yeryüzünün en büyük sanal su
ihracatç›lar› ABD (s›¤›r eti), Kanada
(tah›l), Avustralya (pamuk ve fleker),
Arjantin (s›¤›r eti) ve Tayland’d›r
(pirinç).

Belli bafll› sanal su ithalatç›lar› da
Japonya ve Avrupa Birli¤i’dir. Bu
ülkelerin pek az› su s›k›nt›s› çek-
mektedir. Dolay›s›yla, bu ticareti
sürdürmekle ne kadar etik dav-
rand›klar› tart›flma konusudur. Oy-
sa, di¤er baz› ülkeler için sanal su
can al›c› bir faaliyet teflkil eder. Sa-
nal su ithalat› yapmamalar› hâlinde
‹ran, M›s›r, Cezayir, Ürdün gibi ül-
keler derhal açl›¤a düflerlerdi. Orta-
do¤u’ya her y›l sanal su ithalat›
biçiminde akan su miktar›, Nil’in
ak›tt›¤› su miktar›ndan fazlad›r.

Birçok ülke su s›k›nt›lar›n› sanal su
ithali yoluyla giderme yoluna gider-
ken, kimileri de bu s›k›nt›y› ihracat
yoluyla art›rmaktad›r. Meselâ, ‹srail
ve güney kesimleri kurakl›k çeken
‹spanya suyu domates olarak,
Etiyopya kahve olarak ihraç etmek-
te, Meksika en büyük su kayna¤›
olan Chapala gölünü sanal su ihrac›
ile boflaltmaktad›r.

Pamuk ‹pli¤ine Ba¤l› ‹liflkiler
Pamuk üreticisi olan pek çok ülke
bu ters su ticaretinin örneklerini

hasad›nda yüzde 10 oran›nda bir
düflüfle yol açmaktad›r!

Endüstrileflmifl Bat› ülkelerinde tü-
ketilen yiyecek ve pamu¤un büyük
bölümü ithal edilmektedir. Bu ürün-
leri yetifltirmek için nehirlerden su
al›narak ya da yeralt› kaynaklar›n-
dan pompalanarak tarlalara veril-
di¤inde, su gittikçe pahal›ya mal
oldu¤u gibi, giderek baflka insanlar›
sudan mahrum b›rakmakta, nehirle-
ri ve yeralt› su kaynaklar›n› (aquifer)
kurutmaktad›r. Nehirler kurudukça,

ürünleri sulamak için hiç su
kalmayaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Geliflmifl Bat› ülkelerinin dünyan›n
geri kalan› üzerinde b›rakt›¤› su
‘ayak izi’, giderek ciddi bir sorun
haline gelmektedir. Yazar Fred
Pearce’›n ifadesiyle, “Pakistan
pamuklusu sat›n ald›¤›n›zda,
Tayland pirinci yedi¤inizde ya da
Orta Amerika kahvesi içti¤inizde 
bu bölgelerin hidrolojisini etkiliyor-
sunuz demektir. ‹ndus ya da
Mekong nehrinden ya da Kostarika

592 fincan su, bir ö¤ün yemekle
beraber içilen bir bardak flarap ya
da bira için 300 litre, yemekten
sonra dijestif olarak içilecek 1
kadeh konya¤›n üretilmesi içinse
2.400 litre, yani yaklafl›k 2,5 ton su
gerekmektedir.

Bir t-shirt üretmek için gereken
yaklafl›k 250 graml›k pamu¤un
yetifltirilmesine giden suyun yak-
lafl›k 25 banyo küvetini dolduracak
miktarda oldu¤u hesaplanmaktad›r.
Geliflmifl Bat› ülkelerinde bir insan
y›lda 1.200 litre (1 ton) kadar su
içmekte, 50-100 ton aras›nda da su
kullanmaktad›r; ayn› tek insan›n
beslenme ve giyim ihtiyaçlar›na gi-
den tah›llar›n yetifltirilmesi için
1.500 – 2.000 ton, yani olimpik bir
havuzun yar›s›ndan fazlas›n› doldu-
racak miktarda suya ihtiyaç vard›r.
Özetle, 1 (yaz›yla bir) ton tah›l elde
etmek için, 1000 (yaz›yla bin) ton
su gerekmektedir – Oran, 1’e
1.000’dir! Dünyadaki suyun yüzde
70’i tar›mda (sulamada), yüzde
20’si endüstride, yüzde 10’u ise ev
ve iflyerlerinde kullan›lmaktad›r.

Dünyan›n Suyu Is›n›rken
Dünya ekonomisi sadece 50 y›l
içinde 7 kat büyürken, do¤al hayat
destekleme sistemleri ayn› kalm›fl-
t›r. Benzer flekilde, su kullan›m› 3
kat artarken, hidrolojik sistemlerin
buharlaflma yoluyla tatl› su üretme
kapasitesinde bir de¤ifliklik (art›fl)
olmam›flt›r. Dünya yiyecek talebi 3
kat artarken, sulamada kullan›lacak
su talebi de 3 kat art›fl göstermifltir.
Bunun sonucunda dünya büyük bir
su ‘aç›¤›’ yaflamaktad›r. Ama, bu
aç›k yeralt› su kaynaklar›n›n afl›r›
ölçüde sömürülmesi ve su tablo-
lar›n›n düflmesi fleklinde olufltu¤u
için, hemen hemen hiçbir flekilde
fark edilmemekte, gözden ›rak ce-
reyan etmektedir. Su seviyelerinin
düfltü¤ü, kuyular kuruyup kör kuyu-
lar haline gelene kadar fark edilme-
mektedir. Su seviyeleri düflerken,
s›cakl›k da yükselmektedir. S›cak-
l›kla tar›msal verimlilik aras›ndaki
iliflkiyi araflt›ran bilim insanlar›n›n
vard›¤› sonuç flöyledir: Ekim mevsi-
minde her bir derecelik (Celsius)
art›fl; bu¤day, pirinç ve m›s›r

Ekim
mevsimin-
de 1C°
s›cakl›k
art›fl›, 
tah›l 
hasad›nda
% 10
oran›nda
düflüfle yol
aç›yor!

Esasen su, asla tam olarak yok edilemeyen,
‘nihai yenilenebilir kaynak’t›r. Zorluk, suyun
daima ihtiyaç duyuldu¤u anda, ihtiyaç duyul-
du¤u yerde bulunabilmesini garanti etmekte
yatmaktad›r.

vermektedir. Pamuk, en verimli
olarak s›cak iklimde, hatta çöl ikli-
minde yetiflmektedir. M›s›r, Sudan
ve Pakistan gibi eski Avrupa
sömürgeleri, t›pk› ‹ngiliz kolonyaliz-
mi günlerinde oldu¤u gibi bugün de
Nil ve ‹ndus nehirlerinin sular›n›
pamuk yetifltirmek için çekip tüket-
mektedirler.

Rusya da Sovyetler Birli¤i döne-
minde Orta Asya çöllerini büyük bir
pamuk plantasyonuna dönüfltürür-
ken, o tarlalar› sulamak için, bir
zamanlar yeryüzünün 4. en büyük
iç denizi ve Belçika ve Hollanda’n›n
toplam yüzölçümüne sahip olan
Aral Denizi’ni 20. yüzy›l›n ve belki
de insanl›k tarihinin en büyük çevre
felaketine duçar ederek eski halinin
onda birine indiriyor, yani
neredeyse haritadan siliyordu.
SSCB’nin y›k›lmas› ve ‘Komiser
Pamuk’un bölgeden ayr›lmas›na
ra¤men, miras›n›n aynen devam
etti¤i görülmektedir. Aral Denizi
havzas›ndaki hükümetler, pamuk
ekiminde kullan›lan araziyi yüzde
12 art›rd›klar› gibi, Aral’› besleyen
nehirlerden su çekme ifllemini de
ayn› oranda sürdürmektedirler: Aral
Denizi’ni çevreleyen ülkeler, yani
Özbekistan, Kazakistan, Türkme-
nistan, Tacikistan ve K›rg›zistan,
kifli bafl›na en çok su kullanan 
7 ülkeden 5’ini oluflturmakta, eski
Sovyet ülkeler camias›n› giydirmeye
devam etmektedirler.

Dünya çap›nda sanal su ticaretinin,
ürün yetifltirmek aç›s›ndan su tale-
bini önemli ölçüde azaltt›¤›, su ihti-
yac›n›n daha az oldu¤u yerlerde
ürün almay› mümkün k›ld›¤›n› öne
süren görüfller de vard›r. Ama bu
durum, sanal su ticaretinin a¤›rl›kl›
olarak bu¤day ve m›s›r gibi ürün-
lerin ABD ve Kanada gibi daha ›l›-
man iklime sahip ülkelerden, ayn›
ürünlerin daha çok su gerektirece¤i
daha s›cak iklime sahip ülkelere
ihrac›ndan kaynaklanmaktad›r.
Oysa, pamuk ve fleker pancar›/ka-
m›fl› gibi birçok baflka üründe sanal
ticaret, ihracatç›lar aç›s›ndan hiç de
makul bir al›flverifl biçimi gibi gö-
rünmemektedir. Pakistan’›n ‹ndus
nehrinin toplam ak›fl›n›n üçte birini

y›ll›k olarak pamuk sulamas›na ak-
tarmas›nda ve nehrin Arap denizine
ulaflmas›n› engellemesinde ya da
ABD’nin High Plains (Yüksek
Yaylalar) diye adland›r›lan bölgesin-
deki yeralt› su yataklar›n› pom-
palay›p tüketerek dünyay› bir tah›l
fazlas›na bo¤mas›ndaki mant›k
sorgulanmaktad›r. Sanal su ticare-
tinin, erdemleri yan› s›ra, yeryüzün-
deki en içinden ç›k›lmaz krizlerden
birinin özünü oluflturdu¤u gözlem-
lenmektedir. 

Hidrolik Apartheid
Dünya tarihinde suyu tükenen ilk
büyük co¤rafi bölge Ortado¤u’dur.
Su sorunu bu bölgede özellikle
‹srail-Filistin çat›flmas›n›n önemli
odak noktalar›ndan birini oluflturur.
Bat› fieria’da sürekli akan nehir
olmamakla birlikte, yeralt›nda üç
kaynak mevcuttur. Da¤ yataklar›
diye adland›r›lan bu kaynaklar
Filistinlilerin yegâne su kayna¤›n›
meydana getirirler ve çat›flman›n
özünde yatarlar. 1950’lerde Ürdün
egemenli¤inde yaflarlarken Filistin-

liler ihtiyaçlar›ndan fazla suya
sahiptiler. Ama, nüfusu artt›kça ‹s-
rail, Bat› fieria’ya ayak dahi basma-
dan yeralt› kaynaklar›n› fazlas›yla
tüketmeye bafllad›. 1960’lar›n ba-
fl›ndan itibaren ‹srail, yeralt› kay-
naklar›ndaki sudan aslan pay›n› al›-
yor ve Filistinlerden 15 kat daha
fazla su tüketiyordu! Bat› su kayna-
¤›ndaki seviye düfltü, bölgedeki üç
nehirden ikisi kurudu, üçüncüsü
olan Yarkon da h›zla büyüyen 
Tel Aviv flehrinin aç›k la¤›m› oldu.
1967’deki 6 Gün Savafl›’ndan sonra
Bat› fieria’y› iflgal eden ‹srail, Bat›
su haznesinden tar›m ya da baflka
amaçlarla su çekilmesini yasaklad›.
Böylece, ‹srail Bat› su haznesinde
aslan pay›na el koydu, ve ona son-
suza kadar sahip olaca¤›n› karara
ba¤lay›p bunu dünyaya ilan etti.
1967’den bu yana Bat› fieria’da
‹srail’in tam ve mutlak bir hidrolojik
egemenli¤i vard›r. Günümüzde her
Filistinli’nin kifli bafl›na su kullan›m
miktar›, komflusu ‹srailli’nin kul-
lan›m miktar›na göre 4 kat azd›r.
Buna ‘hidrolojik apartheid’ da den-
mektedir.

Asl›nda ‹srail 1967 savafl›ndan y›llar
öncesinden bafllayarak Bat› fieria
sular›na el koymufl durumdayd›.
1964 y›l›nda ‹srail, bir gece içinde
Ürdün nehrinin sular›n› çald›!
Tarihte belki de en çok ekilip biçil-
mifl olan Ürdün Vadisi bir gece
içinde suyunun büyük bölümünü
kapt›rd›. Binlerce y›ld›r Golan
Tepelerinden Galile Denizine,
oradan da vadi boyunca gidip Ölü
Deniz’e akan su, yap›lan bir baraj›n
aç›lmas›yla bir gecede 3 metre
çap›nda bir boru hatt›yla ‹srail 
ülkesi boyunca ak›t›lmaya baflland›.
Ürdün nehrinin böylece boflalt›l-
mas› jeopolitik bir depremdi: ne
Galile Denizi’nin do¤u k›y›s›na
sahip olan Suriye’nin, ne de 
içinden geçen bu nehre ad›n› 
veren Ürdün’ün r›zas› ve onay›
al›nmadan gerçeklefltirilmifl bir
operasyondu bu.

Yak›n Tarihin ‹lk Su Savafl›
Savafl ve iflgalle birlikte Filistinlilerin
kendi su kaynaklar›n› gelifltirmesi
engellendi ve ‹sraillilerin aslan
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s›zan la¤›m suyundan ibaret.
2004’te de Suriye ile Ürdün,
Yarmuk nehrinden arta kalan suyu
tutmak üzere ‘Birlik ve Beraberlik’
baraj›n› infla etmeye karar verdiler.
Böylelikle, Ortado¤u’daki medeni-
yetlere su sa¤lam›fl ve tek tanr›l›
dinlerin üçü için de kutsal say›lm›fl
bir nehrin, Ürdün Nehri’nin düzenli
ak›fl›n›n sonunu getirecek bir ifllem
de nihayet bafllat›lm›fl olmaktayd›.

Su Aç›¤›
Dünyan›n h›zla artan nüfusunun su
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, giderek
âciliyet kazanan, ertelenmesi güç,
a¤›r bir görev hâlini almakta. Yer-
yüzü nüfusunun neredeyse dörtte
biri, gecekondularda, varofllarda ve
‘ordaki uzak köy’lerde güvenilir,
temiz içme suyuna eriflemeden
varl›¤›n› sürdürmeye çal›fl›yor. Bu
insanlar›n ezici ço¤unlu¤u Sahra-
alt› Afrika’da ve Güney Asya’da
bulunuyor. Çocuklar›na su getirmek
için her günkü gibi sekiz kilometre
yola gidip dönen ve tam evine ula-
flaca¤› s›rada, herhalde yorgunluk-
tan düflürüp k›rd›¤› testinin parça-
lar› orac›kta, kendini ast›¤› ‘o a¤a-
c›n alt›nda’, bulunan Afrikal› kad›n›n
hikâyesi art›k neredeyse umur-u
âdiyeden, yani ola¤an say›labilir.
Öte yandan, geliflmifl, zengin ülke-
lerde de t›pk› evsizler gibi su yok-
sulu insanlara da az›msanmayacak
say›da rastlamak mümkündür.
Mesela, Meksika s›n›r›n›n ABD
taraf›ndaki colonia’lar›n sakinleriniaa
bunlar aras›nda sayabiliriz. Su
aç›¤›n›n en çarp›c› örneklerinden
birini ise Çin sunmaktad›r. Yeryü-
zünün yaflayan en eski uygarl›k-
lar›ndan birini oluflturan Çin, yeryü-
zünün en büyük nüfusuna sahip
olmas›na ra¤men, binlerce y›ld›r
daima kendini beslemeyi baflar-
m›flt›r. Oysa flimdi gittikçe artan su
aç›¤›, Çin’i tarihte ilk kez büyük
çapta tah›l ithal etmeye zorlamak-
tad›r.

Suyun ak›ls›zca kullan›lmas›n›n en
iyi –ya da bak›fl aç›s›na göre en
kötü– örne¤i, golf sahalar›d›r. ((BBkkzkkzz;;
SSuuççoorrttttrttaakkll››¤¤››)) ‹spanya’da su koruma
sistemleri üzerinde çal›flan Hollan-
dal› mühendislerin yapt›klar› hesaba

Filistinliler Bat› fieria’ya hayat veren
suyun sadece 5’te birini kendilerine
b›rakan bir düzenle nas›l yaflaya-
bilecekleri sorusunu sorarlarken,
‹srail paras›n› ABD’nin ödeyece¤i
bir sistemle deniz suyunu tuzdan
ar›nd›rma tesisleri kurma ve bu
suyu Bat› fieria’daki iflgal alt›ndaki
Filistin topraklar›na borularla tafl›t-
ma planlar› gelifltirmektedir. Ne var
ki, ‹srail’in Filistinlilere tuzdan ar›n-
d›r›lm›fl deniz suyu kulland›rma
planlar›n›n da, iflgalle elinde tut-
makta oldu¤u yeralt› su haznele-
rinin Filistinlilere devredilmesini
içermedi¤i, hatta aksine Gazze’ye
de kurulacak tuzdan ar›nd›rma

tesisleri ile ilerdeki kurulabilecek
ba¤›ms›z Filistin devletinin de
dünyada tuzdan ar›nd›r›lm›fl suya
en ba¤›ml› ülke haline getirilmesinin
düflünüldü¤ü de ileri sürülmektedir. 

Öte yandan, Kitab› Mukaddes’te
dillere destan hikâyesi anlat›lan
Ürdün Vadisi, bir zamanlar Ölü
Deniz’e y›lda ak›tt›¤› suyun flimdi
onda birini bile tafl›mayacak halde
bulunuyor. Suyun ço¤u da, arada
bir Suriye’den gelen f›rt›nalarla
deriflen bir la¤›mdan olufluyor.
Yahya’n›n ‹sa’y› vaftiz etti¤i nokta
ise, flimdi dikenli tellerin ard›na

pay›n› almas› garanti alt›na al›nm›fl
oldu. Savafltan önce Ürdün Nehri
havzas›n›n onda birinden daha az›
‹srail s›n›rlar› içinde yer al›rken,sa-
vafltan sonra havzan›n neredeyse
tamam› ‹srail denetimine geçmifl,
nehrin do¤du¤u Golan Tepeleri de
Suriye’nin elinden al›nm›flt›. Savafl›n
komutan› olan general Ariel fiaron,
otobiyografisinde Alt› Gün
Savafl›’n›n modern ça¤ tarihinin 
ilk su savafl› oldu¤unu aç›kça 
dile getirmektedir. ‹srail’in Ürdün
Nehri’ni ve akaçlama havzas›n› ele
geçirmesi, süregelen çat›flman›n en
önemli nedenlerinden birini olufltur-
maktad›r. Günümüzde ‹srail, kendi
topraklar›na düflenden çok daha
fazla su kullanmaktad›r. Bunu
gerçeklefltirebilmesini iki fleye
borçludur: Biri, Bat› su haznesini
denetlemesine imkân veren Bat›
fieria’y› iflgal alt›nda tutmas›; ikin-
cisi de, Ürdün Nehri’ni denetleme-
sine imkân veren Golan Tepeleri’ni
iflgal alt›nda tutmas›...

1995’te Ortado¤u bar›fl sürecinin
bir parças› olarak ‹srail’le Filistinliler
aras›nda imzalanan Oslo Anlaflma-
lar›, yeralt› su haznelerinin eflitsiz
bölüflümünü pekifltirdi: Filistinlilerle
‹srailliler aras›nda 1’e 4’ten fazla bir
oranda kullan›m fark› öngören bir
bölüflüm söz konusuydu. Sorunu
pekifltiren bir baflka durum da,
‹srail’in, illegal oldu¤u La Haye
Uluslararas› Adalet Divan› taraf›n-
dan da tescil edilen ‘Duvar’› oldu.
Filistin köy ve kasabalar›n›, kendi-
lerine hayat veren kuyulardan
koparan; intihar bombac›lar›n› dur-
durmak, yani güvenlik sa¤lamak
amac› ile yap›ld›¤› belirtilen ve fakat
tamamen s›n›r›n Filistin taraf›nda
infla edilen 10 metreye yak›n kal›n-
l›k ve yer yer 8 metre yükseklikteki
duvar, hidrolojik aç›dan büyük bir
bölünmeye sebep oldu. Birçok
Filistin köyü kendisini s›n›r›n yanl›fl
taraf›nda bulurken, Filistin taraf›nda
kalan birçok köy ve kasaba da,
kuyular›n›n yanl›fl tarafta kald›¤›n›
fark etti. Sonuçta, duvar›n de¤erli
bat› haznesinin suyunun dörtte biri-
ni Filistinlilerden al›p ‹srail’e aktar-
d›¤› hesaplanmaktad›r. 
((BBkkzz;; DDuuvvaarr)r)r))
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Bugün bir milyardan
fazla insan temiz
içme suyuna
ulaflabilecek imkân-
lara sahip de¤il. 

paraya do¤ru akmas› art›k beklen-
memelidir. 21. yüzy›l›n yeni öncelik-
leri, binlerce y›l›n eski önceliklerine;
örne¤in, ya¤murun nereye düflü-
yorsa orada devflirilmesi, ‘hasat
edilmesine’, ya da binlerce y›l kul-
lan›l›p, sonra unutulan ‘kanat’ sis-
temleri gibi kadim geleneklere geri
dönmeyi gerekli k›l›yor. Bu geri
dönüfl, damla tekni¤i ya da betonla
kaplanmam›fl kanallar kullan›lmas›
gibi yepyeni yöntem ve fikirlerin
devreye sokulmas›n› da d›flar›da
b›rakmamaktad›r elbette. Ne var ki,
dev barajlar inflas›, devasa boru
hatlar›, devasa kanallar döflenmesi
gibi 20. yüzy›l tak›nt› ve saplant›-
lar›n›n yerlerini hemen çok daha
küçük, çok daha yerel projelere
b›rakmas› zaman› gelmifl gibi gözü-
küyor. Ve çok daha ‘eski’ projelere
tabii. Küçük ve eski. Eskilerin
küçüklere dedi¤i gibi: ‘Su verenlerin
bol olsun...’ 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa
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göre 18 delikli bir golf sahas›na bir
y›lda 10 bin hanelik (yaklafl›k 35 -
40 bin kiflilik) bir kasaban›n kullan-
d›¤› miktarda su harcanmaktad›r.
‹spanya’da golf sahalar›n›n çim
zemin ve yollar›n›n daha yeflil
görünebilmesini sa¤lamak için her
bir metrekareye dokuz litre su har-
canmas› gerekmektedir. Sadece
Murcia, Alicante ve Almería böl-
gelerinin her birinde 40, yani top-
lam 120’ye yak›n yeni golf sahas›
yap›m› planlanmaktad›r. Bu bölge-
lerin ortak özelli¤i, her üçünün de
‹spanya’n›n en kurak bölgeleri
aras›nda yer almalar›d›r. Potansiyel
olarak Türkiye de bir baflka çarp›c›
örnek oluflturmaktad›r. Golf turizmi
son y›llarda Türkiye’nin Akdeniz
k›y›lar›nda giderek yayg›nlaflmakta,
Antalya Manavgat’da aralar›nda
350 y›ll›k f›st›k çamlar›n›n bulun-
du¤u 200.000 a¤ac›n golf turizmi
için kesilmesi öngörülmekte, ülkede
mevcutlara ilaveten 2010 y›l›na
kadar 100 yeni golf sahas›n›n daha
yap›lmas› planlanmaktad›r.

Su Eti¤i
Esasen su, asla tam olarak yok
edilemeyen, ‘nihai yenilenebilir kay-
nak’t›r. Zorluk, suyun daima ihtiyaç
duyuldu¤u anda, ihtiyaç duyuldu¤u
yerde bulunabilmesini garanti
etmekte yatmaktad›r. Dolay›s›yla,
burada söz konusu olan, temiz su
yetersizli¤i de¤il, eldeki suyun etkili
kullan›m rejimindeki yetersizliktir
asl›nda. Örne¤in, suyu devasa bir
ülkenin güneyinden kuzeyine
tafl›mak (Çin); dünyan›n en büyük
›rmaklar›ndan birkaç›n› birbirine
eklemlemek (Hindistan/Pakistan);
su için uçsuz bucaks›z çöllere
boylu boyunca su borusu döflemek

(Libya/S.Arabistan) ya da an›tsal
barajlar infla etmek (M›s›r, Türkiye,
Çin) gibi mega-süper-hiper mühen-
dislik projelerinin pek de çözüm
olmad›klar› giderek daha belirgin
flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Aksine,
muazzam paralara mal olan bu pro-
jelerin, en az çözdükleri kadar yeni
sorun yaratt›klar› da gözlenmekte,
hatta yetersizlik rejiminin kökünde
as›l bu projelerin yatt›¤› belirtilmek-
tedir. Burada bak›fl aç›s›ndaki bir
çarp›lmadan söz edilebilir. Suyun
do¤adan sökülüp ç›kar›lacak bir
kaynak oldu¤u, sökülüp ç›kar›ld›k-
tan sonra da çelik ya da betonarme
kaplar›n içine t›k›lmas› gerekti¤i yo-
lundaki anlay›fl›n terk edilmesinde
yarar vard›r. Do¤aya bir ‘su
madeni’, ‘su yolunda k›r›lacak bir
su testisi’ ya da suya ‘mevla’n›n
gökten ya¤d›rd›¤›’ bir nimet olarak
bakmak çok anlaml› olmayacakt›r.
Onun yerine, suyu de¤erli bir kay-
nak olarak görmekte; do¤al kural-
lara uygun davranmakta, yani su
döngüsü do¤rultusunda gitmekte
büyük yarar var gibi görünmektedir.
Bilimsel verilere uygun davranmak,
su gerçekli¤ine uygun bir ‘mavi
devrim’e yönelmek bir zorunluluk
olarak ortaya ç›k›yor. Ama bunun
da ötesinde yeni bir ‘ethos’a, yeni
bir su ahlak›na ihtiyaç oldu¤u da
aç›kt›r: Bilim yazar› Fred Pearce’›n
deyifliyle bu, “teknik çözümlere
de¤il, su döngüsünü dar bencil
ç›karlar yerine azami toplumsal
yarar için idare etmeye dayanan 
bir ethos’tur.”

Suya eriflmek, t›pk› yaflam hakk›
gibi bir hakt›r. Temel bir hak. Dola-
y›s›yla, suyun epey bir süredir ol-
du¤u gibi dere tepe düz gidip s›rf

SSuuyyuunn aakk››llss››zzccaa kkuullllaann››llmmaass››nn››nn eenn iiyyii --yyaa ddaa kkööttüü--
öörrnnee¤¤ii,, ggoollff ssaahhaallaarr››.. HHoollllaannddaall›› bbiirr mmüühheennddiisslliikk ffiirr--
mmaass››nn››nn hheessaappllaarr››nnaa ggöörree,, 1188 ddeelliikkllii bbiirr ggoollff
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al›verir, ard›ndan da bunca zaman
rahat etmifl oldu¤u sutyenin yenisi
ile neden bu kere rahat edeme-
di¤ine flaflar. Oysa, nedenler farkl›
olabilir: Kad›n›n kilosu de¤iflmifltir,
kilo ile beraber memenin de ölçüsü
de¤iflir. Kad›n spor yapmaya bafl-
lam›flt›r, gö¤üs kafesi genifllemifltir,
yani sutyen ölçüsü yine farkl›d›r.
Âdet günlerindedir, memeler ola-
¤andan fazla fliflmifltir vb. Bu
nedenledir ki, kad›nlara, sutyenleri-
ni depo etmemeleri önerilir. Sutyen
sürekli olarak al›nmas› gereken bir
giyim ürünüdür. Hele günümüzde,
sutyenin gösterilmesi ya da trans-
paran giyimlerden görünmesi iyice
moda iken, her gün de¤iflen mo-
daya göre sutyen alman›n da tad›n›
ç›kartmak gerekir. Ayr›ca kad›nlar
sutyeni rahat zamanlar›nda ve ne
koflulda olursa olsun deneyerek
almal›d›rlar. Sutyenin hangi amaç
ile al›nd›¤› da çok önemli bir soru.
Yani sürekli kullan›m için mi; yoksa
fl›kl›k, bir elbiseyi tamamlamak için
mi al›nmaktad›r sutyen? Bugün,
sürekli kullan›m için üretilen sutyen-
lerde hafif dolgulu ask›lar kullan›l-
d›¤› gibi, omuzda geniflleyen özel
ask›lar da kullan›lmaya bafllanm›fl-
t›r. Piyasada, özellikle büyük me-
meli kad›nlar›n memelerini küçük
göstermeleri için sat›lmakta olan
‘minimizer’ sutyenleri al›rken çok
dikkat etmek gerekir, çünkü bu
sutyenlerin ask›lar›n›n hiç esne-
memesi gerekir. Ancak bu yolla,
memenin rahats›z edilmeden küçük
gösterilmesi sa¤lanabilir.

dünyada en iyiler aras›nda yer
almaz. ‹talyanlar›n ürünleri daha
çok, k›sa zamanl› ve ‘aksesuar’
olarak kullan›lan ürünlerdir. Nitekim
bugün ‹talyanlar da do¤ru ve yap›-
land›r›lm›fl içgiyim ürünlerini ithal
etmeye, bu ifli do¤ru yapan firma-
lardan almaya bafllam›fllard›r. ‹çgi-
yim ürünlerinin tümünde oldu¤u
gibi, sutyende de, ‘kullan›m de¤eri’
ve ‘kullan›m süresi’ çok önemlidir.

Çeflitli adlar (Wonderbra, Magic
Bra, Ultra Bra vb.) ile piyasaya ve-
rilmifl olan ‘push-up’ (memeyi iten)
sutyenler vard›r. Bunlar bütün gün
giyilmek için üretilmifl sutyenler de-
¤ildir; birkaç saati aflan kullan›mlar-
da, vücudun ola¤an halini zorlad›k-
lar› için, çeflitli a¤r› ya da s›z›lara
neden olmalar› da olas›d›r. Ancak
kad›nlar›n moda ile olan kopmaz
iliflkileri bu sutyenlerin kullanma-
lar›n› da engelleyemez. Memelerin
gösterilmesinin bunca moda oldu-
¤u bir ortamda, push-up sutyen-
lerin kullan›lmamas›n› önermek bile
komik olur. Ancak, bu sutyenlerin
içindeki yast›klar›n kal›n ve sert
olmalar› yerine, likit yast›kl› push-up
sutyenler daha çok ilgi görmeye
bafllayabilir. Kuflkusuz bu likit
yast›kl› push-up sutyenlerin de
do¤ru olanlar› ile, alel hesap
yap›lm›fl olanlar›n› da birbirleri ile
kar›flt›rmamak gereklidir. Örne¤in,
bugün gerek Avrupa ve Amerika
piyasalar›nda, gerekse Türkiye’de
çeflitli adlarla (Water Bra, Magic
Bra, H2O Plus vb) piyasada olan
‘su sutyenlerinin’ bonelerinin de
yumuflak olmas›na dikkat etmek
gerekir. Aksi halde uzun süreli
giyim olana¤› yine ortadan kalkar. 

Kad›nlar›n 3/4’ü Kendi Beden
Ölçülerini Bilmiyor
Dünyan›n çeflitli, yo¤un sutyen
tüketen ülkelerinde yap›lm›fl
araflt›rmalar, kad›nlar›n ortalama
%75’ini aflan oranda bir bölümü-
nün kendi beden bilgilerini ve ölçü-
lerini bilmediklerini ortaya ç›kar›yor.
Örne¤in, bir sutyen ile rahat eden
bir kad›n, o sutyenin etiketini kesip,
kullanmakta oldu¤u sutyeni eski-
yince, gidip ayn›n› hiç denemeden,
kesmifl oldu¤u etiketi göstererek

Sutyen
Sutyen tüm içgiyim ürünleri ara-
s›nda, korseler ile birlikte özelli¤i
olan bir ürün. Üretimi ciddi bir bilgi
birikimini ve teknolojiyi gerektirir,
hatta daha da ileri gidip, sutyen
üretiminin ‘mühendislik kadar derin’
bir bilgiyi gerektirdi¤ini de söyleye-
biliriz. Ama, gerek fiyat tutturmak
ve pazardan pay kapmak için,
gerekse, ‘ben yapt›m oldu’ mant›¤›
ile pek çok sutyen ve korse üre-
tilmekte, sonuçta da piyasaya olur
olmaz pek çok ürün ç›kar›lmaktad›r.
Bu ürünlerin, bir de bilinçsiz tüketi-
mi bafllay›nca, pek çok sa¤l›k
sorunu da birlikte ortaya ç›k›yor.

Bundan birkaç y›l öncesinde, meme kanseri sonu-
cunda sol memesi al›nm›fl bir han›m bana baflvur-
du¤unda, anlafl›lmaz bir biçimde, ameliyattan beri
topallamaya bafllad›¤›ndan söz ediyordu. Al›nan kan-
serli memesi ile yürüyüflü aras›ndaki iliflkiyi kurama-
m›fl olan bu han›m, çözümsüzlük içinde bunalm›flt›.
Kendisine, var olan memesi büyüklü¤ünde bir silikon
d›fltan takma meme kullanmas›n› önerdim, bu iki me-
meyi de, genifl ask›l› ve tam kavrayan boneleri olan
(full cup) bir sutyen ile korumas›n› önerdim, ancak
sutyenin ask›lar›n› nas›l ayarlayaca¤›n› da gösterdim.
Yani ask›lar omuzlar› kesmeyecek flekilde ayarlana-
cak, ancak memelerin boflluktaym›fl gibi sallanmas›n›
da önleyecek flekilde gerilecekti. Bu öneriyi uygula-
d›¤›ndan beri bu han›m›n hiçbir sorunu kalmad›. Öte
yandan d›fl görüntüsünü de düzeltebildi¤i için ameli-
yat sonras› estetik kayg›lar› da ortadan kalkm›fl oldu.
Kendine olan güveni geri geldi.

CCüünneeyytyytt AAyAyAyAyAA rraall

Pahal› Sutyen, Do¤ru Sutyen
Midir?
Bugün vitrinlere bakt›¤›n›z zaman,
pek çok marka ve pek çok biçimde
sutyen bulabilirsiniz. Bunlar flekil,
kumafl ve görüntü olarak birbirin-
den çok farkl› olduklar› gibi, fiyat
olarak da pek farkl›d›rlar. Ancak
‘pahal› sutyen do¤ru sutyendir’ diye
bir kural olmad›¤›n› öncelikle belirt-
mekte yarar vard›r. Örne¤in, ‹talyan
markal› sutyenler, genellikle çok
güzel görüntülü ve pahal› olurlar,
ancak ‹talyanlar›n ürettikleri sutyen-
lerin vücuda oturmalar› (fitting),
bone-beden (cup-size) iliflkileri
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Sutyen

Do¤ru parametrelerin bulunarak, sutyenin
hangi tarz kad›nlara ve hangi amaçla
tasarland›¤›n›n çok iyi bilinmesi gerekir.
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Süperstar

Hangi Amaç için?
ABD’de Warners firmas›n›n bulmufl
oldu¤u bir teknoloji ile gelifltirilen
bu sutyenlerin bugün piyasada pek
çok benzerleri bulunmaktad›r. An-
cak al›rken bir içgiyim uzman›na
dan›flmal› ve do¤ru minimizer bu-
lunmal›d›r, aksi halde yanl›fl ask› ve
yanl›fl kumafl kullan›m› ile üretilmifl
olan minimizer sutyen memeye
bask› yapacakt›r. Bu ise nefes dar-
l›¤›ndan, gö¤üs kafesinde a¤r›lara
kadar pek çok flikâyetin kayna¤›
olabilir. 

Sutyenin tasar›m tekni¤inde pek
çok farkl› ö¤e vard›r; bunlar›n en
önemlisi sutyenin hangi amaç ile
kullan›laca¤› sorusunun sorulmas›
ile ortaya ç›kar. ‹çgiyim tarihine
bakt›¤›m›z zaman, kad›nlar›n belli
dönemlerde vücutlar›n› belli
flekillere sokmak için “s›k›nt›lara da
evet” dedikleri görülmektedir.
Örne¤in, bellerin iyice inceldi¤i
dönemlerde kullan›lan korseler, beli
terbiye etmek amac›yla günlerce
ç›kart›lmamakta ve vücudun yeni
fleklini kabul etmesi için beden zor-
lanmaktayd›. Peki sutyenin
tasar›m›nda, kad›n› rahat ettirecek
bir püf noktas› var m›d›r? 

Püf Noktas›...
Sutyeni tasarlad›ktan sonra, onun
yap›m› aflamas›nda çok titiz
davranmak gereklidir. Bu da
kad›nlar›n hiçbirinin birbiri ile ayn›
olmad›¤› düflüncesine al›flarak olur.
Do¤ru parametrelerin bulunarak,
sutyenin hangi tarz kad›nlara ve
hangi amaçla tasarland›¤›n›n çok iyi
bilinmesi gerekir. Yani push-up bir
sutyeni 36B ölçüsünden daha
büyük yapman›n, ask›lar›n› genifllet-
menin, yan panellerine balenler
koyman›n bir anlam› yoktur. T›pk›
minimizer bir sutyeni 32B
ölçüsünde yapmak gibi. Bu tür
ürünler salt ticari kayg›larla
üretilmektedir. Dünyan›n çeflitli
ülkelerine, farkl› co¤rafyalara üretim
yapmakta olan kurulufllar, gönde-
rilece¤i ülkenin özelliklerine göre
de¤erlendirme yapmal›, o ülkedeki
kad›nlar›n genel davran›fl biçim-
lerinden tutun da fizyolojik özellik-
lerine kadar bu özellikleri inceleme-

lidirler. Bir içgiyimcinin, bugünün
ortam›nda kültürel farkl›l›klara bak-
mas›, fizyoloji bilmesi, sosyal ve
kültürel antropoloji ile ilgilenmesi,
sanat ile iç içe yaflamas›, bilimsel
verilerle donat›lmas›, do¤ru
tasar›m›n oluflmas› için ön koflulu
halini alm›flt›r. Örne¤in, Wolford
Avusturya firmas›n›n derinlemesine
bir araflt›rma sonucunda haz›r-
lanm›fl oldu¤u anlafl›lan içgiyim
koleksiyonlar›na bak›ld›¤›nda, tüm
kad›nlara de¤il de ‘Wolford’un
tan›mlad›¤› kad›nlara’ üretim
yap›ld›¤› aç›kça gözleniyor. Öte
yandan Triumph Int. çok genifl ürün

yelpazesine ra¤men, yap›land›r›lm›fl
ürünler (sutyenler) piyasas›n›n önde
gelenleri aras›nda yer alabiliyor.

Frans›zlar›n geleneksel markas›
Chantelle, ‘Frans›z Klasi¤i’ olmak-
tan kendisini kurtaramad›¤› için
daha genç ürünlerini ister istemez
bir baflka marka ile piyasa sürmek
zorunda kald›. Passionata
markas›n›n do¤umu böyle oldu.
Chantelle grubu, Frans›z iç

piyasas›ndaki ‘ucuz’ pazar› da
kaç›rmamak için ‘Darjeling’ adl› zin-
cir ma¤azalar açmaya da bafllad›.
‹talyanlar›n ünlü La Perla markas›
ise bir aksesuar oldu¤unun bilin-
ciyle h›zla ‘moda evi’ olma yoluna
girip, ‘kendi kad›n›n›’ tan›mlamaya
çal›fl›yor.  

CCüünneeyytyytt AAyAyAyAyAA rraall
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Süperstar

Popüler müzi¤imizin ‘Süperstar’›
Aç›k Radyo’yu iki kere flenlendirdi.
3 A¤ustos 2002’de yay›nlanan
Dünya Dönüyor’a telefonla kat›lan
Pekkan, o akflamki Aç›khava kon-
seri için yapt›¤› haz›rl›klar› anlatt›,
repertuar›ndan söz etti. Program bir
bant kayd›yd› ve sanatç› ile kay›t
öncesi yap›lan ön görüflmede, ken-
disine bu program›n ‘konser günü’
yay›nlanaca¤›n› ve güya program›
haz›rlayanlar›n kendisini o gün, yani
3 A¤ustos’ta son provaya gitmeden
önce aram›fl-bulmufl gibi yapacak-
lar› anlat›lm›fl olmas›na ra¤men,
çok s›k olarak “Birkaç gün sonraki
konser, hafta sonu yap›lacak
konser…” diyerek, program›n canl›
de¤il ‘konserve’ oldu¤unu aç›k
etti… 

11 Temmuz 2002, Perflembe:
A¤ustos boyu Boston’da olaca¤›m
için, bugün Aç›k Radyo’da iki
yedek program kaydettim. 3
A¤ustos için (tam gidece¤im gün)
‘Ajda Pekkan Özel Program›’ kay-
dettim ve programa Ajda Pekkan
da telefonla kat›ld›. Dün söz
alm›flt›m kendisinden ama yine de
korka korka arad›m. Telefon aç›ld›
ve hiç zahmetsiz ba¤land›k kendi-
sine. Afla¤› yukar› on dakika kadar
konufltuk. Konser 3 A¤ustos’ta
yay›nlanaca¤› için, konserden
hemen önce konufluyormufl gibi
yapt›k. Güya son provaya ç›kma-
dan az önce evinden onu aram›fl›z
gibi oldu. Ben de bir saat boyu hep
60’lar›n Ajda’s›n› çald›m. ‘Onyedi
Yafl›nda’, ‘‹lk Aflk›m’, flu bu...1

1952 y›l›na ait bir
sutyen reklam›.



yön veren yenilikçi bir gitaristti. Her
zaman elektrikle yap›lan müzi¤e
olan tutkusunu dile getiren Barrett,
sesin s›n›rlar›n› araflt›rmaktan
s›k›lm›yordu. Uyumsuz sesleri bir
arada kullanarak, yeni ekipman ve
efekt teknolojilerini araflt›rarak
dünya d›fl›ndan sesleri müzi¤ine
kat›yordu. Deneysel anlamdaki
cesareti müzik tarihinde devrim
say›lacak bir ivmeye neden oldu. 

‹lk albümden dört y›l sonra Rolling
Stone dergisi kendisiyle mülakat
yapmak istedi¤inde Syd Barrett
buna çok flafl›rm›flt›. “Kusura bak-
may›n, pek düzgün
konuflam›yorum” diyordu.
“Birilerinin gerçekten benimle
ilgileniyor oldu¤una inanmak zor.
Ama gayet kendimdeyim. Hatta
ben bile öyle olmam gerekti¤ini
düflünüyorum.” 

Baflka Bir Aflk
‹lk albümle gelen ç›k›fl›n ard›ndan
Syd, baflka bir aflk›n peflinden git-
meyi tercih etmiflti. Yo¤un LSD kul-
lan›m› bir süre sonra hayat›n›n
ak›fl›n› geri dönülmeyecek biçimde
de¤ifltirdi. Bir konserde sadece iki
nota çalmakla yetinirken bir
di¤erinde uyuflturucuyla kar›flt›r›lm›fl
bir tüp briyantin, sahne ›fl›klar›
alt›nda, saçlar›ndan yüzüne do¤ru
eriyerek ak›yordu. Syd Barret’›n
beklenmedik hareketlerine önlem
olarak David Gilmour gruba girdi.
68’de Southampton Üniversite-
si’nde bir konsere giderken Syd’e
konsere kat›lamayaca¤›n› söyledi-
ler. Böylece Syd gruptan ç›kar›ld›.
Ayn› y›l yay›nlanan A Saucerful of
Secrets albümünden sonraki
çal›flmalara bir katk›s› da olmad›.
Syd Barrett Pink Floyd’dan
ayr›ld›ktan sonra iki solo albüm
yay›nlad›. 1968 tarihli The Madcap
Laughs ve 1970’te ç›kan Barrett,
Syd’in flizofrenisinin renklerini
tafl›yordu. Bu albümlerden sonra
insanlardan oldu¤u gibi, müzikten
de uzaklaflt›. David Gilmour ve
Jerry Shirley ile ç›kt›¤› Olympia
konserinde, dördüncü flark›n›n
sonunda gitar›n› yere b›rakt› ve
sahneden ç›k›p gitti. 

Syd Barrett
1964 y›l›nda Cambridge’li dört
genç, kurduklar› rock grubuna isim
ar›yordu. Sigma 6, Meggadeaths,
The Screaming Abdabs, The
Abdabs, The Tea Set gibi isimlerle
çald›lar. Bir y›l sonra, aralar›na yeni
biri kat›ld›. Kat›l›rken grup için yeni
bir isim de bulmufltu; Pink Floyd.
Bu isim, iki blues müzisyeninin,
Pink Anderson ve Floyd Council’›n
adlar›n›n birlefliminden olufluyordu.
Gruba yeni ad›n› veren 20
yafl›ndaki Syd Barrett art›k Pink
Floyd’un gitarist ve vokalistiydi... ‹lk
bafllarda Amerikan R&B parçalar›n›
yorumlayan grup, gitgide kendi
do¤açlama rock’n’roll tarz›n›
oluflturmaya bafllad›. K›sa sürede

görsel destekli ‘happening’leriyle
Londra psychedelic camias›n›n
gözbebe¤i oldular. 1967 y›l›nda
yay›nlanan ilk albümleri Piper At
The Gates of Dawn büyük ses
getirdi. Bu albümdeki flark›lar›n
büyük ço¤unlu¤u Syd Barrett’a
aitti. Zaman zaman, müzikal
yaklafl›mlar›n› bir parça s›k›c›
buldu¤u mimarl›k ö¤rencisi grup
elemanlar›n›n kurgusal yetenekleri,
resim ö¤rencisi olan Syd’in ç›lg›n
elmas›ndan yans›yan binlerce 
renkle, ve eflsiz mizah anlay›fl›yla
parl›yordu. David Bowie’nin
dedi¤ine göre ‹ngiliz aksan›yla rock
söyleyen ilk vokalist olan Barrett,
Zippo çakma¤›yla gitardan tuhaf
sesler ç›karmas›yla da meflhurdu.
Müzik tarihi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
ise Syd Barrett, müzi¤e farkl› bir

Süperstar, 19 Temmuz 2003 tari-
hinde ise ‘kanl›-canl›’ olarak radyo-
dayd›. O aralar ‘Sen ‹ste’yi henüz
yay›nlam›fl olan Pekkan Aç›k Radyo
koridorlar›na f›rt›na gibi girdi, ener-
jisi ile herkesi kendisine hayran
b›rakt›...

19 Temmuz 2003, Cumartesi: Aç›k
Radyo’da konu¤um Ajda
Pekkan’d›. Sabah uyand›¤›mda
heyecandan yerimde duram›yor-
dum. Zaten sabah›n köründe göz-
lerim aç›ld›. Arka arkaya kahve-
sigara derken bakt›m vakit geçmi-
yor, kalkt›m erkenden gittim rad-
yoya; onunla sohbet eder, buna 
laf yetifltirirken zaman geçer hiç
olmazsa dedim. Burcu da heye-
canla karfl›lad› beni radyoda;
“Sabahtan beri telefonlar susmu-
yor” dedi, Süperstar’›n hayranlar›
aray›p duruyormufl, “Biz de gelebilir
miyiz, gelip tan›flabilir miyiz?”
diye... (Tam tersini yapmazm›fl gibi)
heyecan›m› yat›flt›rs›n diye bir fin-
can kahve daha koydum kendime,
(...) bafllad›k hep birden ‘Ya
gelmezse...’ pani¤i yapmaya...
Neyse. Böyle bir fley olmad› tabii
ve Süperstar vaktinden bile önce,
Ayfle Ersay›n ile birlikte geldi rad-
yoya. Sadece 90’lar› konuflmaya
karar vermifltim, öyle de yapt›m.
90’lar konufluldu ve (‘Seninle Bir
Bütünüz’ hariç) ayn› dönemin
flark›lar› çal›nd›. Ajda Pekkan,
benim çok sevdi¤im, kendisinin ise
çoktan akl›ndan ç›karm›fl gibi
gözüktü¤ü Selami fiahin’in ‘Deliyiz’
adl› flark›s›na canl› olarak da kat›ld›
ve flark› bitince de, “Bunu sahnede
söylemeliyim” dedi... Program son-
ras›, (teknik masan›n bafl›nda dur-
mas› flart olan Burcu d›fl›nda) hepi-
miz toparlan›p ç›kt›k ve ‘mahalle-
mizin kahvesi’ dedi¤imiz Pronto
Rosa’ya gittik. Bir kahve demifltik
ama bakt›k Süperstar da hâlinden
memnun, yay›ld›kça yay›ld›k.2

NNaaiimm DDiillmmeenneerr

1 Naim Dilmener; Elefltirmenin Günlü¤ü.
‹stanbul: Everest Yay›nlar›, 2006.

2 a.g.y.
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Süperstar

Syd Barrett, 
1946-2006.

“Gülleri Gördünüz Mü? Renkleri
‹nan›lmaz” 
71 y›l›nda Rolling Stone’a mülakatee
verirken Syd 25 yafl›ndayd›. “Her
zaman bu kadar içe dönük de¤il-
dim” diyordu. Bence genç insanlar
bol bol e¤lenmeli. Ama ben pek
e¤lenemiyorum.” Sonra birden
pencereden d›flar›y› gösteriyordu.
“Gülleri gördünüz mü? Renkleri ina-
n›lmaz. O kadar çok renk var ki...”

Ç›lg›n Elmas, y›llar sonra
Cambridge’de sakin, sessiz bir 
hayat sürüyordu. 15 yafl›nda
kendine seçti¤i Syd ad›ndan
vazgeçip, tekrar ailesinin kendisine
verdi¤i isim olan Roger’› kullan-
maya bafllam›flt›. Pink Floyd mace-
ras›ndan önce oldu¤u gibi gene
resim yap›yor, yenilik olarak tutkulu
bir flekilde bahçeyle ilgileniyordu.
Hayranlar› sinir bozucu bir flekilde
peflini b›rakmad›lar. Roger
Waters’›n Syd için yazd›¤› ‘Shine
On You Crazy Diamond’ parças›n›n
kay›tlar› s›ras›nda, stüdyoda oturan,
saçlar› ve kafllar› kaz›nm›fl, bitik
haldeki adam› eski grup arkadafllar›
bile tan›yamam›flt›. fiimdi de
hayranlar› onun orta yafll›, kel ve
fleker hastas› halini görmek istiyor-
lard›. Bisikletle markete giderken
foto¤raf›n› çekmeye çal›flan gazete-
cilerden kaçmak zorunda kal›yordu.
Hatta Television Personalities adl›
bir ‹ngiliz post-punk grubu ‘I Know
Where Syd Barrett Lives’, (Syd
Barrett’›n Nerede Yaflad›¤›n› Bili-
yorum) adl› bir flark› yapt›. 60 yafl›n-

daki Roger Keith ‘Syd’ Barrett 
uzun süren bir inzivan›n ard›ndan 
7 Temmuz 2006’da, k›z kardeflinin
verdi¤i bilgiye göre huzur içinde
öldü. 

Bulutlu ve Çiçekli Ülkelerden
Küçük Masallar
Roger üst-orta s›n›f bir ailenin güzel
yüzlü çocu¤uydu. ‹ngiliz çay›, kek
ve kurabiyelerle büyümüfltü. Her
zaman tuhaf bir çekicili¤i olmufltu.
Daha genç yaflta yaflad›¤› kasaba-
da tan›nan bir karakterdi. 15 ya-
fl›nda sokakta yürürken, insanlar
onu gösterip, “Bak›n Syd Barrett
geçiyor” diyorlard›. Kendinin gayet
fark›nda olmakla beraber ço¤unluk-
la s›cak ve sevecen bir insand›.
Bugün müzisyen dostlar›, durumu
kötüleflti¤i zamanlar haricinde,
onunla birlikte çal›flman›n ne kadar
keyifli oldu¤undan bahsediyorlar.
Her ne kadar efsanelefltirilse ve
kendini tüketen sanatç› mitinin bir
parças› haline getirilse de Syd
Barrett’›n müzi¤i ve flark›lar›, bulutlu
ve çiçekli ülkelerden küçük masal-
lar anlatmaya devam ediyor. The
Piper At The Gates of Down
albümündeki  ‘The Gnome’ (Cin)
adl› flark›daki gibi...

Look at the sky, look at the river
Isn’t it good?
Winding, finding places to go.
And then one day - hooray!
Another way for gnomes to say
Hoooooooooray.
Hooooooooooooooray.

Gökyüzüne bak, nehre bak 
Ne güzel de¤il mi? 
Dolanmak, gidecek yerler bulmak 
Ve sonra bir gün, hoppaaaaaa! 
Cinler bir de böyle söyler iflte
Haaaydi
Hopppaaaa.

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

www.acikradyo.com.tr
12 Temmuz 2006.

643

Syd Barrett

Syd Barrett’›n deneysel anlamdaki cesareti
müzik tarihinde devrim say›lacak bir ivmeye
neden oldu. 



fiark Raporu
fiark’›n ekonomik vek  siyasal duru-
munu ortaya koyan rapor. ‘Kânun-u
Evvel’, yani Aral›k 1936k  tarihini
tafl›yor. Bu rapora resmî arflivlerdeî
rastlayam›yoruz. Rapor, 1996
y›l›nda Celal Bayar’›n henüz arfliv-
lenmemifl flahsi dokümanlar›n›n
aras›nda bulunmufl. 70 sayfay›
bulan raporun bakanl›k personeli
taraf›ndan bölgeye gidilmek su-k
retiyle haz›rland›¤› anlafl›l›yor.
Bölgeye bizzat Bayar dar  gitmifl.

70 y›l öncesinde haz›rlanan bu
raporla bugünün dile gelen konular›
aras›nda paralellikler bulmakr  müm-k
kün. Yüksek Baflvekalet’e sunulan
rapor flöyler  bafll›yor: “Do¤u illeri,
bizim rejimimize gelinceye kadar
kati bir tarzdar  hâkimiyetimiz alt›na

girmemifltir, geçmifl hükümetler
halk üzerindekik  hâkimiyetlerini a¤a-
lar ver  fleyhler vas›tas›r  ile yürütmek
istemifllerdir. fiark’ta bugün için
dahi tamamen yerleflti¤imiz iddia
olunamaz. Dayanaca¤›m›z en mü-
him kuvvet ordumuz ve jandar-
mam›zd›r.”

1923’ten 1936’ya geçen 13 y›lda
Cumhuriyet rejimi bölgeye hâkim
de¤il; bölgeye hâkim olmak içink  en
önemli güç Silahl› Kuvvetler. Ra-
porda, devlet teflkilat›n›n esaslar›n›n
kurulmaya bafllanm›fl say›labilece-
¤inden, mali sistemde –vergi idare-
si olmal›– az–  da olsa ilerleme görü-
lebilece¤inden bahsediliyor, ama
devlet cihaz›n›n muntazam yürüme-
di¤inin de alt› çiziliyor. Bölgeye
gönderilecek kamuk  elemanlar›n›n
yetersizli¤inden söz edilerek, bu
alanda haz›rl›klar›n yavafl da olsa
yap›ld›¤›na iflaret ediliyor. Raporda,
hükümet binalar›n›n periflanl›¤›na,
binalar içinder  uzun müddet çal›fl›la-
mayaca¤›na, memurlar içinr  ikamet-
gâh inflas›n›n çok mühimk  bir mese-r

le oldu¤una de¤iniliyor. Yani,
lojman meselesi o günlerden
bafll›yor, “devlet otoritesinin tesisi
için ikametgâhlar›n yap›lmas›
zaruret” deniyor.

‹syanlar
Cumhuriyet sonras›nda bölgede
görülen pek çokk  Kürtk  isyan› var;
1925’te fieyh Sait, 1930’da A¤r›
isyanlar› önemli büyüklükte
isyanlar. Raporda, bölgede
gerçekleflen isyanlardan sonra ,
Türklük vek  Kürtlük ihtiras›n›n
flahland›¤›ndan söz ediliyor;
“‹syan edenleri cezaland›rmak içink
fliddetin manas› anlafl›l›r ver  yerin-
dedir, ancak isyandank  sonra böl-
gede fark gözetmeksizink  idareyi
sürdürmek içink  bir ilerlemer  kay-
dedilmemifltir” diyor. Rapor, isyan-
lar sonras›ndar  bölge halk›na farkl›

muamele yap›ld›¤›n›, ayr›mc›l›k
yap›ld›¤›n› tespit etmifl oluyor.

Bayar taraf›ndanr  sunulan fiark
Raporu’nda, bölgede devlet
otoritesini kurabilmek, bölgeyi
anavatana gerçekten ba¤laya-
bilmek için,k  hariçten sokulmaya
çal›fl›lan politikan›n muz›r cereyan-r
lar›n› da k›rabilmek için,k  devaml›
çal›flmak vek  fikir üretmeninr
gereklili¤inden bahsediliyor.
Önemli bir tespitr  de flu; “Bölgede
yaflayanlara, yabanc› bir unsurr
olduklar› resmî a¤›zdanî  ifade edil-
di¤i takdirde, bizim için elde edile-
cek sonuçk  bir tepkidenr  ibaret ola-
bilir. Bölgede yaflayanlara ‘Kürt’
dememek laz›m”k  deniyor.

Celal Bayar, “Kültür Bakanl›¤›,r
‹ktisat Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yapmak
durumundad›r” diyor ver  devam
ediyor; “köylünün imge gücünü
art›rmak vek  ufkunu açmak amac›ylak
iki bakanl›k iflbirli¤ik  yapmal›d›r, mil-
let mektebi seferberli¤i bafllamal›,
çok köyk  okulu aç›lmal›d›r. Okul

kütüphanelerine de ‹ktisat Bakanl›¤›
kitaplar› konmal›d›r, ayr›ca
sinema ile ö¤retim sistemini de
kütüphanelere koyabiliriz.” Bu sis-
temin sahibi olan kurulufl, sistemi
Türkiye’ye ödünç vermeyi teklif
ediyormufl. Bölge halk›n›n imge
gücünü art›rmak içink  kullan›lacak
sinema ile e¤itim tekni¤ini Bayar
bofluna teklif etmiyor.f  “Bu yolla
Belçika’da, Flamanlar›n etnik grupk
e¤itiminde baflar›l› sonuçlar al›nd›,r
biz de baflar›l› sonuçlar alabiliriz”r
diyor.

AAllii BBiillggee

Pr; Aç›k Gazete
Yt; 27 Haziran 2005.

fienlik

Aç›k Radyo,k  1997 ve 1998’de
‹stanbul Müzik fienli¤ik  1 ve 2’yi
Pozitif ilef  birlikte düzenledi. Klasik
Bat› Müzi¤inden Halk Müzi¤ine,k
Dünya Müzi¤inden Caza, Ara-
besk’ten Salsa’ya binbir müzikr
türünün, çocuk etkinliklerinin,k  ulus-
lararas› panellerin, dünya prömiyer-
lerinin, video gösterilerinin, dans
atölyelerinin yer ald›¤›r  flenliklere
yaklafl›k 10’ark  binr  biletli izleyici
kat›ld›.

1. ‹stanbul Müzik fienli¤ik  (Ekim
1997)
Herfley Hemingway ile bafllad›.
Daha do¤rusu onun çevirmeniyle.
Ernest Hemingway Avrupa’da ge-
çirdi¤i gençlik vek  yetiflme y›llar›n›n
bir bölümünür Paris Tafl›nabilir Birr
fienliktir bafll›¤›yla yay›nlad›ktan
sonra, bu kitap uzun y›llar öncer
Paris Bir fienliktirr ad› alt›nda Türk-
çe’ye çevrildi. K›z›lca k›yamet de
ondan sonra koptu: Ülkenin bilu-
mum hevesli yazarlar›, acemi köfle
yazarlar›, radyo ve televizyon prog-
ramc›lar› ve baflkalar›, akla gelebile-
cek herk  türlür  olay›: ‘Bir fienliktir...’r
diyerek –hemk  de devrik tümceyle,
ki bunda çevirmenin zerrece ‘suçu’
yok, devrik tümcenin ifli daha flai-
rane k›ld›¤›n› düflünüyor olsar  gerek
insanlar– bize–  sundular. O mahut
kitap yay›nland›¤›ndan bu yana,
içimiz d›fl›m›z flenlik oldu.k  Öyle ki,
her mevsim,r  günde yirmi dört saat
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"‹syan edenleri cezaland›rmak için fliddetin manas› anlafl›l›r
ve yerindedir, ancak isyandan sonra bölgede fark 
gözetmeksizin idareyi sürdürmek için bir ilerleme
kaydedilmemifltir..."



646

fienlik

ayn› anda Top Teflhir Salonu’ndar
belki elli çift insan sahneye f›rlam›fl,
Avilene Çak›c›-Arrindell’in usta ve
sevecen yönetiminde, onunla ve
birbiriyle yekvücut, vücutlar›n› Latin
müzi¤inin karfl›konmaz ritmine terk
ederek birk  renkr  vek  ses cümbüflü
içinde coflkuyla sal›nmakta... Ve
gene ayn› anda, h›nca h›nç dolu

Yeflil Salon’da koridorlardan girifl
kap›s› önüne kadar taflm›flr  insanlar,
birbirlerini zerrece engellemeden ve
gene t›s ç›karmadan, Ayfle Tütüncü
Piyano Perküsyon Grubu’ndan yük-
selen Weill-Brecht na¤melerini din-
lemekte iken –evet, hâlâ bitmedi–
ayn› dakikalar içinder  Büyük Konserk
Salonu’nda toplanan sekizyüz

istedik. Burada gökten üç elma
düflüyor: Üç adet anahtar kelime-
miz var: Müzik, Kat›l›m, E¤lence.
Bu üçündense tek birk  kelimer
ç›k›yor zaten:r  fienlik.1

2. ‹stanbul Müzik fienli¤ik  (Aral›k
1998) (Bkz. Kemençe)
Geçen y›l Birinci fienlik’te yaflanan
‘insan manzaralar›’ndan biri flöyley-
di mesela. Bir yandar  Konferans

Salonu’nda yaklafl›k yüzellik  kiflilik
bir merakl›r  toplulu¤u Orhan Gence-
bay’›n ‘Arabesk vek  Pop Müzi¤in
‹liflkisi’ üzerine büyük birk  vukuflar
anlatt›klar›na kulak vermifl,k  ç›t ç›-
karmadan onu dinlerken ve konufl-
man›n ard›ndan da, 18 yafllar›nda
bir ‘çocuk’unr  ak›l almaz ayr›nt› ve
derinlikteki sorular›na tan›k olurken;k

flenlik halindek  yaflar oldukr  densek
yeridir hani.r  Sürekli bir flenlikr  halik
yani. (Hayat›n sanat› taklit etmesi-
nin iyi bir örne¤i.r  Asl›nda, böyle
bak›nca her fleyinr  George Orwell’la
bafllad›¤›n› da düflünmemek eldek
de¤il: Yenikonufl’unda 'Cehalet
Kuvvettir' slogan›n› ortaya atan
o de¤il miydi?)

‹flin garip yan›, bu durum, bir yan-r
dan da, daha vahim bir durumur
ortaya ç›kartmaktayd›: Her fley,r
da¤ tafl flenlikti flenlik olmas›nak  da,
ortal›kta flenlik filank  yoktu asl›nda
ve iflin kötüsü, bizim flenliklere
adamak›ll› ihtiyac›m›z vard›.

Ansiklopedi flöyle tan›ml›yor flenli¤i:

‘Bir bayram›,r  sevinçli bir olay›r  kutla-
mak amac›ylak  düzenlenen coflkulu
e¤lence ve gösteri.’ Bu tan›m› esas
al›rsak, böyle coflkulu ve sevinçli
bir e¤lencer  ve gösteriden oluflan
bir flenlikr  olay›n›,k  b›rak›n›z yaflamak,
böyle bir fleyer  tan›k oldu¤umuzuk
bile kolay kolay söyleyemeyiz
bugüne kadar. Ayn› madde
Osmanl›lar›n flenliklerinde ‘kol
oyunu, ortaoyunu ve gölge oyunu
gösterilerini, cambazlar›n, zorbaz-
lar›n, flemflirbazlar›n, kuzebazlar›n,
gürzbazlar›n, y›lanbazlar›n, kukla-
c›lar›n, matrakç›lar›n, okçular›n...
sergiledikleri hünerleri’ izledi¤ini
yaz›yor.

fiimdi: Boflalt›lan kavramlar›n içini
doldurmak içink  hamle etmek
zaman›d›r. ‹flte biz de bir yerindenr
bafllayal›m istedik. ‘Müzikle ilgili her
kesimden insan› tek birk  çat›r  alt›nda
keyifli bir ortamdar  buluflturmak’tan
söz ediyoruz. Yani Türkler, Bulgar-
lar, Rumlar, Yahudiler, Amerikal›lar,
Almanlar, Romanlar, Hintliler, be-
yazlarla siyahlar, baflka renkliler,
gökkufla¤›n›n yedi rengi... Yedi
düvelden insan yani. Yediden
yetmifle herkes iki gün boyunca
müzik cambazlar›n›n,k  dilbazlar›n›n,
matrakç›lar›n›n büyülü dünyas›
etraf›nda dönensinler, çals›nlar,
oynas›nlar, dinlesinler, düflünsünler,
konuflsunlar, tart›fls›nlar, yesinler,
içsinler...velhas›l coflkuyla e¤lensin-
ler ver  gösterinin bir parças›r  olsunlar

Birinci
fienlik'in
3 anahtar
kelimesi
vard›: Müzik,
Kat›l›m,
E¤lence.
‹kinci sene,
bunlara
1 kelime
daha eklendi:
Dokunma.
Bunlardan
tek birk  kelimer
ç›k›yordu
gene tabii:
fienlik!

2. ‹stanbul Müzik fienli¤i.
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kiflilik bir topluluk da Muammer
Ketenco¤lu ve Arkadafllar›’n›n
enstrümanlar› ve dokunakl› ama
coflkun sesleriyle dokunan Yer-
yüzünün Yedi Rengi’ni, Ketenc-
o¤lu’nun görmeyen ama gören
gözleriyle dinleyip seyrediyorlard›.

Önce kapkara bulutlarla kapanan
tehditkâr bir gökyüzü, ard›ndan
bardaktan boflan›rcas›na ya¤an
ya¤mur ve onlarla birlikte gelen
›s›r›c› so¤uk. Böyle bir Pazar
ö¤leden sonras›yd› iflte, hiç de
insana s›cak ve hofl duygular ver-
meyen. Ama, bütün bunlar da o bir
saatlik süre içinde t›pat›p böyle
cereyan etti, inan›n; inanmazsan›z,
o bir saati yaflayanlardan birine
sorun...

Burada anlat›lmak istenen fley,
müzi¤in, dans›n, düflüncenin ve
duygunun çeflit zenginli¤i de¤il
sadece; ondan baflka, hatta onun
biraz da ötesine geçen baflka bir
fley: Dokunma duyusu diyebiliriz
belki. Sahiden flu oluyordu: 
‹nsanlar, nefes nefese koflturuyor-
lard›, merdiven bafllar›na geliyor-
lard›, uzak yak›n kimi tan›d›klar›na
rastl›yorlard› orada; duruyorlard›;
birbirlerine dokunuyorlard›;
birfleyler paylafl›veriyorlard› 
orac›kta ve o saat –bir iki fikir, 
biraz duygu filan; sonra ayn› anda
karfl›l›kl› olarak yeniden hareket-
leniyor, yeniden koflturuyorlard›; 
bir sonraki konserin ard›ndan 
yeniden ayn› merdiven bafl›nda, 
bu sefer belki bambaflka âflina
yüzlerle karfl›lafl›p onlarla birkaç
dakikal›k düflünce ve duygu teati-
sinde bulunana, ard›ndan da baflka
bir konsere ya da konuflmaya
koflmaya bafllayana dek...

Böyleydi iflte fienlik  geçen sene.

Geçen seneki fienlik’in üç anahtar
kelimesi vard›: Müzik, Kat›l›m,
E¤lence. Bu sene, deneyimlerimiz-
den ders ç›kartarak bir tane daha
ekliyoruz: Müzik, Kat›l›m, E¤lence
ve Dokunma. Bunlardansa gene
tek kelime ç›k›yor tabii ortaya:
fienlik.2

AAçç››kk RRaaddyyoo

1 Ömer Madra; 1. ‹stanbul Müzik fienli¤i
Kitapç›¤›, Ekim 1997.

2 Ömer Madra; 2. ‹stanbul Müzik fienli¤i
Kitapç›¤›, Ekim 1998.

fiikâyet Mektubu 
Aç›k Radyo’dan flikâyetçiyim.
fiikâyetim var efendim, flikâyetim
var! Aç›k Radyo ba¤›ms›z kals›n
diyerekten ben Aç›k Radyo’ya
ba¤›ml›l›k dozumu art›rmaya karar
verdiydim. Piflman›m, bu ba¤›ml›l›k
bir iptilâ haline geldi. 

Hele flu Aç›k Radyo’yu aray›p
aray›p “fiöyle aslans›n›z, böyle
kaplans›n›z!” diye övgüler ya¤d›ran

dinleyici destekçileri dinledikçe
hem illet oluyorum, hem de bunlar›
uyarmak bir vatandafll›k görevidir
diye düflünüyorum. ‹flte bu yüzden
bu flikâyet mektubunu kaleme
almaya karar verdim. 

“Peki, flikâyetini niye telefon aç›p
bildirmedin” diyebilirsiniz. Sizin s›k
s›k tekrarlad›¤›n›z gibi “söz uçar”
kayg›s›yla m›? Hay›r efendim ne
münasebet! Telefonu aç›p bunlar›
anlatmak için Aç›k Radyo’yu dinle-
meye ara vermem gerekir de
ondan, halbuki flimdi bir yandan
yaz›p bir yandan da ona kulak
verebiliyorum.

‹flte baflkalar›n› da böyle bir müp-
tela olmaktan kurtarmak için bu
ba¤›ml›l›¤›n insan› ne hale getirdi¤i
bilinsin istedim. Aman dikkat! Ara
ara dinlersiniz sonra radyoyu ‘aç›k’
b›rakmaya bafllars›n›z, bir de
bakars›n›z ki baflka fley dinleyemez
olmuflsunuz. ‹flin kötüsü eflimde de
bu ba¤›ml›l›k geliflti ve o da Aç›k
Radyo dozunu almadan yaflayamaz
oldu. 

Mesela salonda olan radyodan Aç›k
Radyo’yu dinlemek için çal›flma
odamdaki iflimi yapmay› erteledi-
¤imi fark edince evin içinde yay›n›
kaç›rmadan dolaflabilmek için evin
her odas›na hoparlör ba¤lant›s› 
kurdurdum. Sonra banyoyu unut-
tu¤umu farkedip oraya bir portatif
radyo ald›m. fiimdi evdeki radyolar
94.9’a sabitlendi, hiç oynam›yor.
Ay›pt›r söylemesi, nefis bir CD
koleksiyonumuz var evde, eflimle
dinleyemez olduk. Kitapl›ktaki
kitaplar bize bak›yor, biz onlara.

Diyelim ki evden ç›kaca¤›m, bakt›m
ç›kam›yorum. “fiu program bitsin
öyle ç›kar›m” deyip gidece¤im yere
geç kalmaya bafllad›m. Sonunda
cep telefonumu de¤ifltirip özel
olarak radyosu da olan bir telefon
ald›m. Yani gördü¤ünüz gibi Aç›k
Radyo’nun keseme de ciddi zarar›
var. fiimdi evden ç›kaca¤›m zaman
önce cep telefonundan radyoyu
aç›p, kulakl›¤› kula¤›ma tak›p sonra
evin radyosunu kapat›yorum.
Kapat›yorDUM! Art›k onu da

Aç›k Radyo, 1997 ve
1998’de ‹stanbul

Müzik fienli¤i 1 ve 2’yi
Pozitif ile birlikte

düzenledi.

Binbir müzik türünün,
çocuk etkinliklerinin,

uluslararas› panellerin,
dünya prömiyerlerinin,

video gösterilerinin, dans
atölyelerinin yer ald›¤›

flenliklere yaklafl›k 10’ar
bin izleyici kat›ld›.



fiu Ana Özgü Deneyimlere
Odaklanmak
Psikoloji biliminde ‘flimdi ve 
burada’ olgusu, Wertheimer, 
Koffka ve Köhler’in Gestalt
Psikolojisi’nde karfl›m›za ç›kar.
Gestalt yaklafl›m›na göre birey,
‘flimdi ve burada’ kalmaya, flu 
anki varl›¤›n› kabul etmeye ve flu
ana özgü deneyimlerine odaklan-
maya yöneltilir; böylelikle, birey,
yaflanan ‘flu an’›n öncekilerden
farkl› oldu¤unu anlar. Bu çerçe-
vede, geçmifl-flimdi-gelecek
süreklili¤i, öncelik ve sonral›k
iliflkisinden çok, bütünlük gösteren,
insan deneyimini oluflturan bir yap›,
yani Gestalt niteli¤indedir. Almanca
‘biçim, flekil, düzen’ anlam›na gelen
‘Gestalt’ kavram›yla ifade edilen bu
bütün, kendini oluflturan parçalar-
dan farkl›d›r. Bu perspektiften
bak›ld›¤›nda, Aç›k Radyo’nun 
kendisinin bir Gestalt oldu¤undan
söz edebiliriz. Her programc› kendi
yaklafl›m› ile bütünden farkl›l›k
göstermekte ve tüm programlar 
bir araya geldi¤inde ise, bireysel
programlardan farkl›l›k gösteren 
bir bütün ortaya ç›kmaktad›r. 
Farkl› programlarda, farkl› konular›n
ele al›nmas› kadar, ayn› konunun
farkl› programlarda ele al›n›fllar›nda
da, konu o program›n ‘flimdi ve
burada’s› içine oturmakta, dinleyici
ile buluflmakta ve dinleyicinin
‘flimdi ve burada’ bilincine
yerleflmektedir. 

‹‹‹ddiill IIflfl››kk
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dan beri tart›flt›¤› ‘zaman’ kavra-
m›n›n içinde ele al›nmas› gerekti¤ini
söyleyebiliriz. Gelece¤in belirsizli¤i
ve gelece¤e iliflkin beklentiler ile
geçmiflin gerçekli¤i ve geçmiflte
kalm›fl olaylar aras›nda bir köprü
olan ‘flimdi ve burada’, bize
zaman›n süreklili¤ini yaflat›r.
Aristoteles, iki fleyin yok edile-
meyece¤ini, bunlardan birisinin
zaman, di¤erinin de¤iflim oldu¤unu
söylemifl ve zaman›, önceki ve 
sonraki aras›ndaki de¤iflimin 
ölçüsü olarak tan›mlam›flt›r. 
O hâlde, fark›nda oldu¤umuz 
fley, asl›nda de¤iflimdir. 

Tepkilerini Seçme Özgürlü¤ü
‘fiimdi ve Burada’ söylemine daha
somut olarak, Kierkegaard ve
Nietzsche’nin yaz›lar›yla biçimlen-
mifl, Husserl ve Heidegger’in Feno-
menolojisi içinde detayland›r›lm›fl
olan Varoluflçu Felsefe’de rastl›yo-
ruz. Varoluflçu Felsefe, 1940’larda
Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve
di¤er Avrupal› entelektüellerin is-
miyle efllefltirilen, kendine yetme,
sorumluluk ve ölümlülü¤e odak-
lanan bir düflünce ak›m›d›r. Bu
felsefe, ismini ‘flimdi ve burada 
var olan’a odaklanmas›ndan al›r.
Birey, zaman› her an yorumlar; 
tepkilerini seçme özgürlü¤üne sa-
hiptir ve davran›fllar›n›n sonuç-
lar›ndan sorumludur. Varoluflunun
temel gayesi, kendisini gerçeklefl-
tirmek, kendini bulmak, fark etmek,
‘burada ve flu ân›’ yaflamak, eylem-
lerinin sorumlulu¤unu üstlenmektir. 

‘fiimdi ve burada’ olgusuna, sanat
ve psikolojide de rastl›yoruz. Sanat
yap›t›n›n flimdi ve burada oluflun-
dan, kendine özgü varl›¤›ndan söz
edilmektedir. Bu yönüyle bak›ld›-
¤›nda bir foto¤raf sanatç›s›n›n ya
da ressam›n eseri, görülenin kare-
lendi¤i ya da f›rça darbesinin vurul-
du¤u an› yans›t›rken, gösterime
girdi¤i ân›n ve yerin etkisi ile nas›l
biçimlenmekte, izleyiciler taraf›ndan
alg›lanmakta ve yorumlanmakta
ise, radyodan ulaflan her fley de ‘flu
an’da fark›nda oldu¤umuz zamanla
iliflkili olarak yaflant›m›za girer.

yapam›yorum, çünkü kedilerimin
buna fena halde bozuldu¤unu an-
lad›m. Evden ç›kmadan radyoyu
kapatt›¤›mda bana kötü kötü bak-
t›klar›n›, hatta radyoya gidip dü¤-
melerini t›rm›klamaya bafllad›klar›n›
fark ettim. fiimdi evden ç›karken de
radyoyu aç›k b›rak›yorum. Yani
elektrik faturam› da flifliriyor bu
durum. Daha da önemlisi, gördü-
¤ünüz gibi sadece biz âdem
o¤ullar› ve k›zlar›n› de¤il dört ayakl›
dostlar›m›z› da etkiliyor bu virüs.

Aman dikkat, benden söylemesi.
Aç›k Radyo bir kez kan›n›za girdi mi
hiçbir detoks program› sizi kurtara-
maz! B›rak aç›k kals›n! 

NNuurr DDeerriiflfl OOttttoommaann

Dinleyici Mektubu
06 Mart 2005.

fiimdi ve Burada 

Aç›k Radyo’ya özgü bir ‘dirsek’.
((BBkkzz;; DDiirrsseekk)k)k)k)kk Takip eden program›n
sunaca¤› bilgiye, görüfle ve duy-
guya dinleyiciyi haz›rlamak için
yap›lm›fl bir anons; ancak daha
derin bir anlam kazanarak, din-
leyicinin o ana odaklanmas›n› ve
durumun fark›nda olmas›n› sa¤la-
yan bir duyuru. ‘fiimdi ve burada’,
asl›nda, farkl› düflünce sistemleri 
ve disiplinlerde kendine yer edinmifl
bir kavram. 

Modern flehir yaflam› içinde ço¤u
zaman, içinde bulundu¤umuz ân›,
baflka bir deyiflle ‘flimdi ve
burada’y› ›skalayarak yafl›yoruz.
Geçmifl deneyimlerimizden gelen
sevinç ve üzüntülerimiz ile
gelece¤e dönük belirsizli¤in getir-
di¤i heyecan ve endiflelere odak-
lan›rken, ‘flimdi ve burada’ olan›
fark edemiyoruz. Fark›nda olma,
bireyin yapt›¤› ifl ya da hareket ne
olursa olsun, içinde bulundu¤u
durumun bilincinde olmakla ilgilidir
ve sadece ‘flimdi ve burada’
sa¤lanabilir. ‘fiimdi ve burada’ya
odaklan›rken, geçmifl ve gelecek,
bir geri plan oluflturur.

Daha da ileri giderek ‘flimdi ve
burada’n›n, felsefecilerin yüzy›llar-

Varoluflçu
felsefe, ismini
'flimdi ve 
burada var 
olan' odaklan-
mas›ndan al›r.
Birey, zaman›
her an yorumlar;
tepkilerini
seçme özgür-
lü¤üne sahiptir,
davran›fllar›n›n
sonuçlar›ndan
sorumludur.
Varoluflunun
temel gayesi 
budur.
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fiiflman Han›m
Yazar J.D. Salinger’›n yaratt›¤› bir
fiktif kahraman. Bilumum radyocu-
lar›n, sinemac›lar›n, yazarlar›n, res-
samlar›n, heykeltrafllar›n ve di¤er
tüm sanatç› makulesinin mutlak ve
nihaî öznesi, flaflmaz flekilde o
fiiflman Han›md›r: 

Telefonun öbür ucundaki ses yeni-
den duyuldu. “ ‘Ak›ll› Bir Çocuk’
Program›na beflinci kez filan ç›k-
t›¤›m› hat›rl›yorum (...) yay›ndan bir
gece önce v›d›v›d›lanmaya baflla-
m›flt›m. Tam... kap›dan ç›karken
Seymour, ayakkaplar›m› boyamam›
söyledi bana. Kudurdum. Stüdyo-
daki seyirciler geri zekâl›yd›, sunu-
cu geri zekâl›yd›, sponsorlar geri
zekâl›yd› ve benim de bu moronlar
için ayakkaplar›m› boyamaya filan
hiç niyetim yoktu; böyle dedim
Seymour’a. Oturdu¤umuz yerden
ayakkaplar›m› zaten göremezler,
dedim. O da, gene de boya onlar›
dedi. O fiiflman Han›m için boya
onlar›, dedi bana. Neden bahsetti¤i
hakk›nda en ufak fikrim yoktu, Allah
Kahretsin, ama yüzünde öyle
Seymour’ca bir ifade vard› ki, tutup
boyad›m ayakkaplar›. Seymour o
fiiflman Han›m›n kim oldu¤unu hiç
söylemedi bana, ama mikrofona
her ç›k›fl›mdan önce ayakkaplar›m›
fiiflman Han›m için boyad›m ben –
seninle birlikte programa ç›kt›¤›m›z
onca y›l boyunca boyad›m onlar›,
hat›rlarsan. Bu ifli bir iki kereden
fazla savsaklad›¤›m› sanm›yorum.
fiiflman Han›m›n korkunç net
portresi zihnimde aç›k seçik belirdi.
Kad›nca¤›z› verandas›nda oturmufl,
sabahtan akflama sonuna kadar
aç›k radyosuyla sinekleri flaplak-
larken kuruyordum kafamda.
Dayan›lmaz derecede s›cak bir
hava vard› ve kad›nca¤›z da her-
halde kanser filand›. Herneyse, ben
yay›na ç›karken Seymour’un neden
ayakkaplar›m› boyamam› istedi¤i
kafamda apaç›kt›, lanet olsun.
Bunun bir anlam› vard›.”

Franny ayakta duruyordu flimdi.
Elini yüzünden çekmifl, telefonu iki
eliyle birden tutuyordu. “Bana da
söylemiflti,” dedi ahizeye. “Bir
keresinde, fiiflman Han›m için
komik olmam› söylemiflti.” Bir elini
telefondan çekti ve çok k›sa bir an
için bafl›n›n üstüne koydu, sonra
telefonu yeniden iki eliyle tutmaya
devam etti. “Ben o Han›m› veran-
das›nda otururken düflünmedim
hiç, onu – hani bilirsin ya – çok
kal›n, damarlar› ç›km›fl bacakl› bir
kad›n olarak düflündüm hep. Böyle
korkunç bir has›r iskemlede otu-
rurken. Benim fiiflman Han›m da
kanserliydi ve sonuna kadar aç›k
bir radyo dinliyordu bütün gün!
Evet, benimki de aynen öyle
yap›yordu!”

“Evet. Evet. Evet. Peki. fiimdi sana
birfley söyleyece¤im dostum...
Dinliyor musun?”

Son derece gergin görünen Franny
bafl›n› sallad›.
“Bir oyuncunun nerede oynad›¤›
umurumda bile de¤il. Yaz tur-
nelerinde de olabilir bu, radyoda
da, televizyonda da, hatta kahro-
las›ca bir Broadway tiyatrosunda
da olabilir, düflünebilece¤in en son
moda, en semirmifl, güneflten en
çok yanm›fl seyircisiyle birlikte,
komple olarak. Ama sana müthifl
bir s›r verece¤im flimdi – beni din-
liyor musun? Ordakiler aras›nda
Seymour’un fiiflman Han›m›
olmayan hiç kimse yok. (...)
Seymour’un fiiflman Han›m›
olmayan kimseye hiçbir yerde rast-
layamazs›n. Bilmiyor musun bunu?
Bu kahrolas› s›rr› ö¤renemedin mi
daha?”

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa
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fiok ve Dehflet
2003 y›l›nda Ba¤dat’› bombalay›p
ard›ndan Irak’› istilaya giriflmeden
önce Amerika Birleflik Devletleri si-
lahl› kuvvetlerinin üst düzey subay-
lar›, savafl haz›rl›k planlar›n› ‘flok ve
dehflet’ yaratmak fleklinde tarif et-
tiler. Gerçekten de bu plan fiiliyatta
eksiksiz olarak uyguland›. Günümü-
ze kadar kesintisiz sürdürülen flok
ve dehflet uygulamas›n›n günümüz-
deki say›sal sonuçlar› flöyle özet-
lenebilir: 

Ortalama Amerikan vatandafl›, Mart
2003 tarihli istilan›n bafl›ndan bu-
güne kadar 10 bin Irakl› sivilin flid-
det yoluyla öldü¤ünü san›yor. Ga-
zetelerde en çok 70 bin say›s›na yer
veriliyor. Oysa, öldürülen Irakl› in-
sanlar›n say›s› bir milyonun üzerin-
de. Bu say› ise, örne¤in Darfur’da
öldürüldü¤ü tahmin edilenlerin 5
kat›. 1994’teki Rwanda soyk›r›m›nda
katledilenlerin say›s›ndan bile çok
daha fazla.

2007 Eylülünde Opinion Research
Business (ORB) adl› araflt›rma kuru-
luflunun yürüttü¤ü anket sonucunda
ABD istilas›n›n bafllang›c›ndan arafl-
t›rma tarihine kadar 1.220.580 kifli-
nin fliddet kullan›m› sonucunda ha-
yat›n› kaybetmifl oldu¤u hesapland›.
Bu, Johns Hopkins Üniversitesi Ka-
mu Sa¤l›¤› Fakültesi ö¤retim üyeleri
taraf›ndan bir y›l önce yürütülen ve
Avrupa’n›n en sayg›n sa¤l›k dergisi
Lancet’te yay›mlanan araflt›rman›ntt
sonuçlar›n› da do¤rular nitelikteydi.
Lancet’te yay›mlanan araflt›rmada’’
2006 Temmuz’una kadar 601 bin
insan›n fliddet yoluyla hayat›n› kay-
betmifl oldu¤u hesaplanmaktayd›.
Ama, araflt›rmadan sonra meydana
gelen ölümler de hesaba kat›ld›¤›n-
da, bu araflt›rman›n sonucu da ölü
say›s›n› 1 milyonun üzerinde vere-
cekti. Kanalizasyon sisteminin çök-
mesi, elektrik kesintileri, ilaç-doktor-
sa¤l›k personel yetersizli¤i gibi sa-
vafl flartlar›ndan do¤an problemlere
ba¤l› ölümler bu hesaba dahil edil-
miyor.

Center for Economic and Policy
Research ve Just Foreign Policy
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kendi ülkesine kabul etmifl durum-
dayd›. ((BBkkzz;; GGööçç)ç)

Irak nüfusunun yar›s›ndan fazlas›
çocuk. Çocuklar›n yaklafl›k 20’si de
5 yafl›n alt›nda. Bu çocuklar›n
dörtte biri az besleniyor, yüzde
10’u da akut beslenme yetersizli¤i
içinde. UNICEF’in bir araflt›rmas›na
göre, Irak çocuklar›n›n dörtte üçüne
yak›n bir k›sm› travmatik stres
sendromundan mustarip. 5 milyon
Irakl› insan, hayatta kalabilmek için

tamamen yiyecek karne sistemine
ba¤›ml›. Ama, Irak konusundaki en
yetkin yazar ve gazetecilerden
Patrick Cockburn’e göre, güvenlik
kayg›lar› yüzünden en az 2 milyon
kifli art›k karne sisteminin d›fl›nda
b›rak›lm›fl ve beslenemez durumda
kalm›fl. Ülkede iflsizlik oran› 2007
sonlar›nda  yüzde 68’e varm›fl
durumdayd›. Doktor ve eczac›lar›n
dörtte üçü ülkeyi terketmek zorun-
da kald›¤› için, sa¤l›k sistemi
çöküflün efli¤ine gelmifl haldeydi.

Ölü ve yaral›lar d›fl›nda, Financial
Times’a göre savafl Ortado¤u’da
son 60 y›l›n en büyük göçmen krizi-
ni de ortaya ç›karm›fl durumda. BM
Mülteciler Yüksek Komiserli¤i’nin
verilerine göre 2.2 milyon Irakl›
ülkelerinden kaçarak komflulara,
a¤›rl›kla Suriye (1.4 milyon) ve
Ürdün’e (750 bin) s›¤›nmak zorunda
kald›. Bu say›lara ilaveten 2 milyon
insan da ülke içinde göçmen duru-
muna düfltü. ORB araflt›rmas›n›n
ölüm say›lar›na eklendi¤inde, Irak’›n

istiladan önceki 26 milyonluk
nüfusunun en az yüzde 20’si
ölmüfl, yaralanm›fl, sakat kalm›fl,
yurt d›fl›na kaçm›fl ya da ülke içinde
göç etmifl durumda. Dünyan›n en
h›zl› büyüyen göçmen krizinde ayda
60 bin kifli, yani günde 2 bin kifli
evinden kaçmak zorunda kal›yor.
Buna karfl›l›k, BM’nin Suriye’deki
mülteciler için ay›rd›¤› para, günde
kifli bafl›na 1 dolardan az. 2007
y›l›nda ABD bu milyonlarca mülteci-
den 1600’ünü, Britanya da 500’ünü

kurulufllar›n›n kurucular›ndan 
yazar Mark Weisbrot, bizatihi Ame-
rikan iflgalinin de fliddeti soyk›r›m
boyutlar›na vard›ran önemli bir
etken oldu¤unu gösteren pek 
çok kan›t bulundu¤unu belirtiyor.
‹flgalin en önemli özelliklerinden 
biri dini gruplar› birbirine k›rd›rma
politikas›n›n do¤rudan sonuçlar›n-
dan biri olan ölüm mangalar›.
Irak’taki ölüm vakalar›n›n ezici
ço¤unlu¤unun intihar bombalar›n-
dan de¤il, ateflli silahlardan 

ve infazlardan dolay› meydana
gelmesi de bunun kan›tlar›ndan biri.

Savafl ve fliddet sonucunda yarala-
nan ve sakat kalan Irakl› siviller
hakk›nda sistemli bir bilgi edinmek
olanaks›z görünüyor. Bununla bir-
likte, pratik olarak, bir milyonu afl-
k›n say›da insan›n öldü¤ü bir or-
tamda, ölen her kifli bafl›na iki ilâ
üç yaral› sayman›n makul bir hesap
olaca¤› belirtiliyor.

2003'te
Ba¤dat  
ilk gün
cehenneme
çevrilirken,
ABD'de bir
havai fiflek
firmas› 'fiok
& Dehflet'
patenti için
baflvuru
yap›yor.

fiok ve Dehflet
plan›n›n uygulamaya

kondu¤u ilk günün
foto¤raf›. Ba¤dat-Irak,

21 Mart 2003.
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Nihayet, 2007 sonlar›na do¤ru
kolera salg›n› ülkeyi boydan boya
sarm›fl, Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne
göre sadece Kuzey Irak’ta 7 binden
fazla kolera vakas› kay›tlara
geçmiflti. 

ABD, 2003’de ilk bombalarla
Ba¤dat’› tam bir cehenneme çevir-
di¤i gün, bir havai fiflek firmas› da
patent bürosuna ‘flok ve dehflet’
ad›n› almak için müracaat etmiflti.
Patent bürosuna daha sonra ayn›
ad›n münhas›ran kullan›m hakk› için
baflvuran firmalar aras›nda bir bil-
gisayar oyunu, bir böcek öldürücü,
bir golf sopas› ve bir de prezervatif
imalatç›s› bulunuyordu. Bu ticari
emtiadan hangisine yâr oldu¤u 
bilinmiyor, ama fiok & Dehflet
ad›n›n piyasa de¤erinin en az›ndan
Ortado¤u bölgesinde halkoyunun
gözünde s›f›ra yak›n oldu¤u tahmin
edilebilir.
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Tak›lan Plak
Pla¤›n tak›lmas› bir radyo 
programc›s›n›n bafl›na gelebilecek
en felaket durumlardan biridir.
Özellikle de tak›lma canl› yay›n
s›ras›nda gerçekleflirse, tam bir
felaket. Plak tak›l›r durur, tak›l›r
durur, tak›l›r durur... Yahu ben 
bunlar› evde çalm›flt›m hiçbir fleyleri
yoktu ki... ‹kinci bir felaket ise
teknisyenin pla¤› atlatmas›na
ra¤men ikinci hatta üçüncü
tak›lmalard›r ki yay›n odas›nda
eriyip gidersiniz. Üçüncü ve en
dehfletli olan› ise, plak canl› yay›n
esnas›nda tak›ld›¤›nda canl› yay›n
teknisyeninin orada olmamas›
hadisesidir ki, bu durumda yay›n,
tak›l›p kalan bir plak ile hiçbir
müdahale olamadan ak›p gider. 

Tak›lan plaklara karfl› çeflitli yön-
temler gelifltirilmifltir. Bunlardan en
geçerli olan› para yöntemidir.
‘Shell’ tabir edilen plak kolunun
ucunda i¤nenin tak›l› oldu¤u
kafaya, tak›lman›n fliddetine göre
paralar› art›rarak koydu¤unuz bir
yöntemdir. Öncelikle bir para
konur; tak›lma devam ettikçe para
say›s› art›r›l›r. Bu arada kafan›n
pla¤a sürtmemesine dikkat edilme-
lidir. Geçerli di¤er bir yöntem ise
oldukça ustal›k ve tecrübe gerek-
tirir. Bu yöntemde tak›lan yerdeki
çizik veya bozukluk t›rnaklar›m›z›n
ucuyla kanallar›n dönüfl istikame-
tine göre düzeltilir. Bir de tak›l›yor
diye, k›ymetli ama sat›c›n›n gözün-
den düflmüfl plaklar vard›r ki bu tür
plaklar bize her zaman bir sürpriz
yaflatabilir. Al›p eve geldi¤inizde
›srarla ve büyük bir flartlanmayla
tak›lmay› beklersiniz, ama hay›r
plak sa¤lamd›r iflte. K›ymetli bir
pla¤› ucuza alm›fl›n›zd›r. 

EErrccaann ‹‹mmrree

Taksim Gezi Park›
“‹nönü (Taksim) Gezisi’ni alelade bir
belediye bahçesi sanmak hatal›d›r.
Buras› büyük garp flehirlerindeki
‘promenade’ denilen gezinti
bahçeleri nevindendir. Nitekim
Paris’te böyle birçok gezinti

bahçeleri vard›r. Bunlar›n en
meflhuru Tuileries bahçesidir. Yine
Paris’teki Luxembourg bahçesi,
Trocadero denilen büyük binan›n
bahçesi de ‹nönü (Taksim) Gezisi
kabilinden gezinti bahçeleridir…”

Bu sözler 40’l› y›llar›n ‹stanbul
Vali/Belediye Baflkan› Dr. Lütfi
K›rdar’a ait. K›rdar, Yenileflen ‹stan-
bul bafll›¤›n› tafl›yan kitapta kendi
döneminde yap›lan park› böyle
anlat›yor. Gezi, Cumhuriyetin ‹stan-
bul’da gerçeklefltirdi¤i ilk kentsel
uygulamalardan biri. K›rdar’›n
Avrupa baflkentlerindeki parklarla
karfl›laflt›rd›¤› park, o zamanlar

Taksim Meydan›’na bakan merdi-
venlerle bafllayan ve Maçka
s›rtlar›nda sona eren büyük bir alan›
kaps›yor. 

Bu park hiç flüphesiz kentin
kenar›ndaki bir yeflil alan de¤il.
‹stanbul’un en de¤erli
parçalar›ndan biri. ‹lk önce kentin
ilk belediyesi, ‘Alt›nc› Daire’
taraf›ndan burada bir flehir park›
kuruluyor. Mezarl›klar fiiflli’ye,
kentin yeni s›n›rlar›na do¤ru uzak-
laflt›r›l›yor. Park›n içinde gazino,
bira bahçesi gibi e¤lence mekânlar›
yer al›yor. Topçu K›fllas› ise kentin
ilk stadyumuna dönüflüyor.
Cumhuriyet döneminde ise k›flla
y›k›l›yor, buna karfl›l›k talim yeri

yerleflim alan› oluyor. Lütfi K›rdar’›n
1940’lara do¤ru Frans›z mimar
Henri Prost’a yapt›rd›¤› ‘neoklasik’
tarzdaki proje ile bu büyük yeflil
alan bir bütün olarak ele al›n›yor.
Böylece tarihsel kent merkezi ile
kentin yeni geliflen semtleri
aras›nda halka aç›k bir yeflil kuflak
oluflturuluyor. ‹çine Aç›khava
Tiyatrosu, Spor ve Sergi Saray› gibi
kamusal kullan›ma ait ifllevler
yerlefltiriliyor.

Parklar Kime Aittir?
Bu devasa kent park›, kentin tari-
hinde bir dönüm noktas› olan Hilton
Oteli taraf›ndan ortadan ikiye

bölünüyor. Bu tarihî k›r›lma noktas›,
kamu kavram›n›n nas›l de¤iflmeye
bafllad›¤› hakk›nda bir fikir veriyor.
‹stanbul’un büyük otelleri, s›ras›yla
bu park›n içine veya çevresine
yap›l›yor. ‹lk park fikri, kamusal
öznenin kenti temsil etti¤i bir
döneme ait. Henüz özel sektör, sivil
toplum gibi aktörler ortada yok.
Otellerin yap›ld›¤› dönemde ise ser-
maye karar sürecine kat›l›yor ve
tan›nm›fl mimarlara ifl vererek kamu
alan›ndan pay al›yor. Sonra s›ra
sivil topluma geliyor. Parka otomo-
biller al›nmaya bafll›yor, seyyar
sat›c›lar, ne satt›¤› ald›¤› belli
olmayan kifliler yavafl yavafl park›
dolduruyor. ‹stanbul’un bu son
yeflil alan› bir boflluk olarak

Taksim Gezi Park›.
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OOrrmmaann››nn TTaannrr››ss››
Yeni Zelanda’n›n kuzey böl-
gesindeki Waipoua
Orman›’nda yaflayan dev bir
‘kauri’ a¤ac›. ‘Tane Mahuta’
Maori dilinde ‘Orman›n
Tanr›s›’ anlam›na geliyor. 51
metre uzunlu¤undaki a¤ac›n
gövde çap› 13,8 metreyi
buluyor. Kesin kan›tlara
dayanmasa da Tane
Mahuta’n›n 1250 ila 2500
yafl›nda oldu¤u san›l›yor.

EEdd..

Rata dayanamay›p ay ›fl›¤›na ç›kt›.
O anda tuhaf müzik kesildi. Kufllar
yok oldu. Rata seslendi. “Geri
gelin. Totora a¤ac›n› kesti¤im için
piflman›m. Ne olur beni ba¤›fllay›n.
Kötü bir niyetim yoktu. Sadece
ölen babam› geri getirmek için bir
kano yapmak istedim. Geri gelin.”

Kufllar geri gelmediler. Rata a¤ac›
kald›rmak için e¤ildi, genifl gövde-
sine sar›ld›. Tam o anda a¤aç ken-
disine do¤ru dönerek Rata’y›
kucaklad›. Günefl do¤uyordu. Rata
kendisini saran a¤aca flöyle dedi:
“Bir daha asla a¤aç kesmeyece-
¤im.” “Kesebilirsin” diye yan›tlad›
a¤aç. “Ama önce orman›n ve
kufllar›n tanr›s› Tane Mahuta’dan
izin almal›s›n. Bütün bu a¤açlar› ve
kufllar› Toprak Ana için o yaratt›.
‹htiyac›n oldu¤unda önce ondan
izin istemelisin.” A¤ac›n kollar›nda
uyuyakalan Rata gözlerini açt›¤›nda
yapayaln›zd›. ‹çini çekip evine
do¤ru yola koyuldu. Eve geldi¤inde
hayat›nda gördü¤ü en güzel ve
heybetli kano evinin bahçesinde
duruyordu.” 1 

her parçay›... Tekrar bir araya gelen
a¤aç gitgide canlan›p eski haline
dönüyordu. 

Sat›n alan flirket ne olur ne olmaz
diyerek buradaki mülkiyeti
paylaflmay› tercih ediyor, elde etti¤i
f›rsat› kazanca dönüfltürüp
mülkiyeti devrediyor. Diyeceksiniz
ki elindeki mülkleri satmay› plan-
layan kamunun bunu yapmaya
niyeti neden olsun? Çünkü kimse
talep etmedi¤i sürece, kamusal
alanlar›n da sahibi yok. 

KKoorrhhaann GGüümmüüflfl

Tane Mahuta
Rata nehir kenar›nda oturmufl, 
ölen babas›n› düflünüyordu. Onu
geri getirmeliyim, ama nas›l? Bafl›n›
kald›r›p a¤açlara bakt› ve karar
verdi. Kendime totora a¤ac›ndan
bir kano yapaca¤›m. Savaflç›lar›mla
kanoya binip, babam› ölüler
diyar›ndan geri getirece¤im. 

Ertesi sabah Rata ormana gitti ve
bir totora a¤ac› kesti. A¤aç göv-
desini ormanda öylece b›rakt› ve
evine döndü. Ertesi sabah kanoyu
yapmak için geldi¤inde onu bula-
mad›. A¤aç sanki hiç kesilmemifl
gibi sapasa¤lam ayakta duruyordu.
Rata hayret içindeydi. Biraz da
korkmufltu. Baltas›n› al›p a¤ac› bir
kez daha kesti. A¤ac›n gövdesi
büyük bir gürültüyle yere y›¤›ld›.
Rata a¤ac›n gövdesini oydu. Yo-
ruldu¤unda evine döndü. 

Bir sonraki sabah geldi¤inde a¤aç
yine el de¤memifl bir flekilde, ses-
sizce göklere uzan›yordu. Rata
buna bir anlam veremedi. Koca
a¤ac› bir kez daha kesti. ‹çini oydu,
z›mparalad›. Gece inerken Rata da
yorgun düflmüfltü. Yar› yar›ya haz›r
hale gelmifl kanoyu ormanda
b›rak›p evine gitti. Gece yar›s›na
do¤ru m›zra¤›n› al›p yola düfltü,
ormana geldi. A¤açlar›n aras›ndan
ay ›fl›¤› parl›yor, bilinmedik bir yer-
lerden tuhaf bir flark› duyuluyordu.
A¤ac›n oldu¤u yere geldi¤inde Rata
nefesini tuttu. Gördüklerine inana-
mad›. Yüzlerce kufl a¤ac›n
gövdesinden kopmufl olan milyon-
larca minik parçac›¤› a¤aca geri
tafl›y›p yerine koyuyordu. Rata’n›n
umursamazca baltas›yla kopard›¤›

de¤erlendiriliyor. S›ra rekreasyon
amaçl› bir tesis olarak Gezi’nin bir
bölümünü oluflturan TED’e (Tenis
Eskrim Da¤c›l›k Kulübü) geldi¤inde
buras› için bir gökdelen projesi
tasla¤› haz›rlan›yor. Çünkü buraya
yap›lmas› düflünülen gökdelen
Belediye Baflkan›’na sunuldu¤unda
yaln›zca basit bir perspektiften
ibaret ve avan projesi bile yok.
Ancak siyasal geliflmeler gökde-
lenin gerçekleflmesine f›rsat ver-
miyor. ‘Gökkafes’ ad› verilen bina
ise park›n geliflme alan› içinde.
Yap›laflma imkâns›z olmas›na ve
eski sahiplerine hiçbir imar hakk›
tan›nmamas›na ra¤men yeni sahibi
bir yolunu bulup burada dev bir
gökdelen infla ediyor. Bu arada
park›n Pasteur Hastanesi’nden
Taflk›flla’ya geçit veren güzel kap›s›
da bir daha aç›lmamak üzere
kapat›l›yor. ‹lginç olan; belediyenin,
Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü’ne ait
araçlar›n, dozer ve kamyonlar›n ait
olduklar› kuruluflun ismiyle çeliflir
biçimde buray› sürekli bir ‘makine
park›’ olarak de¤erlendirmeleri. (Ta
ki bir flirket Pasteur Hastanesi’ni
sat›n al›p, oraya apartman dikene
kadar.) Hyatt Regency Oteli,
bahçesi içinde kalan son ufak
ayr›nt›lar›n oras›n› buras›n› süsleye-
rek kendi çevre düzenlemesini
bitiriyor. Ama Gezi, ‹stanbullulara
iade edilmiyor ve terk edilmifl bir
görünüm kazan›yor. Park gidiyor,
yerine çamur ve mezbeleli¤in, oto-
mobiller ile kamyonlar›n, barakalar
ile inflaat molozlar›n›n y›¤›ld›¤› bir
saha geliyor. Gezi’nin kalan di¤er
ucuna, Maçka Park›’na ise
restoranlar ve seyyar sat›c›lar
hâkim oluyor. Otomobillerin girmesi
yasaklanm›fl olmas›na ra¤men için-
deki insanlar›n üzerine gelen
araçlardan kaçmadan yürüyebilme-
si mümkün de¤il.

Son olarak Pasteur Hastanesi bir
flirket taraf›ndan sat›n al›n›yor ve
buraya apartmanlar yap›l›yor.
Pasteur Hastanesi ise kolayl›kla
belediyeye devredilip kamusal bir
ifllev kazanabilecek durumdayken,
özel bir flirkete sat›l›yor. Sonra da
bahçesine s›¤d›¤› kadar apartman
dikiliyor. Bundan da anlafl›lan flu:
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1840 y›l›nda ‹ngilizlerle imzalanan Waitangi
anlaflmas› ile Maori halk›n›n toprak, kültür ve dil
haklar› sözde garanti alt›na al›nm›flt›. ‹ngilizce ve
Maori dilinde haz›rlanan anlaflman›n iki metni
asl›nda birbirinin tam da ayn› de¤ildi. Ufak bir
çeviri fark›yla Maoriler topraklar›n›n hakimiyetini
‹ngiliz Kraliçesi’ne devrettiklerini sonradan fark
ettiklerinde art›k ifl iflten geçmiflti. Ard›ndan 
y›llarca süren bir özgürlük mücadelesi geldi. Kendi
topraklar›nda ikinci s›n›f insan muamelesi gören
Maoriler bir yandan yoksulluk, iflsizlik; bunun
beraberinde getirdi¤i alkolizm, uyuflturucu
ba¤›ml›l›¤› ve fliddet ile bafl etmeye çal›fl›rken bir
yandan da kültürlerini, gerçekten de efli benzeri
bulunmayan yerel sanat birikimlerini korumaya,
ma¤rur Maori ruhunu yaflatmaya çal›fl›yorlard›.
Ço¤unlukla toprak ve k›y›lar›n ellerinden
al›nmas›na karfl› yap›lan protesto yürüyüfllerinde
Maori savaflç›lar› ‘Haka’ savafl dans› ile hükümeti
protesto etmeye, haklar› için mücadele etmeye
devam ediyorlar.

Son olarak 2004 y›l›nda Yeni Zelanda hükümetinin
ülkenin sahilleri ve deniz yata¤›n› kamulaflt›rmaya
yönelik bir yasa tasar›s› üzerinde çal›flmaya
bafllamas› üzerine büyük bir ayaklanma yafland›.
Söz konusu yasa, topraklar›n as›l sahibi olan ve
‹ngiliz hakimiyeti alt›nda y›llard›r ezilen Maori halk›
için atalar›ndan kalan toprak ve sahilleri de kaybe-
decekleri anlam›na geliyordu. Bu sebeple yaklafl›k
on bin Maori protestocu, Yeni Zelanda baflken-
tinde büyük bir yürüyüfl yapt›. Maori dilinde ‘Hikoi’
ad› verilen protesto yürüyüflü Kuzey Adas›’nda
bafllad› ve iki hafta sonunda Wellington’da sona
erdi. Baflbakan Helen Clark yürüyüflün nefret dolu
bozguncular taraf›ndan düzenlendi¤ini söyledi ve
bu konuda aç›klama yapmay› reddetti. Parlamento
üyelerinden sadece ikisi yasa tasar›s›na karfl› ç›kt›.
Bu iki üyenin koskoca kabinedeki yegâne Maoriler
olduklar›n› söylemeye gerek yok herhalde. Di¤er
hükümet yetkilileri, yasan›n Maorilerin sahilleri
diledikleri gibi kullanmalar›na engel olmad›¤›n›
belirtiyordu. Yani diledikleri gibi gezip tozabilecek-
ler, hatta bal›k tutabileceklerdi. Fakat bu aç›klama
Maoriler için yeterli de¤ildi. Onlar bu yasan›n 1840
tarihli Waitangi anlaflmas›na da ayk›r› oldu¤unu
söylüyorlard›. 10 bin Maori’nin iki hafta süren
yürüyüflüne ra¤men yasa tasar›s› ayn› y›l içinde
hayata geçirildi.

Yeni Zelanda’da,
Kauri orman›nda
yaflayan Tane
Mahuta 50 metre
uzunlu¤unda 
ve en az 2000
yafl›nda.

Pr; Aç›k Dergi. 
Yt; 05 May›s 2004. 

1 Bir Maori efsanesinden. 
Çev; Sona Ertekin.



lar›ndan biriydi. Bütün dürüst
insanlar›n yapmas› gerekti¤i gibi,
dikkat ve enerjisini kendi devletinin
ve toplumunun eylemlerine odak-
lad›, zira bu eylemlerin
sorumlulu¤unu paylafl›yordu;
devletin iflledi¤i suçlar› gün›fl›¤›na
ç›karman›n ve bask›, zulüm, fliddet
ve fütuhat›n kurbanlar›n› savun-
man›n sorumlulu¤u da bunlara
dahildir ve o, bu sorumluluktan 
asla kaçmad›. 

Yazd›¤› say›s›z makale ve kitap,
suçlar› ve amans›z eylemleri
gizleyen peçeyi kald›rd›, örtbas
edilen gerçekli¤e kavurucu bir ›fl›k
tuttu, ki bütün bunlar o gizlenen
gerçekleri anlamak ve insanca tepki
vermek için u¤raflanlar bak›m›ndan
muazzam de¤er tafl›r. Tanya’n›n
konuflmalar› da büyük önem tafl›rd›
elbette, ama onun aktivizmi

konuflmalar›yla s›n›rl› de¤ildi;
katlan›lamaz eylemlere karfl›
gelifltirilen do¤rudan direniflin
daima ön saflar›nda hem örgütleyi-
ci, hem de kat›l›mc› olarak yer ald›
ki, bundan daha sayg›n bir durufl
biçimi düflünmek zordur. Tanya
sadece Filistinlilerin haklar›n›n
kararl› ve onurlu bir savunucusu
olarak de¤il, ayn› zamanda ken-
disinin bir parças› oldu¤u ‹srail
toplumunun ahlaki bütünlü¤ünü ve
bu toplumun do¤ru dürüst ayakta
kalma umudunu savunmak için
mücadele edenlerden biri olarak da
hat›rlanacak.

Tanya’n›n ölümü sadece ailesi ve
onu flahsen tan›ma flans›na eriflmifl
olanlar için de¤il, ayr›ca onun böyle
büyük bir kendini adam›fll›k ve
cesaretle savunup korudu¤u insan-
lar için de de¤il, ayn› zamanda

Dilbilim araflt›rmalar›n›n neredeyse
tüm temel alanlar›na yapt›¤›
hayranl›k verici katk›lar› burada
tekrar gözden geçirmeye
kalk›flmayaca¤›m. Bunlar aras›nda
sözdizimsel yap› ve ifllemler, refe-
rans ba¤›ml›l›¤›, sözcük anlambili-
minin ilkeleri ve bunlar›n sözdizim
örgütlenmesi bak›m›ndan içerimleri,
yüzeysel olarak genifl bir çeflitlilik
gösteriyor gibi görünen karmafl›k
yap›lar›n çaprazlama dilbilimsel
semantik yorumlar›na getirdi¤i

birlefltirici yaklafl›mlar, vurgu ve
tonlama kuram›, etkili gramer
ayr›flt›rma sistemleri, içsel hesapla-
malarla düflünce ve duyumotor sis-
temleri aras›ndaki etkileflim, dilin öz
ilkesi olarak optimal tasar›m ve
daha pek çok baflka konu hakk›nda
özgün ve hayli etkili araflt›rmalar yer
al›yor. Onun akademik çal›flmalar›,
dilbilim incelemelerinin çok ötesine
geçer: Edebiyat kuram›n›, kitle
iletiflim araçlar› ve propaganday› ve
entelektüel kültürün özündeki di¤er
unsurlar› içine alacak flekilde
genifller. 

Fakat Tanya’n›n ola¤anüstü
akademik çal›flmalar›, onun
hayat›n›n ve bizim uzun, canci¤er
dostlu¤umuzun da yaln›zca bir
k›sm›n› oluflturuyordu. O, tan›ma
flerefine nail oldu¤um en cesur, en
onurlu insan haklar› savunucu-

Tanya Reinhart
‹srailli dilbilimci, edebiyat ve felsefe
hocas›, yazar ve aktivist (1943-
2007). ‹srail-Filistin sorunu üzerine
yazd›¤› kitaplar›n1 yan› s›ra, ‹srail’in
Yediot Ahronot gazetesinde,
Counterpunch, Znet ve ‹srail
Indymedia web mekânlar›nda çok
say›da köfle yaz›lar›, makaleleri
yay›nland›. Dilbilim üzerine dok-
toras›n› 1976’da MIT Üniver-
sitesinde tamamlad›. Tez hocas›
Noam Chomsky idi. Tel Aviv,
Utrecht ve New York Üniver-
sitelerinde ö¤retim üyeli¤i yapt›.
Ülkesi ‹srail’in 1967 savafl›nda iflgal
etti¤i topraklarda yürüttü¤ü poli-
tikalar›n amans›z bir elefltirmeniydi.
‹srail’in Bat› fieria ve Gazze’den
çekilmesi gerekti¤ini savunuyordu.
((BBkkzz;; SSeevvggiillii OO¤¤lluumm))

2002’de, ‹srail’in Filistin
politikalar›n› protesto etmek için,
Avrupa’n›n ‹srail üniversitelerine
deste¤ini durdurmas› için verilen
dilekçeyi imzalad›¤› için ‹srail’de
a¤›r flekilde elefltirildi. 2006’da da,
‹srail’in ‹flgal Alt›ndaki Topraklarda
yürüttü¤ü politikalara daha fazla
katlanamayaca¤›n› söyleyerek New
York’a tafl›nd›.  

2007 Mart’›nda 63 yafl›nda âni
ölümünün ard›ndan Tanya
Reinhart’›, hocas› ve yak›n dostu
Noam Chomsky flöyle anlat›yor:

“En ac› ve zor olan, insan›n
sevgiyle ba¤r›na bast›¤› kadim bir
dostun kayb› üzerine yazmas›.
Tanya Reinhart tam da buydu iflte.
Tanya parlak ve yarat›c› bir bilim
insan›yd›. Onun çal›flmalar›
hakk›ndaki de¤erlendirmemi en iyi
ifade etmemin yolu, y›llarca
öncesinin bir olay›n› hat›rlamaktan
geçer: Emeklili¤imden sonra
üniversitede kendi bölümümün
gelece¤ini planlarken benden sonra
yerimi almas› için Tanya’ya üniver-
sitemden bir davetiye ç›kartmak
için bir çabaya girifltim; ama, esefle
belirtmeliyim ki, büyük ölçüde
bürokratik sebeplerden dolay› bu
plan gerçekleflmedi. 
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Tanya Reinhart,
1943-2007.

TTaannyyaa bbüüttüünn ddüürrüüsstt iinnssaannllaarr››nn yyaappmmaass›› ggeerreekktttkkttii¤¤ii ggiibbii,,
ddiikkkkaatt vvee eenneerrjrjrjjiissiinnii kkeennddii ddeevvlleettiinniinn vvee ttoopplluummuunnuunn
eeyylleemmlleerriinnee ooddaakkllaadd››;; zziirraa bbuu eeyylleemmlleerriinn ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu
ppaayyllaaflfl››yyoorrdduu…… OOnnuunn aakktttkkttiivviizzmmii kkoonnuuflflmmaallaarr››yyllaa ddaa
ss››nn››rrll›› ddee¤¤iillddii;; kkaattllaann››llaammaazz eeyylleemmlleerree kkaarrflfl›› ddoo¤¤rruuddaann
ddiirreenniiflfliinn ddaaiimmaa öönn ssaaff››nnddaa hheemm öörrggüüttlleeyyiiccii,, hheemm
kkaatt››ll››mmcc›› oollaarraakk yyeerr aalldd››......

özgürlük, adalet ve flerefli bir bar›fl
kayg›s›n› yüreklerinde duyan herkes
için müthifl bir kay›pt›r.”

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
Tanya Reinhart’›n kitap ve makaleleri: 
www.wikipedia.org
www.counterpunch.com
www.zmag.org
www.uu.nl (Utrecht Üniversitesi web
mekân›)

1 Tanya Reinhart; Israel / Palestine: How to
End the War of 1948. New York: Seven
Stories, 2003.

Tanya Reinhart; The Road Map to Nowhere:
Since 2003. London: Verso, 2006.

Tanyeri Erkman
Tanyeri ile Aç›k Radyo’da bir prog-
ram yapt›k.1 Bu epey sevilen bir
program oldu ve sevdiren de ben-
den çok Tanyeri’ydi. Bu ifli birlikte
yapmay› önerirken ben Tanyeri’nin
hastal›¤›n› biliyordum. Önerme
nedenim bu de¤ildi elbette, ama o
da bir etkendi. fiüphesiz, radyo
dinleyicilerinin bundan haberi
yoktu. Bu yüzden ölümü bir flok
yaratt› ve beklenebilece¤i gibi, bun-
dan sonra herkes onu daha da çok
sevdi. Ölüm, erken, beklenmedik
ölüm, her zaman ölene karfl› böyle
bir duygu yarat›r; ama ben, böyle
bir ihtimalin sözkonusu olmad›¤› o
süre boyunca da Tanyeri’nin çok
sevildi¤ini biliyorum.

Tanyeri benim en eski
arkadafllar›mdan biri olan Ferit
Erkman’la evlendi ve böyle tan›flt›k.
‹lk günden, k›rk y›ll›k arkadafl gibi
olduk. Bu hep böyle devam etti.
Birçok zevkimiz uyuflurdu. En baflta
da müzik. Kantoymufl, tangoymufl
veya ‘Kâr-› nev’mifl, ‘suzidila-
ra’ym›fl, birlikte söyler e¤lenirdik.
Program› birlikte yapmay› öner-
memin nedeni budur tabii.

En yak›ndan tan›d›¤›n›z insanlar›
bile bir kere daha tan›ma f›rsat›n›z
do¤abilir. Y›llar süren yak›n arka-
dafll›¤›m›za ra¤men, ben Tanyeri’yi
bir kere daha tan›m›fl oldum.

Bunun vesilesi de hastal›¤›yd›.
‘Kanser’in daha ad›ndan bafllayan
dehflet malûm. Tanyeri’ye bu teflhis
kondu ve ameliyata girdi, gö¤sü
al›nd›. Hastanede ziyaretine gittik.
Bütün aile oradalard›, Tanyeri de
kendine gelmiflti. 

Ne konufltu¤umuzu flimdi hiç
hat›rlam›yorum; akl›mda hiçbir fley
kalmam›fl. Ama orada oldu¤umuz
sürece kat›la kat›la güldü¤ümüzü
çok iyi hat›rl›yorum. ‹nan›lmaz
flakalar›yla bu havay› yaratan
Tanyeri’ydi.

Tanyeri’nin mizah duygusu her
zaman dehfletti. K›p›r k›p›rd›. Ama o
gün özel olarak formdayd›.
Herhalde o da bizim içimizi ezen
kayg›y› biliyor ve bunu gidermeye
çal›fl›yordu.

‹nsan bazen gülmeye ihtiyac›
oldu¤u için olur olmaz güler. Ben
bu havada de¤ildim. Söyledikleri
sahiden komik oldu¤u, için kendimi
tutamay›p gülüyordum. Böyle bir
yaflant› bir daha da geçmedi
bafl›mdan.

Aç›k Radyo’da o program› takip
etmifl olanlar, eminim, bunlar›
okuyunca ne demek istedi¤imi
anlarlar. Ama san›r›m bu ba¤lamda
bunu en iyi anlayacak olanlar, o
günlerde radyoda çal›flanlard›r.
Çünkü onlar Tanyeri’yi kendileri
görüp tan›m›fl, saçs›z kalm›fl
bafl›ndan daha bilmem nereye
kadar, soluk al›p verdi¤i sürece
Tanyeri’nin dünyayla, dünyay› bir
gülme vesilesi yaparak bafla
ç›kt›¤›n› anlam›fllard›r. 

MMuurraatt BBeellggee

1 Pr; Bu fiehr-i stanbul Ki, Murat Belge,
Tanyeri Erkman; Yay›n Dönemi: 1-2-3 (Kas›m
‘95 – Kas›m ‘96); 13-14 (Tekrar›) (May›s ‘01 –
May›s ‘02).

Tarafl› Radyo
Aç›k Radyo’nun Haziran 1995 tarihli
manifestosunda1 “Radyo Ne ‹fle
Yarar?” diye bir soru soruluyor,
sonra da bu radyonun “demokratik,
özgür bir mecra” olaca¤›,
“haysiyetli” ifller yapaca¤› yaz›yor...
O da bütün yay›n hayat›nda bu üç
basit kelime etraf›nda flekillenen
ilkeleri uygulamaya çal›flt›. Asla
tarafs›z olmad›, bu gönüllüler
t›marhanesinde, gönüllü delilerden
beklenebilecek olan› yapmaya
gayret etti: Daima demokrasiden,
özgürlükten ve adaletten yana
olmaya ve bir de, haysiyet ad›na o
yoluk kuyru¤unu her daim dik tut-
maya çal›flt›.

“Bilmek ‹stiyoruz”
Radyo yay›na geçti¤i gün, Bosna-
Hersek’teki savafl devam ediyordu;
o da sözü ve müzi¤i ile, katledilen-
lerin yan›nda oldu; ülkede nükleer
santral kurulmas›na çal›fl›l›rken
onun tehlikelerinden korkanlar›n
yan›nda oldu; Susurluk kazas›
oldu¤unda kapal› kap›lar ard›nda
ifllenen cinayetlerin hesab›n›n sorul-
mas› için yay›n yapt›; Deprem oldu-
¤unda kendini bir telsiz çevrimi ha-
line getirdi ve “Devlet yaralar› sara-
cakt›r” teranesini sivil sesin nihayet
bast›rabilmesi için: “Kaç kifli kay-
bettik, bilmek istiyoruz?” diye 
sordu yüksek sesle; memleketin 
Ermeni-Kürt-K›br›s ebedî korkular›n›
bast›rmak için karanl›kta yüksek
sesle ›sl›k çald›. Manisal› gençleri,
YÖK’ü, içleri boflalt›lan bankalar›,
11 Eylül 1973’de fiili Katliam›nda
ITT flirketinin rolünü, küresel ›s›n-
mada petrol flirketlerinin rolünü, 
12 Eylül’de ortadan kaybedilenleri,
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Saraybosna’l› yerel
müzisyenlerden 

Vedran Smailovic, savafl
s›ras›nda  s›k s›k S›rp

bask›nlar›na hedef olsa da
y›k›lan milli kütüphane
binas›nda cenazelerde

çello çalmaya devam
ediyordu. (1992)



Radyo, hayat›n ta kendisi olan
müziklerini de öyle gördü.
‘fiark›’lar›n›, “sosyal de¤iflimin bir
arac›, ça¤›n bir tarihçesi, tarihin
yaflayan bir hat›rlat›c›s›”5 olarak
gördü ve öyle çald›. Sadas›n›,
popüler e¤lence müzi¤i denen o
dev aç›khava hapishanesinden
ç›kar›p, toplumsal vicdan âlemine
ya da, “paylafl›lan cemaat duy-
gusu”na6 geri dönmek için kulland›.

“Herkesin ortaklafla yükümlenmesi
gereken; yarat›lacak, tekrardan
yarat›lacak bir alan var,” diyordu
Edward Said. “Ne kadar emperyal
fliddet gösterilirse gösterilsin, bu
gerçek ortadan kalkmayacak.”7 

‹flte tam da o alan› savunmaya
çal›flt› Aç›k Radyo her zaman.
“Herkese ›srarla söylüyorum,
birleflin!” diyor Said. “De¤erler,
tan›mlar ve kültürler alan›n›, diren-
meden terk etmeyin. Bunlar tabii ki
birkaç Washington görevlisinin mal›
olamaz...”8

“gömülü” (embedded) medyan›n
hep karfl›s›ndayd›; birbiri ard›ndan
y›ldönümlerini, fiili’yi, Woody’yi, 
15- 16 Haziran’›, 6-7 Eylülü, Ame-
rika’n›n 11 Eylülünü, fiili’nin 11 Ey-
lülünü, 12 Eylülü, ‹ran darbesinin
50. y›ldönümünü, Sacco ile Van-
zetti’yi, Münir Nureddin’le Münir
Beflir’i, Duke’la Dylan’›, Bach’la
Brel’i anarken, bebekten katile
dönüflmüfl çocuklar›n Hrant’› vur-
mas›na yanarken, ‹srail’in Lübnan’›
vurmas›n› yaflarken, Hepimiz
Hrant’›z yürüyüflünü yüzbinler
halinde yürürken de kula¤› bir yan-
dan, Milan Kundera’n›n o hep
unutulmak istenen unutulmaz
sözündeydi: “‹nsan›n güce karfl›
mücadelesi, belle¤in unutufla karfl›
mücadelesidir.”

Sabra-fiatila katliam›nda fiaron’un
savafl suçlar›n›, Do¤u Timor’un bir
ara toptan kaybolan halk›n›, 50.
y›ldönümünde ‹ran darbesinde
petrolcülerin ne yapt›¤›n›, Cenin’de
kaç kiflinin öldürüldü¤ünü, ya¤mur
ormanlar›n› kimin kesti¤ini,
Arjantin’i kimin “iflâs etti¤ini” sordu;
AIDS’i kovalad›, ilaç flirketlerinin
gizli kapakl› ifllerinin peflinden
kofltu; “Battle in Seattle”› biraz
geriden, Porto Alegre’yi tam
göbe¤inden yakalad›; Kosova’da
epey bocalad›; Zeugma’y› atlad›
ama Enron’da hemen herkesi
atlatt›; ‹srailli vicdani redçilerin
mektuplar›n›, o mektuplar
yaz›lmaya bafllad›¤›ndan iki gün
sonra okudu, “korkunç savafl
suçlar›n›n ifllendi¤i ve hepsinin
gizlendi¤i, inan›lmaz bir barbarl›k
örne¤i olan Cenin cehennemine”2

ân›nda girdi ve paramparça olup
ç›kt›; Hiroflima’y› her y›l, hayat›n
içindeki fliddeti her gün konufltu;
AB maceras›nda ilk zirveden bir ay
önce düzenli program yapmaya
koyuldu, ondan sonra da Avrupa
rüyas›n› ve Avrupa riyas›n› hep
konufltu; Radyo Televizyon
Yasas›’n› tüm radyo ve televizyon-
larda bir tek o konufltu, Düflünceye
Özgürlük davalar›n›n ‘flahsen’
içindeydi; 11 Eylül’de hafif sersem
ve fakat h›zl›yd›, Irak savafl›nda
acaip h›zl›yd›: Bu konuda ilk
uyananlardan oldu: bu savafl› 17 ay
öncesinden itibaren Rumsfeld plan›
üzerinden anlatmaya bafllam›flt›
bile; Britanya’n›n “kitle imha silâh-
lar›” dosyas›ndaki tehdidin
“imkâns›z” oldu¤u, daha Britanya
ahalisi bu raporu ö¤renmeden önce
bu radyoda söylendi,3 bu radyo
Londra tarihinin gördü¤ü en büyük
kitle gösterisinde Londra’dayd› ve
BBC’den öndeydi, ayn› gün New
York tarihinin gördü¤ü en büyük
kitle gösterilerinden birinde New
York’tayd› ve tüm Amerikan
medyas›ndan öndeydi, ama bunu
yapman›n dünyan›n en zor ifli
olmad›¤›n›n da bilincindeydi;
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en
önemli Meclis kararlar›ndan birinin
al›nd›¤› gün, karardan önce
Ankara’da S›hhiye Meydan›’ndayd›,
bar›fl hareketinin hep yan›nda,
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Bartolomeo Vanzetti
ve Nicola Sacco.

“Hem Gerçekçi, Hem Ahlakl› Olmak Mümkün”
“‹stanbul’da yap›lan 21. Dünya Felsefe Kongresi’nde özellikle iki dünya meselesi öne
ç›kt›. Bunlardan biri dünyadaki yoksulluk, ikincisi de mutlaka ve mutlaka bir uluslararas›
hukuk sisteminin gereklili¤i. Amerika’n›n Irak’› iflgali ile tamamen yerle bir etti¤i hukuki
uluslararas› düzenin gereklili¤i ortaya ç›kt›. Bu, dünyan›n ileri gelen felsefecileri
taraf›ndan gerek Jürgen Habermas olsun, gerek Peter Singer olsun, çok net bir flekilde
ifade edildi... Türkiye’de Irak savafl› öncesinde özellikle baz› gazeteciler ve di¤er kesim-
ler taraf›ndan Irak savafl›na karfl› ç›kanlara karfl› dile getirilen bir elefltiri vard›: ‘Siz idea-
listsiniz, ayaklar›n›z yerde de¤il, gerçekçi de¤ilsiniz...” Halbuki tam tersi ç›kt› ortaya bu
bildirilerde. Hem gerçekçi, hem ahlâkl› olman›n mümkün olabilece¤i ortaya ç›kt›. O
bak›mdan Kongre’nin Türkiye’de yap›lm›fl olmas›n›n da çok önemli oldu¤unu düflünü-
yorum. Hiçbir bildiri yoktu ki Amerika’n›n iflgalini hakl› göstersin, meflru göstersin... Yani
ço¤u zaman güçsüzlerin elindeki en önemli silah zaten do¤ru’dur, ya bilime iliflkin
do¤rudur ya da ahlâki do¤rudur. Biz bugün Amerika’n›n Irak’› iflgalini elefltirebiliyor isek
bunu ahlâki bir do¤ruya dayanarak yap›yoruz, “bu ahlâken yanl›flt›r” diyerek yapabili-
yoruz. Dolay›s›yla zaten politik gücü ya da ekonomik gücü olmad›¤›na göre, s›¤›nabile-
cekleri, karfl› ç›kabilecekleri, sar›labilecekleri tek araç bizzat ahlâki, etik yahut da bilim-
sel do¤rular. Bundan da vazgeçti¤imizde tamamen teslim oluyoruz... Bilimin hem siyasi-
askeri bir güç haline gelmesi, hem de müthifl bir kâr arac› haline gelmesi, tabii ki bilim-
sel etos dedi¤imiz fleyi tehdit ediyor ve parçalamaya bafll›yor. Bilimsel faaliyet aç›k ve
dürüstlü¤e dayanan bir faaliyettir, aç›k elefltiriye dayal› bir faaliyettir... fiimdi bu güme
gidiyor, çünkü art›k biz sizinle konuflamamaya bafll›yoruz ... Ben bunun böyle git-
meyece¤i kan›s›nday›m. Yani dünya flu andaki ekonomik sistemini daha uzun süre
götüremeyecek kan›s›nday›m, flimdiden onun belirtileri var...Bu böyle gitmeyecek, o
gözüküyor...”4
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Aç›k Radyo tam da bunu savun-
maya çal›flt› her zaman. Onun
onbefl y›l önce kaleme al›nm›fl
‘manifesto’su9 da iflte bunun için flu
cümleyle bitiyordu:

“Bu, bizim ortak projemizdir.”

Hem Demokrasi, Hem
Küreselleflme Mümkün
Ama...
Hem demokrasinin
geliflmesine, hem de küre-
selleflmenin nimetlerine
gerçekten inan›l›yorsa, küre-
selleflmenin sonuçlar›n›n da
mutlaka paylaflmas› zorunlu
görünüyor. Çünkü, büyük
flirket küreselleflmesi denen
sürecin sonunda ayazda
kalan ‘ötekiler’, yani
Cancún’da DTÖ toplant›s›nda
‘s›f›r kilometre’de’da kendini
kalbinden b›çaklayan Bay
Lee, Irak’ta iflgalci kurflunla-
r›yla kevgire dönen ads›z
delikanl›, Kemer aç›klar›nda
denizin dibindeki yar›m 
sintinede kemikleri sonsuza
kadar mahsur kalan Pakistanl›
mülteci k›z, ya da “cennete
gitmek ve orada kivi, portakal
yiyip dinlenmek isteyen”10

dokuz yafl›ndaki Diyarbak›rl›
o¤lan, biziz. Ve çünkü, flair ve
vaiz John Donne’›n dedi¤i
gibi:

Kimse bir Ada de¤ildir, kendi
içinde bir bütünlük arzeden;
herkes K›tan›n bir parças›,
anakaran›n bir bölümüdür; bir
Toprak zerresini Deniz al›p
götürse, Avrupa azalm›fl olur;
bir Yar›mada kopup gitmifl,
dostlar›n›n Malikânesi ya da
senin kendi malikânen
yokolup gitmifl gibi olur; her-
hangi bir insan›n ölümü, beni
azalt›r, çünkü ben ‹nsanl›kla
halli hamurum; E, o zaman da
bana asla sorma, bu çan
kimin için çal›yor diye; o çan
senin için çal›yor.11

Nablus yak›nlar›ndaki Salim kasabas›nda yafll› bir Filistinli kad›n, sahip oldu¤u zeytin a¤açlar›n›n Yahudi yerleflimciler
taraf›ndan sökülmesine engel olmaya çal›fl›rken, bir ‹srail askeri de onu seyrediyor. Bat› fieria, 27 Kas›m 2005.



8 a.g.y.

9 Bkz.: www.acikradyo.com.tr

10 Zafer Yenal, Yücel Yemez, Burcu Ku¤u;
“‹ncir Çekirde¤i” Aç›k Radyo, 27 Eylül 2003.

11 John Donne’›n vaaz›ndan bu parçay›,
Ernest Hemingway, For Whom The Bell Tolls
roman›nda epigraf olarak kullanm›flt›r
(Middlesex: Penguin, 1961).

12 Richard Falk; Y›rt›c› Küreselleflme: Bir
elefltiri, ‹stanbul: Küre yay›nlar›, 2001. (s. xvii)
(‹ngilizce Önsöz’den çeviren ve vurgular ÖM)

Tarzan
Ormanlar Kral›
Haftabafl›nda radyoda Disney’in
Broadway’deki yeni Tarzan prodük-
siyonu üzerine bir programr  dinle-
dim. Ormanlar kral›r  benim büyüdü-
¤üm y›llarda pek tutuluyordu.k  Ço-
cukken onun sürekli kanl› cinayet-
leri hayk›ran, tehlikedeki yavuklusu-
nun kurtulufluna do¤ru koca bir as-r
madan zarif birf  kavisler  sallan›rken
ç›kard›¤› o do¤aüstü sesi taklit et-
mek içink  neredeyse bademcik-
lerimi söktü¤ümü hat›rl›yorum.
Peki o günden bu yana ne
ö¤rendik? Filmlerde Tarzan’›
oynayan flu Buster Crabber  ve
Johnny Weismuller’in o sesi asla
ç›karmad›¤›n›. Bu asl›nda üç kiflinin,
bir bariton,r  bir tenorr  ver
Arkansas’tan bir domuzr  taklitçisi-

Aç›k Radyok  bunlar›n hiçbirini yap-
mad›. Güçsüzdü belki, ama, yay›na
geçti¤i 13 Kas›m 1995 günü saba-
h›ndan beri, Profesör Irz›k’›nr  deyi-
fliyle, güçsüzün elindeki tek silah›,k
ahlakî do¤ruyuî  kullanmaya çal›flt›.
‹stedi ki bu do¤ru, onun mikrofon-
lar›ndan ç›k›p güce ve adaletsizli¤e
karfl› do¤rultulan bir silahr  olsun. Bu
silah›n nas›l bir ‘ses’r  ç›kard›¤› konu-
suna gelince. Burada bir tekr  bilirkiflik
var. Balistik muayenek  raporunu ve-
recek tekk  yetkilik  de o tabii: Dinleyici.
((BBkkzz;; AAçç››kk RRaaddyyoo,, MMaanniiffeessttoo,, AAçç››kk
RRaaddyyoo -- CCooooll MMeeddyyaa ))
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Tarafl› Yay›n
K›sacas›, kuruldu kurulal› hep yanl›,
hep tarafl› yay›ndayd› Aç›k Radyo.k
Do¤rusunu isterseniz, baflka türlü
yapamaz, tarafs›z kalamazd›.

Ne yapsayd› yani? ‘Nas›lsa deprem
olacak, Allah’›n emri, hem olsa da
devlet yaralar› sarar, o zaman üze-
rinde konuflmaya gerek yok,k  oldu-
¤unda düflünürüz’ mü deseydi?
‘Küresel ›s›nma kap›m›za gelmifl,
canl›lar âleminir  yok edebilir,k  ama
zaten petrol, kömür, enerji flirketleri
de azman, o zaman bununla ilgili
konuflman›n âlemi yok, unutal›m
flimdi’ mi deseydi? Ya da, ‘Amerika
çok güçlü,k  eh, a¤an›n eli de tutul-
maz, o zaman ona day› diyelim,
Irak’a hegemonya ve petrol için de-
¤il, demokrasi ve özgürlük içink  gel-
di diyelim bari’ mi deseydi ve sus-
sayd› ondan sonra? ‘Madem böyle,
madem “suçludur, güçlüdür”, o za-
man ülkemiz de asker gönderipr
güçlünün suçorta¤› olsun, askerle-
rimiz de biraz ölsün vars›n, ne ya-
pal›m’ diyerek. Ya da, ‘yoksul ülke-
ler âdilr  ticaret istiyor, hakl›lar da,r
ama ne yapal›m ki onlar› unufak
eden ülkeler der  çok zengink  ve
güçlü, güçsüzler baks›nlarr
bafllar›n›n çaresine’ mi demeliydi
yoksa? Kâinat›n tek sesik  vard›r m›r
demeliydi? “Güçlüdür, hakl›d›r!”
Bunu mu düstur olarak benimse-k
meliydi? Ve ‘Delete’ tufluna
bas›p unutmal› m›yd› herfleyi
–Kundera’y› ve geri kalan ne
varsa hepsini?

Kültür, Siyaset, Ahlak
Küreselleflme, ekonomiyle
oldu¤u kadar kültür,r  siyaset
ve ahlakla da iliflkili olarak
alg›lanmal›d›r. Bu, meslek-
lerinin ortodoks anlay›fllar›
içinde ne kadar iyir  yetiflmifl
olurlarsa olsunlar, ekono-
mistlere emanet edilecek birk
al›flt›rma de¤il, ahlaki ve siyasi
hayalgücü için bir s›navd›r...r 12
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“Ormanlar Kral›.”

nin, hepsi de avazlar› ç›kt›¤› kadar
ba¤›r›rken yap›lm›fl bir ses kayd› idi.
Bu dünya inananlara merhamet
etmiyor.1

Bill Moyers

NNeeyyzzeenn TTeevvffiikk AArrkkaaddaaflflllaarr››yyllaa
SSiinneemmaaddaa TTaarrzzrzaann FFiillmmiinnii ‹‹zzlleerr......
Perdede ‘Son’ yaz›s› görülüp de
›fl›klar yan›nca yaz›klan›r.
- Hay Allah...
- Be¤enmedin mi Hoca?
- Be¤endim be¤enmesine de,
onlarda da böyle olmas›na flaflt›m.
- Eee, sinema bu. Her yerde ayn›.
- Ben filmin sonunu söylüyorum.
Delikanl› k›z› kurtard›, sonra da
becerdi. Ben bu ifller yaln›z bizde
böyle olur san›yordum.2

DDeerr;; ZZeeyynneepp DDaammaarr

1 Bill Moyers; “Pass The Bread”
CommonDreams. Çev. Sona Ertekin. 22
May›s 2006.
www.commondreams.org

2 Alpay Kabacal›; Çeflitli Yönleriyle Neyzen
Tevfik. ‹stanbul: Özgür Yay›nlar›, 2003.

Tasarruf Genelgesi
Cumhuriyet tarihinde en derin
sadakatle ba¤l› bulunulan gelenek
zannedildi¤i gibi Anayasalar›m›z
de¤ildir. Yak›n tarihimizde birçok
devlet adam› Anayasay› çi¤nemekle
suçlanm›flt›r. Kurulmufl 70 hükümet
zaman›nda da bozulmam›fl tek
devlet gelene¤imiz, ‘tasarruf genel-
geleri’dir.

Her hükümetin güven oyu ald›ktan
hemen sonra hiç ihmal etmedi¤i
nokta derhal bir ‘tasarruf genelgesi’
yay›nlamakt›r. Kimbilir, tasarruf ge-
nelgesi yay›n› birkaç gün gecikti
diye iflinden olan kaç bürokrat var-
d›r. Tasarruf genelgesi yay›nlanma-
s›, san›ld›¤› gibi basit bir ifl olmay›p
bafll›bafl›na bir uzmanl›k konusu-
dur. Riayet edilmeyecek tüm konu-
lar›n tespiti, bunlar›n yaz›lmas›, an-
lafl›lmaz dile çevirisi, ço¤alt›larak
köylerdeki jandarma karakollar›na
kadar da¤›t›m› iflin birinci safha-
s›d›r. ‹kinci safhada ise tasarruf
genelgesini alan her birim amirinin :
“Üst birimimizin filan tarih ve

fiflmanca say›l› genelgeleri ekte
sunulmufl olup, genelge muhtevi-
yat›na hassasiyetle uyulmas›, uy-
mayanlar hakk›nda çok ciddi idari
ifllem yap›laca¤›na bilgi edinilmesi
rica olunur” fleklinde bir ek genelge
ile alt birimlere tebli¤i yer al›r. 

Otomobillendirme
Tasarruf genelgelerinin nas›l
yaz›laca¤› konusunda herhangi
düzenleyici bir mevzuat yok ise de
bu konuda derin bir anlay›fl birli¤i
zaman içinde oluflmufltur. Bir kere
her genelgede mutlaka bulunmas›
gereken hususlar vard›r. Örne¤in,
kamu kurum ve kurulufllar›nda
kâ¤›t, toplu i¤ne ve sabit kalem
sarfiyat›n›n azalt›lmas› bu cümle-
dendir. Hakikaten de al›nan bu ted-
birler etkisini göstermifl ve
1923’den bu yana sabit kalem
sarfiyat› kayda de¤er ölçüde
azalm›fl, ancak tükenmez kalem
harcamalar›nda anlafl›lmayan bir
patlama olmufltur. Ayn› sevindirici
geliflme toplu i¤ne, mürekkep
hokkas›, kurutma kâ¤›d›, divit ve
kalem sap› konusunda da meydana
gelmifltir.

Tasarruf genelgelerinde mutlaka
bulunan ikinci konu makam otomo-
billeri konusudur. Ancak üzülerek
müflahede edilmektedir ki, d›fl güç-
lerin etkisi dolay›s›yla bu konuya
hâkim olunamamakta ve kamu 
personeli giderek daha büyük
ölçüde ‘otomobillendirilmekte’dir.
Ancak otomobillenenler ile onlar›
otomobillendirenlerin görünüflteki
çekiflmesi asl›nda onlar› seyreden
vatandafla karfl› bir vazife
oldu¤undan dolay› kamu araçlar›
her y›l yaklafl›k %20 oran›nda art-
maktad›r.

Çelenk Gideri
Üçüncü nokta kullan›lmayan
›fl›klar›n söndürülmesi ile çelenk
giderinin azalt›lmas›na gayret
edilmesi gere¤idir. Tabii ki h›zla
de¤iflen dünya ve geliflen
bürokrasimiz, her y›l›n genelgelerine
baz› ilaveler de yapmay› gerek-
tirmektedir. Örne¤in telefon
konuflmalar› için bir üst amirden
yaz›l› izin almak, bir yüzü yaz›l›

kâ¤›tlar›n ikinci yüzlerini de kullan-
mak gibi yarat›c› düflünceler bu
cümledendir. 

Tabii ki bütün bu olumlu tedbirleri
gayriciddi say›p, esas tasarrufun
herkesin iflini yapmas›yla, kamu
kadrolar›n›n küçültülmesi ve fazla
personele yeni beceriler kazand›r›l›p
kendi ifllerini kurmalar› için destek
ortam› sa¤lanmas›yla olabilece¤ini,
mevcut tedbirlerin ancak ve yaln›z
iflini yapan bir avuç insan›
çal›flamaz k›laca¤›n› tutturan bir
tak›m ütopik kifliler de ç›kmaktad›r.
Ancak onlara ald›rmamak ve bu
yolda flaflmadan devam etmek
laz›md›r.

Bir söylenti de bu gibi genelgeleri,
esas hedefleri sapt›rmak isteyen ve
israfa esas neden olanlarla, onlar›n
bu tavsiyelerine, “kardeflim saç-
malama, israf›n %80’i, harca-
malar›n %20’since oluflturuluyor.
Bu %20 içinde de toplu i¤ne, divit
ve telefon konuflmas› yoktur; fazla
personel, e¤itimsiz personel, sis-
tem kuramamak, sorun teflhis ede-
memek gibi becerisizlikler vard›r”
diyemeyenlerin birlikte haz›rlay›p
yay›nlad›klar›d›r. 

TT››nnaazz TTiittiizz

Taser
Bir elektrikli flok silah›na verilen
ticari isim. Lazer teknolojisini akla
getirse de, Taser’›n lazer ile ilgisi
yoktur; bu, Arizonal› mucit ve
giriflimci Jack Cover’›n ‘Thomas A.
Swift’s Electric Rifle’ (T.A.S.E.R.)
ad›n› verdi¤i icad›n›n k›salt›lm›fl hali
ve markan›n alamet-i farikas›.
Elektroflok silah›, bir insana elektrik
floku vermek suretiyle baz› yüzeyel
kas fonksiyonlar›n› geçici felce
u¤ratarak o insan› itaate zorlayan
bir silah. Taser, günümüzde özellik-
le geliflmifl Bat› ülkeleri kolluk
kuvvetlerince yayg›n olarak
kullan›lan silah tipi ve markas›d›r.
Elektrikli tüfek d›fl›nda elektrocoplar
ve elektroflok kemerleri de revaçta.
((BBkkzz;; GGaallvvaanniikk VVeessttiibbüülleerr
SSttiimmüüllaattöörrüü)) Taser tüfeklerinde
otomatik durdurma dü¤mesi 
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tiyordu. Sa¤l›k âcil servis görevlileri
ise olay mahalline nedense olaydan
ancak 15 dakika sonra geldiler;
onlar›n yapt›klar› ‘flok tedavisi’ ve
kalp masaj› ifle yaramad›.
Polonya’n›n Vancouver baflkon-
solosunun ifadesiyle, “Dziekanski
yedi y›l bekledikten sonra
Vancouver’daki ütopyas›na varm›fl
ve vard›ktan 10 saat sonra da
ölmüfl”tü.

Öldürmeyen Silah Öldürüyor
Bütün olay, bafltan sona bir
Kanada vatandafl› taraf›ndan
videoya çekildi. Bu kifli, polise tes-
lim etti¤i kay›t geri verilmeyince
ancak bir ay sonra, mahkeme
karar›yla geri alabildi. Video kayd›,
polisin aç›klamalar›n›n bir k›sm›n›n
do¤ru olmad›¤›n› ortaya ç›kard›.
Polonya Konsoloslu¤unun da
müdahalesiyle uluslararas› alanda
tart›flmalara yol açan olay, hemen
ard›ndan yine ölümle sonuçlanan
17. vakan›n ard›ndan nihayet
Kanada içinde de bir meflruiyet
tart›flmas› yaratt›: Sivil toplum kuru-
lufllar› Taser silah›n›n ‘s›n›rl›’ kul-
lan›m› ya da yasaklanmas› ile ilgili
bir tart›flma bafllatt›. Polis de Taser
teknolojisinin güvenilirli¤i ile ilgili
demonstrasyonlar düzenleyerek
bunlara cevap verdi.

Tam bu olaylar›n ard›ndan, bir hafta
içinde dördü ABD’de, ikisi de
Kanada’da olmak üzere alt› 
genç erke¤in Taser cihaz› ile
flokland›ktan hemen sonra ölmesi
üzerine; taser tart›flmas› bir anda
uluslararas› gündemin ön s›ralar›na
oturdu. Birleflmifl Milletler ‹flkence
‹le Mücadele Komitesi, son olarak
Portekiz polisi taraf›ndan da sat›n
al›nan TaserX26 silahlar›n›n
kullan›lmas›n›n bir iflkence biçimi
say›labilece¤ini ve BM ‹flkencenin
Önlenmesi Sözleflmesi’ne ayk›r›
oldu¤unu aç›klad›. Komite önünde
yeminli ifade veren bir uzman,
silahlar›n insanlara zarar ya da
ölüme sebebiyet verme riskinin
ispat edildi¤i” yönünde beyan
vermiflti. “Öldürücü olmayan silah”
diye bilinen cihaz›n, Kanada gibi
ülkelerin standartlar›na göre
öldürücü silahlardan çok daha fazla

bafl› belaya girdi. Sonunda, yeni bir
‘ordu’ya kat›lmak istedi. Say›lar›,
sadece 2004’ten sonraki üç y›l
içinde iki milyona varan ve büyük
Bat› kentlerinde barmenlik,
kap›c›l›k, tesisatç›l›k yapan
Polonyal› göçmenlerden biri olmak
istedi. ((BBkkzz;; GGööçç)ç) Kanada’da, k›fl
olimpiyatlar›na haz›rlanan
Vancouver’da inflaat iflçisi olarak
çal›flmak üzere yola ç›kt›.

Hava Alan›nda fiok ve Dehflet
Polonya’daki küçük kasabas›n›n
d›fl›na hayat›nda ilk kez ç›kan göç-
men aday›, Kanada’daki annesinin
yan›na, birlikte yaflamak ve 
inflaatlarda çal›flmak üzere gelmiflti.
Uça¤› 2 saat rötar yapm›fl,
ard›ndan da kendisi 8 saatten fazla
bir süre havaalan›n›n caml› ‘güven-
lik’ bölgesinde bekletilmiflti.

Gümrükten geçmeyince, annesi
onun uça¤›n› kaç›rd›¤›n› sanarak
havaalan›ndan ayr›lm›flt›. Geçen bu
süre içinde giderek asabileflen
Dziekanski ile uluslarararas› hava
liman›nda hiç kimse iletiflim kur-
mam›flt›. Çünkü kendisi Lehçe
d›fl›nda dil bilmiyordu, yetkililer de
nedense çeviri servisinden yarar-
lanma yoluna gitmemifllerdi.
Polonyal› genç adam toplam 10
saate varan bu bekleyiflten sonra
kilitli kap›lar› sandalyelerle zorlam›fl,
bir sehpay› devirmiflti. Onu teskin
etmek için 4 polis memuru duruma
vaziyet etti. Ona duvara yaslanma
emri verdi. Polonyal› sakinleflmiflti
ama polisler ona Taser ile flok
verdiler. Sars›nt›lar içinde yere
düflen Polonyal› göçmene yerde
ikinci kez flok verildi. Elleri arkadan
kelepçelenen Dziekanski hayk›rarak
k›vrand›ktan sonra birden hareket-
siz kald›. Bir görgü tan›¤›, onun en
az 4 kez Taser ile flokland›¤›n› belir-

bulunmad›¤›ndan, birçok polis me-
muru bu tüfekleri insanlar üzerinde
defaatle ya da fazla uzun sürelerle
kullanmakta, bu da potansiyel
olarak san›klar›n sa¤l›k sorunlar›
yaflamas›na, bazen ölmesine yol
açmaktad›r. Ba¤›ms›z komisyon-
lar›n araflt›rmalar›nda genellikle
bunlar ‘öldürücü olmayan’ silahlar
kategorisine sokuluyor, ama
imalatç›lar›n kullan›m k›lavuzlar›nda
ve yasal uyar› belgelerinde
muhtemel ölüm olaylar›ndan söz
edilmekte ve imlatç›n›n bundan
sorumlu tutulamayaca¤› bildirilmek-
tedir. Yaln›zca Kanada’da 2003-
2007 aras›ndaki 5 y›ll›k süre içinde,
Taser silah› kullan›m› sonucunda
meydana gelen en az 17 ölüm
vakas› vard›r. Taser ile ölüm olay-
lar›n›n en çarp›c› olanlar›ndan biri
Ekim 2007’de yine Kanada’da
Vancouver uluslararas› hava
liman›nda yafland›. Robert
Dziekanski adl› bir Polonya göç-
meni, Kanada Kraliyet Atl› Polisi
taraf›ndan, hava liman›n›n caml›
gümrük odas›nda en az iki kere
Taser ile flok yedikten sonra k›vra-
narak yere düfltü ve öldü. 40
yafl›ndayd›.

‘fiok Tedavi’den ‘fiokla Teskin’e
Asl›nda bu olay çok farkl› türden bir
baflka ‘flok’un uzant›s› ve devam›
say›labilirdi. Dziekanski, memleketi
Polonya’da 1989 y›l›nda bütün
ülkede ‘flok tedavisi’ ad› verilen
büyük bir deney bafllat›ld›¤›nda
genç bir ergendi. O zamanlar,
komünist bir ülkede bir dizi sert
ekonomik tedbir uygulan›rsa, o
ülkenin Fransa, Almanya vb. gibi
‘normal’ bir Avrupa ülkesine
dönüflece¤i söyleniyordu. Hap›n
ac›s› k›sa süreli, iyileflme h›zl›, ödül
de büyük olacakt›. Polonya
hükümeti bir gün içinde fiyat kon-
trollerini kald›rd›, sübvansiyonlar›
kesti, özellefltirmelere gitti. 
Ama, Polonya bir türlü
‘normalleflemedi¤i’ gibi, Dziekanski
benzeri say›s›z genç iflçi için ‘nor-
mal’e dönüfl de hiç olamad›. O,
genç Polonyal› iflsizler ordusu
saflar›na kat›lmak zorunda kald›.
Dizgicilik, madencilik yapmaya
çal›flt›, ama hep iflsiz kald›, polisle

TASER X26C.

ölümcül bir silaha dönüflmesi 
üzerine, tart›flmalar ve protesto
gösterileri de alevlenmifl durumda.
Bununla birlikte, Taser silah›n›n
yasaklanaca¤›na ya da kullan›m›n›n
k›s›tlanaca¤›na iliflkin bir belirtiye
rastlanm›yor. 
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Guns” Are Under Fire After Six Deaths This
Week; Rallies Held Demanding They Be
Banned”, CBS/AP) CBS News Online, 25
Kas›m 2007.
www.cbsnews.com

www.wikipedia.org

Teaches of Peaches
Peaches’a bafllad›¤›mda koca
memelerim ve sar› saçlar›m
olmad›¤›n›, ve insanlar›n seksi
kad›nlar›n görünmesi gerekti¤ini
düflündükleri gibi görünmedi¤imi
farkettim. Sonra flunu farkettim,
ben seksiyim. Ve iflte bunu
oldu¤um gibi göstermeye karar
verdim. ‹stemiyorsam saç›m› 
sar›ya boyamam gerekmiyor.
Gö¤üslerime silikon takt›rmam
gerekmiyor. Biraz göbe¤im 
olabilir. Sadece kendim 
olabilirim ve kimsenin beni 
dönüfltürmek istedi¤i fley olmak
zorunda de¤ilim. Ve hatta
müzi¤imin prodüksiyonu için 
kimseyi tutmak istemiyorum. 
Kendi müzi¤imi kendim yapabilirim.
‹nsanlar›n söyleyip durdu¤u fleyleri
söylemek zorunda da de¤ilim.
Kendi olay›m neyse onu söyleye-
bilirim. Çünkü benim hissetti¤im
flekilde konuflan insanlar var ama
nedense bu, müzi¤e yans›m›yor.
Bafllarken bunlar› düflündüm ve
neden hip-hop hep kad›nlara
yöneliyor diye sordum kendime. 
Ya da rock’n’roll, biz onu birçok
yönüyle oldu¤u gibi kabul ederken,

neden benim bak›fl aç›m› da
yans›tm›yor? Kad›n ya da erkek
olarak de¤il de sadece benim
bak›fl aç›m›? Bunu yapmaya karar
verdim. Ve bu yüzden de ilk
albümümün ad›n› Teaches of
Peaches koydum ama bunu 
yapmam›n as›l sebebi ‘teaches’›n
‘peaches’la kafiyeli olmas›yd›.1

PPeeaacchheess iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi  
Yt; 07 May›s 2005.

1 Söylefli, Bang grubundan Avni Ertepe
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Techno
Techno kasvetli, monoton bir
endüstri flehri olan Detroit’te
do¤du. Bu karanl›k flehirde,
dumanlar alt›ndaki sokaklar fab-
rikalarla, fabrikalar durmaks›z›n
ba¤›ran makinelerle doluydu.
Makinelerin sesi Kraftwerk’le
beraber müzi¤in içinde duyulmaya
bafllam›flt›. Chicago ve Newyork’ta
House’un ortaya ç›k›fl›yla da yeni
bir müzik anlay›fl›, yeni yap›lar,
anlat›m biçimleri olufltu. Acid
House’la müzi¤e giren c›z›rt›lar ve
tuhaf sesler Detroit’te gitgide
saflaflarak, ‘four-to-the floor’ ad›
verilen elektronik dans beat’inintt
üzerinde yerlerini ald›lar. 80’lerin
ortas›nda, tamamen elektronik ve
son derece soyut bir müzik olan
techno ortaya ç›kt›. Techno,
makineyle insan aras›ndaki melez
varolufl biçiminin bir ifadesi; en saf
insani duygular› makinelerin ses-
leriyle anlatan yeni bir dildi. 

Techno’nun ilk örne¤i 1985 y›l›nda
Juan Atkins taraf›ndan üretildi.
Atkins bu noktaya gelirken
Kraftwerk, Parliament, Funkadelic
ve Dj Electrifying Mojo gibi isimler-
den etkilenmiflti. Gençli¤inde davul
ve bas gitar çalan Juan Atkins’in,
kendine 3070 ad›n› veren Vietnam
gazisi bir okul arkadafl› vard›. As›l
ad› Richard Davis olan 3070,
Roland MSK-100 model bir
sequencer kullanarak tekbafl›na
müzikle u¤raflan, içine kapan›k bir
gençti. Atkins de elektronik müzik
yapmay› kafas›na koymufltu ama o
zamanlar bunu yapmak için insan›n
elektronik mühendisi olmas› gerek-
ti¤ini düflünüyordu. 1981’de Atkins
ve 3070, Cybotron adl› iki kiflilik
grubu oluflturdular. Bu dönemde
synthesizer beat’leri ve bas melodi-
leri, Juan Atkins’i liseden
arkadafllar› olan Derrick May ve
Kevin Saunderson’la biraraya getir-
di. 

Rec, Pause, Play...
Bafllang›çta son derece ilkel flartlar
alt›nda deneysel çal›flmalar
yap›yorlar, parçalar›n› bir pikap ve
kaset çalar›n ‘pause’ dü¤mesiyle
kurguluyorlard›. Atkins ve May
yapt›klar› müzikleri Deep Space
Soundworks ad›yla bir partide
çald›lar ve baflar›s›z oldular. Kimse
dansetmedi, insanlar ilgisiz
birflekilde etraflar›na bak›n›yordu.
Daha sonra bu isimler Detroit
sound’unun kurucular› oldular.
Bazen birarada, bazen de farkl›
isimler alt›nda tek bafllar›na
çal›flmalar yapt›lar: Model 500
(Juan Atkins), Reese, Kreem,
Santonio, Inter City, Keynotes, 
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Kevin Saunderson,
Derrick May, 
Juan Atkins.
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geliflen bu yeni ak›m oldukça 
sert, öfkeli ve endüstriyel bir
sound’un ortaya ç›kmas›na sebep
oldu. Underground Ressistance
birbiri ard›na Sonic, Waveform,
gibi sert ve iddial› EP’ler yay›nlad›.
Ayn› ölçüde sert ve h›zl› prodüksi-
yonlar ç›karan +8 ise Richie Hawtin
ve John Acquaviva’ya aitti. 
Hawtin ayr›ca F.U.S.E. (Futuristic
Underground Subsonic
Experiments) ad› alt›nda tek 
kiflilik çal›flmalar da yap›yordu. 

Bu dönemde iyiden iyiye ticari ve
uyuflturucuya endeksli hale gelen
rave’ler Hawtin gibi müzisyenlerin
kâbusu haline gelmiflti. ((BBkkzzz;;
RRaavvee)))) Birçok dj ardarda çald›¤› 
için setlerin süresi k›salm›flt›, 
dolay›s›yla dj’ler insanlar› uzun 
ve konsantre bir yolculu¤a
ç›karam›yorlard›. Uyar›c›dan 
gözü dönmüfl bir kitle ne
dinledi¤inin fark›nda bile de¤ildi.
180 bpm’e1 al›flan hardcore 
zombileri Hawtin’e yaklafl›p biraz
daha h›zl› çalmas›n› istiyorlard›.
Daha h›zl›, daha sert, daha daha
daha derken, müzikal anlamda
birfleyler gerçeklefltirmek isteyen
dj’lerin siniri bozulmaya bafllam›flt›.
Durumdan rahats›z olan insanlar
gitgide korkunçlaflan rave
ortam›ndan kaç›p kulüplere
s›¤›nd›lar. +8 de sert ve h›zl›
tak›nt›s›ndan uzaklafl›p daha 
nitelikli aray›fllara yöneldi. Hawtin,

yo¤unlu¤a sahipti ve yeni 
jenerasyonun ruh halini tam olarak
yans›t›yordu. Bu, arzu ve endiflenin
birleflip tek bir duyguya dönüfltü¤ü,
paranoyan›n mutlulu¤un bir 
parças› haline geldi¤i, ünlemle 
soru iflaretinin birleflti¤i bir nok-
tayd›. Derrick May’in o s›ralarda
yapt›¤› bir parça bu duygunun ad›n›
koydu; Is It What It Is?

Bir Sanayiden Di¤erine...
Techno, Chicago’da geliflen Acid
House’la ayn› dönemde ortaya
ç›kmas›na ra¤men uzun süre
Detroit s›n›rlar›n› aflamad›.
Amerika’da kabul görmeyen 
techno, 90’larda Avrupa’ya s›çrad›
ve özellikle ‹ngiltere’de büyük yank›
uyand›rd›. Detroit’teki geliflmeleri
takip eden Neil Rushton,
Transmat’la ba¤lant›ya geçti ve
Detroit üçlüsünün 12 parças›ndan
oluflan Techno! The New Dance
School of Detroit adl› toplama bir
albüm haz›rlay›p ‹ngiltere’de sat›fla
ç›kard›. Bu albümle techno
‹ngiltere’de patlad› ve Avrupa’ya
yay›ld›. Bu dönemde elektronik ve
bilgisayar teknolojisinde yaflanan
geliflmelerle dijital müzik üretimi
teknik olarak kolaylaflt› ve ev 
stüdyolar›nda rahatl›kla gerçek-
lefltirilebilir hale geldi. Böylece,
Detroit’li ustalardan esinlenen
Avrupal› gençlerin eline geçen
techno, ‹ngiltere’de Londra,
Manchester gibi parti flehirlerinde
de¤il, yine bir endüstri flehri olan
Sheffield’de geliflti. 808 State ve
A Guy Called Gerald gibi 
müzisyenler de Manchester’da
kendilerine özgü bir techno
sound’u oluflturdular. 

‹kinci Detroit Harekât›...
90’lar›n bafl›nda Detroit’in en
önemli techno kulübü olan The
Music Institute kapand›, Detroit
üçlüsü farkl› yönlere da¤›ld›. 
Onlar›n ard›ndan ikinci bir Detroit
techno hareketi yafland›. Bu
hareketin öncüleri +8, Underground
Ressistance, Jeff Mills, Mike Banks
gibi label ve prodüktörler oldu.
Electro, Synth Pop, Belçika kökenli
EBM (Electronic Body Music) ve
daha birçok endüstriyel etki alt›nda

E-Dancer (Kevin Saunderson),
Mayday, R-Tyme, Rhythim is
Rhythim (Derrick May). 

Cybotron’un ilk pla¤› Alleys of Your
Mind yerel olarak piyasaya sürüldü
ve 15.000 adet sat›ld›. Cybortron
sadece bir müzik grubu de¤il, 
çok yönlü, fütürist bir projeydi.
Fütüroloji araflt›rmalar› yapan Alvin
Toffler’›n düflünceleri, Kabala, 
bilgisayar oyunlar› gibi oldukça
farkl› kaynaklardan beslenen
Cybotron, bir techno sözlü¤ü, 
yeni bir techno dili gibi projeleri
kaps›yordu. Clear ve R-9 gibi
›s›nma çal›flmalar›ndan sonra
Cybotron, 1985’te Fritz Lang’›n
Metropolis filminden esinlenilerek
ismi koyulan Techno City’yiyy
yay›nlad›. Böylece bu yeni müzi¤in
ad› da koyulmufl oldu.

Is It What It Is?
Ayn› y›l Atkins Model 500 ad›
alt›nda çal›flmaya bafllad›. 
Metro-plex adl› kendi plak
flirketinden No UFOs’u yay›nlad›.
Bu dönemde Detroit üçlüsünden
her birinin kendine ait bir label’›ll
oldu. Metroplex’in sublabel’› olan
Transmat Derrick May’e aitti.
Saunderson’›n label’› da kendi ad›n›
tafl›yordu; KMS (Kevin Maurice
Saunderson). Aralar›nda Strings of
Life, Rock to the Beat, When He
Used To Play gibi parçalar›n yer-
ald›¤› say›s›z plak ç›kard›lar. Detroit
üçlüsü kendilerini, makineleri
üreten sisteme, makinelerle karfl›
koyan bir güç olarak görüyordu.
Teknolojiyi kucaklayan, bir yan›yla
da karanl›k ve duygusal bir tav›rlar›
vard›. 120 bpm civar›ndaki, tuhaf,
yabanc› seslerden oluflan bu
müzik, güçlü bir duygusal

Strings of Life, 
Rhytim is Rhytim, 

1987.

Fritz Lang’›n 1927 yap›m› Metropolis filmi
için haz›rlad›¤› bir techno soundtrack
yay›nlayan Jeff Mills, 8 Kas›m 2001’de
Electronic Music Days etkinli¤i kapsam›nda
‹stanbul’da, Fitafl sinemas›nda filmin gös-
terimi s›ras›nda bir canl› performans
sergiledi.

Chicago Acid sound’u ve Detroit
techno’yu sentezledi¤i ve 
‘kompleks minimalizm’ ad›n› 
verdi¤i bir alanda çal›flmalar 
yapmaya bafllad› ve bunlar›
Plastikman ad› alt›nda yay›nlad›. 

Detroit’ten Berlin’e...
Bu s›rada Speedy J gibi
müzisyenlerle beraber Almanya’da
da benzer yönelimler ortaya ç›kt›.
90’lar›n ortas›nda Detroit’li 
prodüktörler Berlin’i mekân 
tuttular. Underground Ressistance,
Alman label’› Tresor üzerinden
albümler yay›nlamaya bafllad›.
Tresor, Berlin’deki ayn› adl›
kulübe ba¤l›yd›. Juan Atkins, 
Eddie Flashin’ Fowlkes gibi isimler
de Tresor’la çal›flmaya bafllad›lar.
Tresor’dan ç›kan toplama bir
albümün ad› bu ilginç ortakl›¤›
yans›t›yordu: Berlin-Detroit: A
Techno Alliance. Underground
Ressistance’›n sert tavr› da
Frankfurt’taki Force Inc. ve PCP
gibi label’larla Avrupa’daki
karfl›l›¤›n› buldu.

90’l› y›llar boyunca techno’dan
türeyen hardcore, gabber, 
ambient gibi say›s›z müzik türleri
ortaya ç›kt›. Richie Hawtin baflta
olmak üzere Joey Beltram, Jeff
Mills, Robert Hood, Stacey Pullen,
Kenny Larkin, Alan Oldham, Dan
Curtin, Claude Young, Marc
Kinchen, Blake Baxter gibi
müzisyenler minimalist Detroit
gelene¤ini sürdürdüler. Techno, 
+8 (Kanada), Djax-Up (Hollanda),
Tresor, Labworks (Almanya) gibi
label’larla pürist ve avangard 
bir yönde ilerledi. ‹ngiltere’de 
ise Soma, Ferox, Ifach, Peacefrog
gibi label’lar ve aralar›nda Dave
Angel, Funk D’Void, Russ Gabriel,
Luke Slater, Ian O’Brien’›n 
bulundu¤u prodüktörler Detroit 
etkisinde farkl› techno sound’lar›
oluflturdular.

Arzu ve Endifle
Techno son derece basit, 
keskin ve bir o kadar da soyut 
bir anlat›m biçimiyle hareket ediyor,
dolambaçl› yollar izlemek yerine
direkt sinyaller gönderiyor. Üretim

süreci aç›s›ndan teknolojinin
s›n›rlar›n› zorluyor, postmodern
kolaj anlay›fl›n› en tuhaf flekliyle
gerçeklefltiriyor. Techno’nun 
minimalist, sab›rl›, a¤›rdan alan
tavr›yla yarat›lan etki, müzi¤in 
basit oldu¤u ölçüde yo¤un ve 
duygusal aç›dan karmafl›k bir 
hal al›yor. Üstelik bu etki, teknoloji
toplumlar› için evrensel bir anlat›m
gücüne sahip. Techno, teknolojide
duygunun, h›zda tükeniflin, 
ilerlemede y›k›m›n varl›¤›n›n bir
göstergesi oldu. Teknolojiyle 
içiçe yaflanan bir dönemin
bafllang›c›nda henüz ad› 
koyulmam›fl kavram ve duygular 
bu müzikle ifade edildi. Arzu ve
endifleyle... 

SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn

www.acikradyo.com.tr
10. Aral›k 2001.

KKaayynnaakkllaarr::
Ulf  Poschardt; Dj Culture. London: Quartet
Books, 1998.

Simon Reynolds; Generation Ecstasy: Into
The World of Techno and Rave Culture. New
York: Routledge, 1999.

1 BPM: Beat per minute. (Dakikaya düflen
vurufl say›s›)

Tecrübe
Her zaman, “pek çok seçene¤i 
olan insan, az seçene¤i olandan
daha iyidir,” derim. ‹lk y›llardaki en
büyük problemlerimden biri, çok 
teknik bir flekilde çalmamd›. 
Çünkü çok kuvvetli bir okulda
e¤itimimi alm›flt›m ve müzik 
benim için müthifl bir tutkuydu. 
17-18 yafl›ndaysan›z, sizi dinle-
yenlere neler yapabilece¤inizi
göstermek, bir nevi ustal›¤›n›z›
kan›tlamak istersiniz. Bu normaldir.
Benim, o günden bugüne, yani 
12-15 y›l boyunca ö¤rendi¤im en
önemli fley tüm bildiklerimi, tecrü-
bemi nas›l dengeli bir flekilde kul-
lanaca¤›m olmufltur. So¤ukkanl› bir
flekilde, kendine güvenerek,
zaman›m oldu¤unu idrak ederek...
Böyle yaparsan›z, kendinizi de iyi
hissedersiniz. Çünkü art›k ‘bir
fleyler kan›tlama’ endiflesinden 

kurtulmufl, ‘bir fleyler verme’
aflamas›na gelmiflsinizdir. San›r›m
geçti¤im esas evre bu olmufltur. 

KKüübbaall›› ppiiyyaanniisstt GGoonnzzaalloo RRuubbaallccaabbaa iillee

ssööyylleeflfliiddeenn..

www.acikradyo.com.tr 
07 Kas›m 2002.

Tekrar Bir Araya Gelmek

Evet, dinleyiciler tekrar biraraya
gelmemizi istiyorlar... An›lar›n›
tekrar yaflamak istiyorlar. Filthy
Lucre turnesini yapmam›z›n bir
sebebi de buydu; ilk dönemimizi
kaç›ran genç insanlara da gelip bizi
dinleme f›rsat› verdi. ‹nsanlar da
buna de¤er veriyorlar ve bu çok
güzel. Zaten iyi çal›yoruz, eskisin-
den kötü çalm›yoruz. Öyle fliflko
falan da de¤iliz. Belki Steve Jones
biraz kilo ald› ama bilirsiniz iflte,
hâlâ sa¤lam›z. Baz› insanlar yafl-
lan›p, para kazan›p fliflmanl›yorlar.
Bu konuda çok kayg›s›zlar ama 
biz öyle de¤iliz.1

SSeexx PPiissttoollss’’››nn BBaassçç››ss›› GGlleenn MMaattlloocckk iillee

ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 12 Kas›m 2004.

1 Söylefli Rashit üyelerinden O¤uz Taktak ve
Tolga Özbey taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.
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Gonzalo Rubalcaba, 
Cemal Reflit Rey 

konser salonu
‹stanbul, 13 Ekim 2006.

“Evet, dinleyiciler tekrar
biraraya gelmemizi 
istiyorlar... An›lar›n›

tekrar yaflamak
istiyorlar.” Glen Matlock.



flüphesiz ‘Hello New York. Hello!’
olacakt›. Ayn› 
geliflme Hawai’de yans›mas›n›
bulunca hemen flark›s› da geldi
beraberinde: ‘Hello Hawaii, How
Are You?’ (1915). 1917 y›l›nda ise
k›talararas› haberleflme gerçekleflti.
fiark›s› da ‘Hello America, Hello’
ad›n› tafl›yordu elbette. Dünya
giderek küçülüyor, flark›lar da 
bunu duyuruyordu.

Blues hemen her yeni konuya 
el atma gelene¤ini bozmad›, 
telefonu da konu repertuar›na 
ald›. Dünden bugüne ad›
‘Telephone Blues’ olan flark›lar›
yorumlam›fl olanlar›n listesinde 
öne ç›kan isimler flunlar: Sonny
Terry-Brownie McGhee, George
(Harmonica) Smith, Floyd Dixon,
Snooky Pryor, Eric Clapton (John
Mayall & The Bluesbreakers 
döneminde), R.L. Burnside &
Johnny Woods, Mott The Hoople,
B.B. King... Blues demiflken John
Lee Hooker’›n ‘Just Me and My
Telephone’, Floyd Dixon’un ‘Call
Operator 210’, Johnny Guitar
Watson’un ‘Telephone Bill’, Kid
Ramos’un ‘Walk-Around Telephone
Blues’ adl› flark›lar›ndan da söz
etmeden geçmek olmaz.

Müzikaller ve Filmler
Telefonun giderek yayg›nlaflmas›,
onun müzikal ve filmlere de konu
olmas›n› beraberinde getirdi. Bu
film ve sahne eserlerinde yer alan
flark›lar›n, popüler yaflam içinde
karfl›m›za ç›kabilece¤ini unutma-
mak gerekiyor.  1908 y›l›nda 
sahnelenen bir operet ‘Cupid’s
Telephone’ ad›n› tafl›yordu. 1936
tarihli ‹ngiliz filmi The Fairy of the
Phone ise Londra Telefon ‹dare-
si’nde geçiyordu. Filmin ‘The
Telephone Song’ adl› flark›s› o
dönem pek ünlü olmufltu. Giancarlo
Menotti’nin Telefon adl› tek perde-
lik operas› ise ilk kez 1947 y›l›nda
sahnelendi. Bu listeyi uzatmak
mümkün.

1940 tarihli Glenn Miller’in
‘Pennsylvania 6-5000’ adl› flark›s›,
bir telefon numaras›n› bafll›¤a
ç›karan belki de tek caz flark›s›

Ço¤unlu¤u Amerika kaynakl› bu
ilk dönem flark›lar›n›n listesine
flunlar› da ekleyebiliriz: ‘Hello,
Central, Give Me Heaven’ (1901),
‘My Own Little Telephone Belle’
(1903), ‘Then The Phone Bell Rang’
(1906), ‘All Along’ (1908), ‘Call Me
Up Some Rainy Afternoon’ (1910),
‘Who Are You With To-Night?’
(1910), ‘All Alone’ (1911),
‘Telephone For Me’ (1914), ‘On the
Party Line’ (1915), ‘Hello Central,
Give Me No Man’s Land’ (1918),
‘Won’t You Come Back To Me’
(1922),  ‘Maybe (She’ll Write Me—
She’ll ‘Phone Me)’ (1924).

Alo, Santral?
Bu flark›lardan baz›lar› içerdikleri
duygusal ögelerden dolay› çok öne
ç›kar. Küçük bir k›z çocu¤unun
ölen annesinin arkas›ndan söyledi¤i
‘Hello, Central, Give Me Heaven’
flark›s›nda, çocu¤un sorusunu tele-
fon operatörü, annesinin çok
yak›nda eve dönece¤ini söylerek
yan›tlar. fiark›n›n yazar› Charles K.
Harris otobiyografisinde, bir sabah
eflinin bir gazete haberine dikkatini
çekti¤ini anlat›yor. Haber
Chicago’daki bir kömür tüccar›n›n
kar›s›n› kaybedip yedi yafl›ndaki
k›z›yla yaln›z kald›¤›n› aktar-
maktad›r. Haberdeki ilginç nokta,
küçük k›z›n birden sandalyenin
üstüne ç›k›p duvardaki telefona
sar›lmas› ve “Alo santral; bana 
cenneti ba¤lay›n, annem orada,”
demesidir. Yine bir k›z çocu¤unun
1. Dünya Savafl›nda cepheye giden
babas›yla konuflma çabalar›n›n
yans›d›¤› ‘Hello,Central, Give Me
No Man’s Land’ de, Harris’in
flark›s› gibi dinleyicilerini gözyafllar›
içinde b›rakmay› baflar›r. Ama bu
flark›lar, telefonun haberleflme
alan›nda att›¤› ad›mlar›n insan
iliflkilerine nas›l s›zd›¤›n›n da birer
kan›t›d›r asl›nda.

Telefonun geliflmeleri bazen
flark›lar›n ana konusu bile 
olabiliyordu. Örne¤in, 1915 
y›l›nda Amerika’n›n do¤u ve bat›
k›y›lar›n›n telefonla konuflmas›
sa¤lan›nca, bunun flark› karfl›l›¤›
‘Hello Frisco, Hello!’ olmufltu.
fiark›da bu repli¤in yan›t› da hiç

Telefon fiark›lar›
fiimdileyin telefon flark›s› denilince,
cebe indirilen flark›lar geliyor akla.
Ama bahsetti¤imiz telefon flark›lar›
biraz farkl›. Bu ç›¤›r açan aletin 
tarihiyle neredeyse yafl›t bir
geçmiflten gelip bugünlere 
ulafl›yorlar. Telefon denilen bu
fleytan icad›n›n popüler müzikteki
yans›malar›n› oluflturuyorlar.

Bilinen en eski tarihli telefon flark›s›
(ilk telefon konuflmas›ndan bir y›l
sonra) 1877 do¤umlu ve ‘Bell’s
Telephone Polka’ bafll›¤›n›
tafl›makta. Ad›ndan da belli ki, bu
yaz›ya vesile olan malum aletin
yarat›c›s›na adanm›fl. Hemen
arkas›ndan gelen flark›lar ‘The
Telephone Wonder’ (1884), ‘The
Telephone’ (1885), ‘Kissing Papa
Through the Telephone’ (1889) ve
‘Telephone Me Baby’ (1898). Bu
sonuncusu George M. Cohen
imzas›n› tafl›yor ve telefon
memurelerine duyulan özel bir
muhabbeti yans›t›yor. Kaynaklara
göre bu aflk kolay geliflmemifl.
Çünkü bafllang›çta (1870
sonlar›ndan 1880 bafllar›na kadar)
telefon operatörleri 10-15
yafllar›ndaki erkek çocuklardan
olufluyormufl. Sonradan bu görevi
kad›nlar üstlenince flark› yazarlar›
rahat bir nefes alm›fl. 1899 y›l›nda
yaz›lan ve her sabah onun sesini
duymaktan mutlu oldu¤u telefon
güzeline adanm›fl ‘Hello My Baby’
flark›s› da, bu evrimden pek mem-
nun bir flark› yazar›na ait.

1929'da
"Telefoncu 
K›z" opereti
oynan›rken
savc› yar-
d›mc›s›, 
bir flark› ahlaka
ayk›r› diye 
temsili 
durdurttu, 
perdeyi de
indirtti...
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Alexander Graham Bell
telefonun ilk örnekle-
rinden birini deniyor.

oldu. Ondan bafllayarak, k›rkl› 
y›llardan günümüze kadar uzanan
‘seçme telefon flark›lar›’na 
gözatarsak; Andrews Sisters’›n 
‘The Telephone Song’, Meri
Wilson’un ‘Telephone Man’, Doris
Day’in seslendirdi¤i ‘Pillow Talk’,
Connie Francis’in uzaktaki
Romeo’su için söyledi¤i bir twist
‘Telephone Lover’, Eddie
Holloway’in  ‘Mr. Telephone Man’,
George Jones’un country parças›
‘The Telephone Call’, Cabaret
müzikalinin ünlü flark›s› ‘Telephone
Song’, Aaron Neville’in ‘Wrong
Number (I Am Sorry, Goodbye)’,
Astrud Gilberto’nun seslendirdi¤i
‘Telephone Song’, Tracy Nelson’un
‘Goodnight (The Telephone Song)’,
Lou Reed’in Transformer albümün-
den ‘New York Telephone
Conversation’, Bette Midler’in
Amerika’n›n eski baflkan›yla bir
telefon konuflmas› biçiminde 
söyledi¤i ‘Mr. Rockefeller’, Dr.
Hook’un ‘Sylvia’s Mother’,
Gazebo’nun ‘Telephone Mama’,
Captain Beefheart’›n öfkeli flark›s›
‘Telephone’, Bryan Ferry’nin
seslendirdi¤i ‘All Night Operator’,
Hot Chocolate’›n ‘Tears On The
Telephone’, Stevie Ray Vaughan’›n
ailevi albümünden ‘Telephone
Song’, Marilyn Manson’un ‘The
Telephone’, Steve Harley’in
‘Dancing On The Telephone’, 
Janis Ian’›n ‘Mechanical
Telephone’, ELO’nun (Electric 
Light Orchestra) telefon hatlar›n›
uzaya tafl›d›¤› ‘Telephone Line’,
Kraftwerk’in Electric Cafe
albümünden ‘The Telephone 
Call’, Blondie’nin hemen her 
derlemesinde karfl›m›za ç›kan
‘Hanging On The Telephone’, 
New Edition’›n ‘Mr. Telephone
Man’, Violent Femmes’›n rehberlere
tak›nt›s›n› yans›tan ‘Telephone

Book’, Foreigner’›n ‘Love On 
The Telephone’, De La Soul’un
‘Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)’ ve
elbette Tom Waits’in ‘Telephone
Call From Istanbul’unu sayabiliriz.

Anglo-Amerikan çizgiden ç›k›p
Avrupa ülkelerinde gezinirsek 
özellikle Frans›zca telefon
flark›lar›n›n öne ç›kt›¤›n› görece¤iz.
Johnny Hallyday ‘Si Tu Me
Téléphones’, Marc Aryan ‘Le
Téléphone’, Sam ‘Allo SOS’ ve
‘Alors ça va’, Nino Ferrer ‘Le
Télephone’, Patrick Topalof
‘Allo…Lola…C’est Lola’, The
Baronet ‘Le Télephone’, Souzy
Kasseya ‘Le Téléphone Sonne’...
bu kapsamda karfl›m›za ç›kan
flark›lar.

Telefoncu K›z ve Ahlaks›z fiark›
Türkiye’de ilk telefon flark›lar› ise
büyük olas›l›kla Telefoncu K›z
operetinde söylenmiflti. ‹lk kez 23
Ekim 1928 tarihinde Süreyya
Opereti’nde sahnelenen Telefoncu
K›z, adapte bir oyundu. ‹stanbul’da
birçok kez sahnelendikten sonra,
1929 sonbahar›nda ‹zmir turnesine
de götürüldü. Gazete haberlerinden
ö¤rendi¤imize göre: 

Alsancak’taki Tayyare sinemas›
sahnesinde Telefoncu K›z opereti
oynan›rken, Primadonna Suzan
Lütfullah ‘Ben Bir Kokotum’ 
flark›s›n› söyledi¤i anda, temsilde
haz›r bulunan savc› yard›mc›s›
bunun ‘mugayiri âr ü hayâ’ (ahlaka
ayk›r›) bir flark› oldu¤u görüflü ile
oyunu durdurmufl ve tiyatro
perdesini zorla kapatt›rm›flt›.
“Operet müdürü Muhlis Sabahattin
Bey sahneye ç›k›p elinde tuttu¤u
bir kâ¤›d› göstererek seyircilere
seslenmiflti: “Muhterem efendiler,
muhterem han›mlar; müddeiumumi
muavini fiükrü Bey oldu¤unu
söyleyen bir zat opereti tatil 
ediyor. Perdeyi kapatt›lar. Bu
operet ‹stanbul’da oynam›fl ve
‹stanbul zab›tas› bunun
oynamas›na müsaade etmifltir. 
fiu gördü¤ünüz kâ¤›t müsaade 
kâ¤›d›d›r. Siz operet nedir bilirsiniz.
Opereti gördünüz. Seyretti¤iniz 
bu operette âr ü hayâya mugayir

bir fley var m›d›r?” Seyirciler
aras›nda bulunan avukat Muvaffak
Sabri Bey aya¤a kalkarak 
müddeiumumi beyin opereti 
kapatmak hakk›n› haiz olmad›¤›n›,
fakat bilahare takibat yapabile-
ce¤ini söylemifl, eski müddeiumumi
muavinlerinden avukat Halit Bey de
arkadafl›n›n sözlerine ifltirak etmiflti.
Bundan sonra müddeiumumi
muavini fiükrü Bey operetteki 
‘Ben Bir Kokotum’ flark›s›n›n tatil
edildi¤ini, alt taraf›n›n devam 
edebilece¤ini söylemifl, kendisinin
vazifesini yapt›¤›n› belirtmiflti.
Operetin devam edece¤ini 
anlayan seyirciler bunun üzerine
fiükrü Beyi alk›fllam›fllard› ve
operete devam edilmiflti. 

Ama gece böyle noktalanmam›flt›.
Savc› muavini sinemadan ç›karak
Gündo¤du karakoluna gitmiflti.
Ertesi gün takibat aç›ld›, sanatç›lar
karakola davet edildi. ve Süreyya
Opereti bu iflle u¤raflmak zorunda
kald›. fiükrü Beyin çabalar›ndan 
bir sonuç ç›kmam›fl olmal› ki,
gazeteler bu konuya yeniden
de¤inmemifller.

‘Daktilo’ fiark›lar›
Telefonla ilgili bir di¤er flark›, 
daktilolar›n yay›ld›¤› dönemde 
karfl›m›za ç›k›yor. Daktilo, bugün
sekreter karfl›l›¤› olarak kullan›lan,
genellikle kad›nlar›n üstlendi¤i bir
meslek dal›d›r. Daktilolar do¤al
olarak bürodaki telefonlara da
bakarlar. Seyyan Han›m›n 
1937-40 y›llar› aras›nda
doldurdu¤unu sand›¤›m›z ‘Daktilo’
(Beste: Cümbüfl Mehmet) adl› 
fokstrot-çarliston havalar›ndaki bu
flark›, telefonla daktilo aras›ndaki
sa¤lam iliflkiyi ortaya koyuyor. 
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Yast›k Sohbeti Y k S hb i (Pillow Talk)(Pill T lk), 1959.1959

Seyyan Han›m’›n 
seslendirdi¤i, fokstrot-
çarliston havalar›ndaki
‘Daktilo’ adl› flark›, telefonla
daktilo aras›ndaki sa¤lam
iliflkiyi ortaya koyuyordu.



leyici bir flekilde ifllemifltir ki, ço¤u
insan o hatalara önem vermez bile.
Linda Hamilton’›n canland›rd›¤›
Sarah Connor’›n, daha birini bile
yapmad›¤› hareketlerin sonuçlar› ile
bu kadar berbat bir flekilde bafl
etmek zorunda kalmas›n›n
zorlu¤unu hepimiz onunla birlikte
ad›m ad›m yaflar›z. Olmak isteme-
di¤i bir kurtar›c› rolünü üstlenmek
zorunda kalan narin bir genç kad›n
olarak geçirdi¤i de¤iflime flahit olu-
ruz. Zaten yaflad›¤› de¤iflim, daha
sonra ikinci filmde inan›lmaz boyut-
lara ulaflacak ve feminizmin göz
al›c› bir ikonuna dönüflecektir.
Michael Biehn’in canland›rd›¤›
karakter olan Reese, filmin bir
yerinde kendisini geçmifle yollayan
komutan› (ve ayn› zamanda
Sarah’n›n o¤lu) olan John
Connor’dan bahseder. Connor,
Reese'e annesini tan›mas› için bir
resim vermifltir ve resimden buram
buram hüzün akmaktad›r; Reese bu
hüznün sebebini sorar. Bu flekilde
bize daha sonra tamamlanacak bir
döngüyü; Connor ailesinin kaçma
flans›n›n asla olmayaca¤›, kaça-
mayacaklar› bir kaderi gösterir.

Unutulmaz Terminator’›n kendisi,rr
makinenin insana benzer ama
ondan üstün hâli; so¤uk, sonuna
kadar sorumluluk sahibi, görevini
bilen ve ne pahas›na olursa olsun
onu yerine getirmeye kararl› durdu-
rulamaz bir yarat›k; insano¤lunun

lerin ürünü.  Her ne kadar flark›
say›lmasalar da, plak tarihimizde
yer ald›klar› için Atefl Böcekleri’nin
‘Telefonu Yiyen Adam’ ve fien Bah-
riyeliler’in ‘Telefondaki K›z’ adl›
skeçlerinden de söz etmek 
gerekiyor.

Telefon flark›lar› tarihte belki tren 
ya da silah flark›lar› kadar a¤›rl›k
tafl›m›yor... Ama bu flark›lar zil ses-
leri, alo nidalar›, karfl›l›kl› diyaloglar›
ile flark› tarihinde özel bir yer
kazan›yor. Bu flark›lar bize telefon
üzerinden aflklar›, özlemleri,
k›rg›nl›klar›, kavgalar›, dostluklar›
anlat›yor. Göremedi¤imiz insanlara
iletmek istedi¤imiz düflünceleri dile
getiriyor. Telefon flark›lar›, insan›n
kendi yaratt›¤› bir aletle yapt›¤› bir
düet adeta... 

GGöökkhhaann AAkkççuurraa

Telif Hakk›
(Copyright). ((BBkkzz;; FFiikkrrîrîrîî MMüüllkkiiyyeett))

Terminatör
The Terminator serisinin 1984
yap›m› ilk filmi için söylenecek en
direkt söz, bir B filmi oldu¤udur.
Pek ünlü olmayan oyuncular, düflük
bir bütçe, ilk bak›flta gayet basit bir
konu, pek de etkileyici olmayan
efektler ve daha ilk ad›mlar›n› atan
genç bir yönetmen... Ama konunun
ifllenifli, konuya son derece uygun
bafl karakterler ve yeteneklerini
ispat konusunda flans›n› kaç›rmaya
hiç niyeti olmayan etkileyici bir
yönetmen sayesinde film bütün
s›n›fland›rmalar› afl›p sinema tari-
hinin güçlü filmleri aras›nda yerini
alm›flt›r. Özellikle iflledi¤i ‘makineye
karfl› insan’ temas›, çok uyumlu
müzikleri (‘The Terminator Theme’
hâlâ bir kufla¤›n kula¤›ndaki yerini
korumaktad›r) ve tabii ki tart›fl›lmaz
Terminator ‘Arnie’, filmin bir ça¤dafl
bilimkurgu klasi¤i olmas›n›
sa¤layan temel özellikleridir.

Asl›nda hatalar› hâlâ tart›fl›lan bir
konusu olmas›na ra¤men yönetmen
James Cameron konuyu öyle etki-

Alo ile daktilo aras›nda kafiye
düflen flark›, adeta ‘telefon 
bafl›nda’ söyleniyor.

Altm›fll› y›llara geldi¤imizde 
Gönül Turgut'un, sözlerini Fecri
Ebcio¤lu'nun yazd›¤› bir aranjman›
seslendirdi¤ini görüyoruz: 
‘Telefonday›m Yine’. Fecri
Ebcio¤lu’nun (henüz klip fikri
yokken), bu flark›ya çektirdi¤i 
klipte yata¤a uzanm›fl, elinde 
telefonuyla görünen Gönül Turgut,
konuya unutulmayacak bir katk›
sa¤l›yor. 

Telefon flark›lar› tarihimizin en
önemli isimlerinden biri de Füsun
Önal’d›r. Telefonla iliflkisi 1972
y›l›nda yine bir aranjman olan 
(sözler Füsun Önal) ‘Aflk Nezlesi’ 
ile bafllam›flt›. Telefon bafl›nda
hasta hasta söylenen bu flark› 
öylesine tutuldu ki, Füsun Önal
1976 y›l›nda ç›kard›¤› ilk
uzunçalar›n›n ad›n› ‘Alo Ben 
Füsun’ koydu. Hem de içinde 
hiç telefonlu flark› yokken! 
Telefonla yeni bir iliflki için 1981
y›l›nda Olcayto Ahmet Tu¤suz’un
‘Yeni Bir Gün Bafll›yor’ adl›
uzunçalar›n›n ç›kmas›n› bekle-
necekti. Füsun Önal’›n  bu 
albümde söyledi¤i flark›lar›ndan 
biri ‘Telefon’ ad›n› tafl›maktayd›.

Türkiye’de ç›kan plaklara bakt›-
¤›m›zda, içinden telefon geçen
flark›lar›n çok da fazla olmad›¤›n›
görüyoruz.  Ifl›l German’›n
‘Biliyorum Sensin O’ (söz Ülkü
Aker) ve Sibel Egemen’in ‘fiimdi 
Ne Yapsam (Fidye)’ adl› 45’likleri
hemen dikkati çekiyor. Uzunça-
larlarda ise Hasan Aga’n›n ‘Telefon’
(Albümün ad› What’s That? That’s
Hasanaga. Kay›tlar Bulgaristan ve
Türkiye’de yap›lm›fl) ve Güngör
Bayrak’›n ‘Telefonumu Bekle’
(Gönül fien’in sözlerini, Atillâ
Alpsakarya’n›n müzi¤ini yazd›¤› 
bu flark› uzunçalara da ad›n› verdi-
¤inden, özel bir heyecan kayna¤›)
adl› flark›lar› karfl›m›za ç›k›yor.
Sadece kasette, ‘Van Gölü
Canavar›’ adl› kasette dinlenebilen
Ali Avaz’›n ‘Cep Telefonu’ ise tah-
min edilebilece¤i gibi son dönem-
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The Terminator, 1984.

kendi eliyle yaratt›¤› bir makine,
tanr›n›n geçmiflteki efendilerine yol-
lad›¤› bir habercidir. K›yameti
getirecek olanlar›n konuflmay›
sevmeyen habercisi ve tabi ki cel-
lad›, günümüz Kaliforniya Valisinin
üstüne cuk oturmufl bir robot
karakterdir o... Arnold
Schwarzenegger film boyunca topu
topu 58 kelime konuflur. Zaten
filme etkisi, sözlere dökülmeyecek
bir boyut tafl›r. Terminator sustukça
daha korkutucu olmakta, korkutucu
oldukça susmaktad›r. ‹nsanl›¤›n en
büyük korkusu bafl›na gelmifltir
sanki;  ‘mükemmel yok edici’.
Cameron bu imgeyi sunarken
insanlar›n en derin duygular›na
sald›rmaktan da geri kalmaz.
Terminator ve Reese zamanda geri
gelirken ç›r›lç›plakt›rlar.
Terminator’›n kendisi ise son
derece etkileyici bir vücut sergile-
mektedir. Ne de olsa o rolün sahibi
5 kere Mr. Universe ve 7 kere Mr.
Olympia seçilmifl ve tüm zaman-
lar›n en muhteflem vücutlar›ndan
birine sahip olan, nam-› di¤er
‘Avusturya meflesi’dir. ‹zleyicilerden
erkek olanlar k›skançl›klar›n› sakla-
makta zorlanmaktad›rlar. Zira
kendilerini özdefllefltirebildikleri
karakter olan Reese, androidin
yan›nda deyim yerindeyse çöp gibi
kalmaktad›r. Cameron ikinci ata¤›n›
yapmakta gecikmez; bilgisayar
makine kar›fl›m› ân›nda mükemmel
bir düzeyde ifllemeye bafllam›flt›r.
‹nsanlar›n teknofobilerine güdümlü
ataklar gelmeye bafllar. Rakip
Reese hiç s›radan olmayan bir
askerdir ve çabas› az›msanamaz,
ama Terminator’›n metotlar›, görevrr
tan›m› ve geri ad›m atmayan yap›s›,
bir askeri bile gölgede b›rak›r. 

Yabanc›lar ve ‹stila Korkusu
1980’li y›llar insanlar›n içinde
oluflmaya bafllayan teknoloji
korkusunun doru¤a ç›kt›¤› y›llar
olmufltu. Amerika halk›, Reagan
zamanlar›nda özellikle Ruslara karfl›
yo¤unlaflan ‘yabanc› korkusu’ ve
hep duydu¤u ama tam olarak ne
oldu¤unu bilmedi¤i ‘y›ld›z savafllar›
projesi’ gibi korkutucu teknolojik
fenomenlerin bombard›man›nda
oldu¤u bir zamanda bu refleksleri

istemeden de olsa gelifltirmiflti. Bu
filmle beraber de Terminator imgesi
ve Rus askeri kavram› aras›nda bir
iliflki kendili¤inden kuruluverdi.
Üstüne bir de ‘istila edilmifl ve yok
edilmeye yüz tutmufl bir Amerika’
düflüncesi eklenince Cameron
efsanesini bafllatm›flt› iflte. Cüretkâr
bir yönetmen olan Cameron zaten
filmin bafllang›c›n› da kurukafalar›
ezen robotlar›n hâkim oldu¤u bir
anti-ütopya mesaj› ile yapm›flt›.
Amac› belliydi ve sonuç da gayet
baflar›l› oldu. Film, biterken bile

gayet kötümser mesajlar veriyor,
izleyenlerin bilinçalt›na yapt›¤›
sald›r›s›na son görüntüsüne kadar
devam ediyordu.

Filmin Brad Fiedel taraf›ndan
yap›lm›fl olan müzi¤i ise unutulma-
mas› gereken di¤er bir nokta... Öyle
ki, Terminator’›n bafl›ndan sonuna
izleyiciye efllik eden metalik ve
kuvvetli sesler, filmin metalik
havas›n› katmerlendirmek için
üstüne düfleni yapar. Kaçan kahra-
manlar›n yaln›zl›¤› ve çaresizli¤i ile
ayn› anda onlar› takip eden avc›n›n
amans›zl›¤› melodilerde birleflmifltir.
B-filmin bir klasi¤e dönüflmesi için
gerekli son eleman da tamamd›r

art›k. Öyle ki hâlâ bir yerlerde
Fiedel’in notalar› bafllar bafllamaz,
filmi izlemifl birçok kifli gayri  ihtiyari
‘acaba, ans›z›n bir yerlerden meta-
lik bir kol ç›kacak m›,’ diye flöyle bir
bak›n›r etraf›na. Bu kadar kafalara
kaz›nm›fl bir melodidir söz konusu
olan.

Yokolufl Sonras›
Terminator’›n de¤indi¤i yapay zekâ,rr
insanlara isyan eden androidler,
yokolufl sonras› dünyada bir fleyleri
de¤ifltirmeye çal›flan birkaç kahra-
man ve tabii ki duygusuz ve so¤uk
katil temalar›, filmin de etkisi ile
daha sonraki y›llar boyunca popüler
konular olmay› sürdürdü. 40’l›
y›llar›n kara filmlerinin kötümser
havas›n›, bofl vermiflli¤ini ve
yaln›zl›¤›n› bir bilim kurguya
tafl›may› beceren Cameron,
yetene¤ini göstermifl ve ç›¤›r açan
bir film ç›karm›flt› ortaya.
Terminator serisinin bu ilk filmi y›llar
sonra Empire dergisi taraf›ndan
gelmifl geçmifl en önemli 10 bilim
kurgu filminden biri seçildi.

Filmin en büyük flanss›zl›¤›, ya da
belki de flans›, kendi koydu¤u ve
ard›ndan gelen standartlar› çok
daha ilerilere çeken devam› oldu.
Çünkü ilki ile mükemmel bir ikili
oluflturan ikinci film, bilim kurgu
sinemas›n›n kilometre tafllar›ndan
bir tanesi olarak mükemmele yak›n
bir filmi arka plana att› ve adeta
gölgede b›rakt›. Baz› sinemasever-
ler ise bugün bile serinin ikinci
filminin, ilk filmin orijinalli¤inin
yan›na bile yaklaflamad›¤›n›, ikinci
filmin yüksek bütçeli bir görsel
flölenden çok da fazlas› olmad›¤›n›
söylerken, görüfllerinden gayet
emindirler. Onlar için The
Terminator benzersizdir ve hep
özeldir...

Yaklaflan F›rt›na
“Biraz önce ne dedi?” diye sorar
Sarah Connor. Adam cevap verir:
“Bir f›rt›nan›n yaklaflt›¤›n› söyledi”.
“Biliyorum” der Sarah Connor.
Adam için çok basit görünen bu
cevap izleyici için derin anlamlar
tafl›maktad›r. Reese sorusunun
cevab›n› alamam›fl olsa da, izleyici
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Durdurulamaz bir yarat›k; insano¤lunun kendi
eliyle yaratt›¤› bir makine, tanr›n›n geçmiflteki
efendilerine yollad›¤› bir haberci.



‘kurtar›lmas›na’ önemli ölçüde
katk›da bulunaca¤› anlam›na gelir.
((BBkkzz;; BBiiyyooyyaakk››tt,, YYeerrllii HHaallkkllaarr
BBiillddiirrggeessii))

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::
Alan Weisman; The World Without Us.
London: Virgin, 2007.

www.wikipedia.org

Ters Etiket 
Zaman zaman yanl›fl etiket
yap›flmas› sonucu bir pla¤›n A 
yüzü zannetti¤iniz taraf›n›n asl›nda
B yüzü oldu¤unu fark edersiniz.
Türk plaklar›nda nadir olarak
karfl›n›za ç›kan bir durumdur bu.
Fakat yay›n s›ras›nda “fiimdi
‘Gözleri Aflka Gülen Taze Sö¤üt
Dal›s›n’› dinliyorsunuz” anonsunun
arkas›ndan dinleyicilere ‘Bekledim
de Gelmedin Hiç mi Beni
Sevmedin’ flark›s›n› dinletmenizle
sonuçlanabilir. Böyle bir durumda
yay›n hemen durdurulur, öbür
taraftan do¤ru parça bulunur ve
durum kurtar›l›r. Ama bundan daha
kötü durumlar da vard›r. Örne¤in iki
tarafa da A veya B yüzlerinin
yap›flt›r›lm›fl olmas› söz konusu 
olabilir ki bu da iflin içinden
ç›k›lmas›n› zorlaflt›r›r. Canl› yay›n
esnas›nda tam bir panik hâli
yaflan›r, hemen pla¤›n kab›na
bakarak durum kurtar›lmaya
çal›fl›l›r. Ters etiket konusunda zirve
ise yanl›fl etiketle beraber
parçalar›n geçiflli olmas›d›r.
Senfonik rock müzik yapan bir
grubun pla¤›n› çalarken bir
parçan›n nerde bafllay›p bitti¤ini
bilemeden bu iflin içinden
s›yr›lmaya çal›flmak ise düflülebile-
cek en berbat durumlardan biridir.
Kimi zaman çare olarak plaklar›n
üstüne bantla iflaret yap›ld›¤› bile
görülmüfltür. Oysa, bütün bu olay-
lar, programlar›n› CD, mp3 veya
buna benzer günümüzün geliflmifl
teknolojik araç gereçleriyle yapan
programc›lara anlafl›lmas› çok zor,
ve hatta ça¤lar öncesi gibi uzak
görünecektir. 

EErrccaann ‹‹mmrree

Terra preta’n›n Amerika k›tas›nda
Kolomb’dan önce çok büyük
nüfuslar› beslemifl oldu¤u tahmin
ediliyor. Ne var ki, bu bilge 
insanlar Avrupa’dan Kolomb’la 
birlikte gelen hastal›klardan
k›r›l›nca, oraya buraya serpifltirilmifl
kabilelere dönüfltü ve böyle yarat›c›
ve korumac› bir çiftçili¤i sürdürme
imkân›n› yitirdi. Bugün, atalar›n›n
ekti¤i kabuklu yemifl a¤açlar›yla
hayatlar›n› idame ettirebiliyorlar
ancak.

Esas olarak Amazonya’da 
bulunmakla birlikte, kara 
topraklar›n Güney Amerika’n›n
baflka bölgelerinde, Bat› Afrika’da
ve Güney Afrika savanlar›nda da
oralar›n yerlileri taraf›ndan yarat›l›p
kullan›lm›fl oldu¤u da biliniyor.

Biyokömür
Kara topraklar› yeniden yarat›p
yayg›n kullan›ma sokma yolunda
yo¤un çabalar da sürdürülüyor.
Terra preta sürecini ABD’de baflta
Cornell Üniversitesi olmak üzere
birçok üniversitede toprak 
bilimcileri yüzy›la aflk›n bir süredir 
incelemekte ve deneyler 
yapmaktalar. Kara topraklar›n
oluflturulmas›nda bafll›ca etkin
madde biyokömürdür (bio-char).
Konu üzerine odaklanan Cornell
Üniversitesi araflt›rmac›lar› sil-
silesinin son kuflak mensubu
Johannes Lehmann flöyle diyor:
“Biyokömürün üretilip uygulanmas›,
yaln›zca topra¤›n iyilefltirmesinde
ve mahsul art›fl›nda çarp›c›
de¤ifliklikler meydana getirmekle
kalmayacakt›r; bu, ayn› zamanda
atmosferde birikmifl karbon-
dioksite önemli, uzun vadeli bir
yutak yaratmak için yepyeni bir
yaklafl›m› da beraberinde getirebile-
cektir.”1 Yani, topra¤›n iyilefltiril-
mesinde biyokömürün yayg›n
flekilde kullan›lmas› sa¤lanabilirse,
gelenekten gelece¤e hayati bir
köprü kurulabilecek demektir. Bu
da, Amazon ve dünyan›n baflka
yerlerindeki yerli halklar›n biny›llar
ötesinden gelen bilgeli¤inin, karbon
tutma teknolojisinin gelifltirilmesine,
küresel ›s›nman›n yavafllat›lmas›na
ve gelecek kuflaklar›n

cevab› tüm aç›kl›¤› ile alm›flt›r:
‘yaklaflan f›rt›na ve sonun
kaç›n›lmazl›¤›’... Sarah Connor için
ise art›k bunlar anlams›zd›r, o
kaderine boyun e¤mek gibi bir
yenilgiyi kabul etmeyecek kadar
güçlüdür art›k ve onu bekleyen bir
yol vard›r önünde... 

RRaabbuunn KKooflflaarr

Terra Preta (Kara Toprak)
Amazon havzas›nda bulunan 
çok koyu, adeta kara renkli ve 
çok verimli topra¤a verilen ad.
(Portekizce’de ‘kara toprak’.) 
Bu ad›, bilefliminde çok yüksek
oranda bulunan odun kömürüne
borçludur. Kara toprak, sadece
do¤an›n ürünü de¤ildir. Binlerce 
y›l boyunca insanlar taraf›ndan 
çok yarat›c› ve fakat emek-yo¤un
bir yöntemle ifllenerek elde
edilmifltir. ‹nsanlar›n Milattan önce
7 bin ile günümüzden 500 y›l
öncesi aras›nda çok genifl 

alanlarda kara toprak elde etmifl
olduklar› bugün bilimsel olarak
kan›tlanm›fl durumda.

Yerliler, a¤açlar› yakmak yerine 
a¤›r a¤›r kömürlefltirerek, topraktaki
besleyici karbonun büyük
bölümünün atmosfere kaçmas›n›
önlediler. Bu karbonun azot, fosfor,
kalsiyum ve kükürt gibi besleyiciler-
le birlikte muhafaza edilmesini
garanti alt›na ald›lar ve bunlar›n
hepsini birden kolayca özümsenen
organik bir madde olarak 
paketlediler. Odun kömürüyle
zenginlefltirilmifl bu toprak, y›llar 
y›l› mütemadiyen kullan›lmas›na
ra¤men asla tükenmez.
Bulunuflundan binlerce y›l sonra
örne¤in Brezilya’n›n Amazon
havzas›ndaki yerel halk içinde 
hâlâ öylesine iyi biliniyor ki, yerliler
hem kendi arazilerinde kullanmak,
hem de kompost olarak satmak
için sürekli onun peflinden 
koflmaktalar. Derinli¤i yer yer 2
metreye kadar ulaflabilen Terra 
preta’n›n kendini yenileme h›z›n›n
y›lda 1 santimetreye ulaflabildi¤i
hesaplan›yor.
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Tevfik Fikret
Osmanl›-Türkiye toplumuna iki
yönde büyük aç›l›mk  getirmifl bir
kiflilik. Bir yan›ylar  çok büyükk  birk
flair. Türkiye edebiyat›na çok
büyük aç›l›mk  getirmifl, yap›sal
de¤iflikli¤e u¤ratm›fl edebiyat›.
Bir yan›ylar  da fliirlerinde kendini
yans›tmaya bafllayan ilk büyükk
flairlerden. Dolay›s›yla Türkiye’deki
mütevaz› psikoloji birikimimize
büyük katk›s›k  olan bir flair.r  Onun
Rubâb-› fiikeste ya da (K›r›k
Rubap) diye Türkçe’ye çevire-
bilece¤imiz kitab› neredeyse bir
melankoli monografisi niteli¤inde.
Ayr›ca büyükannesinden annesine,

Tevfik Fikret’ink  kendisinden
Fikret’in o¤lu Halûk’a kadar
evrimleflen, geliflen, de¤iflen,
birbirini bütünleyen aile soy
geçmifliyle bir yaflamöykülerir  dizisi
var. Birbirlerini hem tamaml›yorlar,
hem bütünlüyorlar, hem de
provoke ediyorlar... Son derece
trajik birk  biyografir  ve son derece
trajik fliirler.k  Bunlar›n ikisi
bütünleflti¤i zaman yap›t-biyografi
bütünleflmesi dedi¤imiz, çok azk
büyük yazarda,k  flairde, dâhide,
ressamda ortaya ç›kan bir
bütünlük olufluyor. Yani bir
Freud gibi, bir Baudelairer  gibi,
bir Walterr  Benjamin gibi...
Bizim hayat›m›zda, bizim kültür

dünyam›zda efline az rastlanan
bir örnekr  Tevfikk  Fikret’ink  bu
durumu. … Fikret yaflam›n›n ilk
bölümünde kendisini analiz
ettikten sonra, ikinci bölümünde
bu sefer toplumsalr  kritik yapank
destans› fliirler yazmayar  bafll›yor.
O zaman padiflahl›k dönemik  ile,
Abdülhamit ile, devletle ve de en
önemlisi kahramanlarla ve
kahramanl›kla mücadele ediyor;
onlara karfl› ç›k›yor, onlarla
bo¤ufluyor, ki bu dünyadaki
bütün toplumlarda çok azk
say›da sanatkâr›n yapabilece¤i
birfley. Herkes flu ya da bu
partinin yak›n› oldu¤u için
di¤er kahramanlarar  karfl› ç›kar,

kendi kahramanlar›na sahip
ç›k›p yüceltir. Oysa Tevfik Fikretk
hiçbir partinin,r  hiçbir ideolojininr  ya
da hiçbir felsefir  okulun insan›
olmad›¤› için, tam anlam›yla pür
bir romantikr  flair.k  Tek bafl›nak
yaflayan bir flairr  oldu¤ur  için,
monad’laflm›fldd  bir flairr  oldu¤ur
için, bütün dünyan›n ac›s›n›
kendi yüre¤inde duyabilip bütün
kahramanl›klara karfl› ç›kabilen
bir kiflilikr  oluyor.k  Bu da gerçekten
her kültürder  görülmeyen tipte
bir baflkald›r›,r  bir yüreklilik.r

SSeerrooll TTeebbeerr.. DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud
Yt; 23-30 A¤ustos 2004.

Tezkere
Say›s› 70 bini aflacak belkik  100 bine
do¤ru gidecek. Bafllayam›yor, alan-
da yer kalmad›.r  Ve hâlâ kilometre-
lerce uzakta, hipodromdaki bafl-
lang›ç noktas›ndaki insanlar›n daha
yola ç›kmad›¤› haberleri de geliyor.
Son derece ironik vek  tuhaf birf
durum var. S›hhiye meydan› flimdi
adam alm›yor ver  büyük birk  ren-r
gârenklilik içindek  ve Meclis de
birazdan karar almakr  üzerek  tezke-
reyi oylayacak. Meclis’in buraya
uzakl›¤› en fazla bir buçukr kilomet-k
re. Yani buradaki seslerin Meclis’ten
duyulmas› bile söz konusu. Bu
arada da Meclis’te de herhalde
görüflmeler bafllad›. Son derece
dramatik birk  anr  yaflad›k buradak  az
önce. Say›s›z rengârenk pankart-k
lar›n hepsi birden yere indirildi; ve
buradan bir buçukr  kilometrek  ötede-
ki Meclis’e k›yasla burada farkl› bir
halk meclisinink  oldu¤unu göster-
mek içink  bütün eller havayar
kald›r›ld›. “Bu tezkereyi onayl›yor
musunuz, onaylam›yor musunuz?”r
sorusuna karfl›l›k oldukçak  dramatik
bir görüntüydür  bütün ellerin havada
sallanmas›. Onun arkas›ndan da bu
tezkere ile ilgili karar ›sl›klarlar  da
protesto edildi, muazzam bir ›sl›kr
kaplad› ortal›¤›. Halk›n tepkisi
olarak canl›k  yay›n kameralar›na
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Tevfik Fikret,
1867-1915.

Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ür  bâl,
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim,
‹nhinâ tavk-i esâretten girând›r boynuma;r
Fikri hür, irfân› hür, vicdân› hür birr  flâirim.r

Tevfik Fikret,k Rubâb-› fiikeste’denee

Kimseden bir faydar  ummam ben, dilenmem kol
kanat,
Kendi boflluk, kendi gökkubbemde kendim gezginim.
Bir e¤ikr  baflk  bir boyunduruktanr  a¤›rd›r boynuma;r
Fikri hür, irfan› hür, vicdan› hür birr  flairim.r

SSaaddeelleeflflttiirreenn,, AAhhmmeett MMuuhhiipp DD››rraannaass



Thom Gunn
1950’lerde ‹ngiltere’de, ‘Ak›m’
(Movement) ad›yla an›lan genç flair-
ler kufla¤›n›nr  baflta gelen özelli¤i,
modern Amerikan fliirinden etkilen-
meleri ve fliirlerini bu etki alt›nda
yaratmalar›yd›. Ak›m flairleri bugün
salt fliirleriyle de¤il, modern
Amerikan fliiri üzerine yapm›fl
olduklar› incelemelerle de tan›n›yor-
lar. Donald Davie, Ezra Pound
üzerine incelemeleri de biliniyor.
Charles Tomlinson, William Carlos
Williams’›n fliirine odaklanan
elefltirel donelerin yazar› olarak dak
ün sahibi.

Ak›m’›n en genç flairi Thom Gunn’›n
fliirinin olgunlaflmas›nda, fliir
anlay›fl›n›n geliflmesinde de modern
Amerikan fliiri etkili oldu. O da,
Black Mountaink  flairleri, Robert
Duncan baflta olmak üzerek  San
Francisco Rönesans› flairleri
hakk›nda elefltirel denemeler
kaleme ald›. Gunn’›n di¤er Ak›mr
flairlerinden fark›, ‹ngiltere’yi terk
ederek Kaliforniya’yak  yerleflmesi ve
bu yer de¤ifltirmeninr  fliirine yo¤un
ölçüde yans›mas›d›r. O kadar ki,r
Ak›m’›n di¤er flairlerir  dahi onu bir
‹ngiliz flairi saymazlar. Donald
Davie, Gunn’›n ‘Orta Atlantik flairi’k
oldu¤unu söyler.

Kavga Sözcükleri ve
Doppelgänger
‹lk fliirk  kitab›r Fighting Terms (Kavga
Sözcükleri) yay›nland›¤›nda, Gunn
24 yafl›nda bir Cambridger  ö¤ren-
cisi, gard›n› alm›fl, dünyayla hesap-
laflmaya haz›r öfkelir  bir gençr
adamd›. Metafizik flairlerden etkiler
tafl›yan ve eflcinsel iliflkinin
‹ngiltere’de yasal olarak cezalan-k
d›r›ld›¤› bir dönemder  yaz›lm›fl bu
fliirlerde cinsellik kodlanarak
ifllenmifltir:

Yatakta bile poz tak›n›yorum / Arzu/
büyüyebilir / Her/  gecer  daha ayr›nt›l›
ve daha ihtiyatl› / Ama,/  aç›kgöz bir
k›z kuflkulanabilir / Benli¤imin/
bedenim gibi ç›plak olmad›¤›ndan.k
(Carnal Knowledge)

olarak, etnik grupk  olarak herk  kesi-r
min temsil edildi¤i ve bir bütünr
olarak birk  aradar  oldu¤u görüldü.
Dolay›s›yla da böyle bir yay›lmar
politikas›na ve haks›z kanl› bir
savafla karfl› bütün kesimlerin
topluca bir arayar  geldikleri ortaya
ç›kt›.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Ankara S›hhiye Meydan›’ndan Naklen
Canl› Yay›n.
Yt; 01 Mart 2003.

özellikle yap›lm›fl bir gösteriydir
buradaki. (...) Biraz önce, saat
15:40’ta biten bu buluflma
Türkiye’nin özellikle de son sene-
lerde gördü¤ü en büyük mitingler-k
den bir tanesiydi.r  100 bin civar›nda
insan kat›ld› ve büyük birk  bar›flr
havas› içinde gerçekleflti. Yani
sadece bar›fl yanl›s› bir mitingr
de¤ildi, son derece olumlu iliflkilerin
yafland›¤›, herhangi bir sertlik,r
fliddet ve benzeri herhangi bir
olay›n yaflanmad›¤› bir mitingr  oldu
ki bu da son derece önemli.
Böylece iki fley ortaya ç›k›yor;
öncelikle kamuoyu araflt›rmalar›
yüzde 94 oran›nda her kesimdenr
halk›n Irak Savafl›’nak  karfl›
oldu¤unu gösteriyordu ki bu
do¤ruymufl. ‹kinci bir noktar  da flu
ki, ABD Baflkan› George W.
Bush’un bütün dünyay›
bütünlefltirmeyi baflard›¤›
söylenebilir. Ama kendisine karfl›.
Ankara’da bu tarihî gündeî  yap›lan
tarihî mitingde;î  yafl olarak, cinsiyet
olarak, düflünce olarak, ideoloji

"Tezkereye
Hay›r” mitin-
gi, ülkenin
son sene-
lerde
gördü¤ü
en büyük
mitingdi.
Sadece
bar›flç›
de¤il, ayn›
zamanda
son derece
bar›flç›l bir
gösteriydi..."
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Irak Savafl›
tezkere protesto yürüyüflü,

Ankara,
01 Mart 2003.

‹kinci fliir kitab›r The Sense of
Movement’datt  (Devinim Duygusu)
s›n›r aflmar  arzusu ve bu yönde bir
eylem ça¤r›s› duyulur: “‹nsan daima
daha yak›nd›r hiçr  durmad›¤›nda.”
Thom Gunn’›n erken dönem fliir-
lerinde hem irade, hem de arzu
anlamlar›na gelen “will” sözcü¤ü
çok s›kk  kullan›lm›flt›r.k  Gunn’›n
fliirinde bu sözcük, denetleyen
irade ile arzulayan beden
aras›ndaki çat›flmay› ve çat›flman›n
yaratt›¤› gerilimi ifade eder. Söz
konusu gerilim ‘ben’in bölünme-
sine, parçalan›p ikiye ayr›lmas›na
neden olur. Özellikle Fighting
Terms’deki fliirlerde okur s›kr  s›kk
‘Doppelgänger’rr  motifiyle karfl›lafl›r.
Pencereden bakt›¤›nda sokakta
kendini gören flairin benli¤indeki bu
bölünme; dolaptan ç›kamaman›n,
orada kapal› kalm›fll›¤›n sonucudur.

‘Ben’in bölünmüfllü¤ü, Gunn’›n
1970’lerde yazd›¤› ve cinselli¤i gün
›fl›¤›nda kutlad›¤› kimi fliirlerde
devam eder; ancak buk  kez, sonuç-
ta bütünleflme gerçekleflir. 1971
y›l›nda yay›mlanan ve “en iyi
kitab›m” dedi¤i Molly’deyy  yer alanr
‘Tom-Dobbin’ bafll›kl› fliirinde
‘ben’in bölünmesiyle ortaya ç›kan
iki kifli; Tom ve Dobbin cinsel
iliflkide bulunurlar ver  ancak orgazmk
noktas›nda ayn› bedende yeniden
bir arayar  gelirler. Bölünme o nokta-
da armonik birk  iliflkiyer  dönüflür.
1976 y›l›nda yay›mlanan Jack
Straw’s Castle (Jack Straw’›nk
fiatosu) bafll›kl› kitab›na ad›n› veren
fliirdeki flato, dolab›n metaforudur.
fiatoda, yani dolapta yaflayan
Jack’›n bölünmüfl ‘ben’i ancak cin-k
sel fantezilerinde bütünlü¤e eriflir.

K›y›
Thom Gunn, 1950’lerin ortas›nda,
Amerikal› sevgilisi Mike Kitey’nin
ard›ndan Kaliforniya’ya gitmifl,
‘erotik yenik  Kudüs’ olarak
tan›mlad›¤› San Francisco’ya

yerleflmiflti. Bu flehirde 1960’larda
çiçeklenen karfl› kültür Gunn’›r
derinden etkiledi. fiiirine LSD, di¤er
sanr› yarat›c›lar ver  Grateful Dead’›n
müzi¤i girdi. San Francisco onun
fliirinde daha köklü bir dönüflümr  de
yaratt›. Baraj kapaklar› y›k›l›p at›lm›fl
libidinal enerji, fliirine yeni bir solukr
getirdi. San Francisco benzer birr
etkiyi Michel Foucault’nun felse-
fesinde de yaratm›flt›. Foucault’nun
‘büyülü heterotopia’lar” dedi¤i
mekânlarda, San Francisco’nun
saunalar›nda, müdavimlerini deri
giysili erkeklerin oluflturdu¤u barlar-
da Gunn, s›n›rs›z cinselli¤i buldu.

Thom Gunn, fliirlerinde s›k s›kk
karfl›m›za ç›kan baz› figür ver  imge-
lerle kiflisel bir ikonografir
yaratm›flt›r. Elvis Presley, Marlon
Brando, James Dean, Charles

Manson, siyah deri ceketliler... Bu
figürler birr  duruflu,r  ‘k›y›da’ varoluflu
sembolize ederler. Gunn’›n fliirinde
‘k›y›’ (edge) anahtar birr  sözcüktür.r
Tehlikeli bir duruflu,r  sa¤lam
olmayan bir zeminder  ayakta kala-
bilme çabas›n›, en a¤›r sonuçlar›r
peflinen kabullenmeyi ifade eder.
1990’larda yay›mlanan The Man
With Night Sweats (Gece Terleri
‹çindeki Adam) a¤›rl›kl› olarak
Gunn’›n, virüsün hayat› tehdit etti¤i,
AIDS’in bir karabasanr  olarak
hayat›n ortas›na çöktü¤ü y›llarda,
1980’lerde yazd›¤› fliirlerden
olufluyordu. Gunn elejik tonlark
tafl›yan bu fliirlerle, ›st›rap içinde
yavafl yavafl ölüme do¤ru yol
al›fllar›na tan›kl›k etti¤ik
arkadafllar›n›n an›lar›n› canl› tutmak
istemiflti. Fakat, The Man With
Night Sweats’de yer alanr  fliirlerde
zamans›z gelen ölüme boyun
e¤me, ölümü bir yazg›r  olarak ka-k
bullenme yoktur. Kar›fl›k duygularla
yaz›lm›flt›r bur  fliirler, k›zg›nl›k vek  yas
iç içedir. Gunn, ac›y› dramatize
etmez, ac›ma duygusu uyand›rmaz.

Bu bak›mdan F.R. Leavis’in
düflüncesini paylafl›r ver  kendine
ac›nd›rman›n, merhamet
uyand›rman›n etik aç›dank  do¤ru
olmad›¤›n› belirtir.

The Man With Night Sweats’te
Nietzsche’ci bir nihilizminr  yerini
kuvvetli bir komüniter  duygusu ve
komüniteye ba¤l›l›k alm›flt›r.k
Saunalardaki orjiler, barlardaki sert
iliflkiler Gunn’›nr  fliirinden çekilmifl
ve k›r›lganl›k, flefkat, özveri,
dayan›flma gibi duygular a¤›rl›kr
kazanm›flt›r. fiu da var kir  Gunn,
radikal bir altkültürünr  de¤erlerinin
savunucusu olmaktan elbette
vazgeçmemifltir. Yeni sa¤›r ailer
de¤erlerini kutsad›¤› bir dönemder
yazd›¤› bu fliirlerde, eflcinsel
komüniteyi çekirdek aileyek  karfl› bir
alternatif olarakf  ortayak  koyarak he-k
teroseksist toplumun kurumlar›na
meydan okumay› sürdürür.

Boss Cupid (Patron Eros), Gunn’›n
sorgulayan ve hesaplaflan fliirinde
farkl› bir duyarl›l›¤›r  yans›t›r, yeni bir
evreyi iflaret eder. Gunn’›n intihar
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Gunn, fliirlerinde baz› figür ve imgelerle kiflisel bir ikonografi
yaratt›. Elvis, Marlon,  Dean, Charles Manson, deri ceketliler
bir duruflu, 'k›y›da' varoluflu simgelerler. 'K›y›' (edge), anah-
tar sözcüktür.

Thom Gunn,
1929-2004.

Thom Gunn ve ye¤eni
Charlotte ‹ngiltere’de
Kent yak›nlar›ndaki
Snodland kasabas›nda
yürüyüfl yaparken,
1970.



Bir Iron Man standard›, kaslarla
fliflmifl bir beden.
(Iron Man)

Ölüm Mele¤i
Yaln›zl›ktan ürküntü duyan 
Dahmer, evine gelmeye ikna 
etti¤i erkeklerin bir süre sonra 
ç›k›p gitmelerine engel oluyordu.
Konuklar›n› al›koymaya çal›fl›yor, 
gitmemeleri için yalvar›yordu: 

Ah! Terk etme beni flimdi
Bütün iste¤im yaslanmak 
yaln›z bedenine
Al›koyaca¤›m seni gitmeye
kalkt›¤›nda
Biliyorum nas›l yapaca¤›m›
Gö¤sünün kaburgal› kavsini
kavrayacak
Çocuksu s›cakl›¤›n› tadaca¤›m.
(Troubadour)

Jeffrey Dahmer evine davet 
etti¤i insanlar› egemenlik alan› 
içine tutmak istiyor, bu alana bir
kez giren insanlar›n oradan
ç›kmalar›na izin vermiyordu. 
Kendi kendine yeten bir dünya
kurmufltu ve kurbanlar›n›n 
say›s›na bak›ld›¤›nda, kalabal›k 
bir dünyada yafl›yordu. Dahmer, 
bu parçalanm›fl cesetler 
dünyas›n›n tek yaflayan› ve
dolay›s›yla da efendisiydi. 
Dahmer’i seri cinayetler ifllemeye
yönelten sadece dayan›lmaz
yaln›zl›k duygusu ve bunun 
yol açt›¤› korku de¤ildi. O, 
k›y›c›l›k kertesinde öteki 
bedeni keflfetme arzusu 
duyuyordu. Evine davet etti¤i, 
ço¤u kendi gibi kimsesiz 
erkekleri, bazen içkilerine ilaç
katarak bay›lt›yor, karfl› 
koyamayacak haldeki bu 
insanlar›n bedenlerini seviyor,
okfluyor, mastürbasyon
yap›yor ve Georges Bataille’›n
“güzellik lekelemek, kirletmek 
için arzulan›r” sözünü do¤rular-
cas›na onlar›n gövdelerine
boflal›yordu. Thom Gunn’a 
göre Dahmer, gösterilmek 
istenenin aksine bir nekrofil 
de¤il, karfl›l›ks›z seven romantik 
bir âfl›k, bir ölüm mele¤iydi.
O, karfl›laflt›¤›, tan›flt›¤›

Ya¤murun her gün ya¤d›¤› o 
huysuz yaz
Odamda oturuyordum, avareli¤in
izbesinde
Pek az hünerim vard›, annem ve
babam uzaktayd›lar
San›r›m boflan›yorlard›, doyumsuz-
lu¤um s›k›nt› veriyordu.
(Iron Man)

Yapayaln›zd› Jeffrey Dahmer.
Beden gelifltirme dergilerindeki
(favorisi Iron Man) kasl› erkeklerinn
ya da polis foto¤rafç›lar›nca morg-
da çekilmifl erkek cesetlerinin
foto¤raflar›na bakarak mastürbas-
yon yap›yordu:

Onyedi yafl›ndayd›m; içkim vard›,
ama buzdolab› bozuktu
Bütün gün yar› sarhofl mastürbas-
yon yapt›m
Tek tesellim dergideki bir foto¤raf

eden annesi, hayranl›k duydu¤u
flair Robert Duncan için yazd›¤› ve
Boss Cupid’in hemen bafl›nda yerdd
verdi¤i iki fliir, bir önceki kitaptaki
fliirlerin elejik tonunu tafl›r.1 Boss
Cupid’de bedenlerimize egemendd
olan, oklar›yla kalplerimizde 
kapanmaz yaralar açan, çocuk 
ve cin kar›fl›m› Eros’un esinledi¤i
erotik fliirler de var, kuflkusuz.
Ama, kitaptaki en ilginç fliirler, 
yar› karanl›k bir duyarl›l›kla seri
katil Jeffrey Dahmer’in a¤z›ndan
yaz›lm›fl olanlar. Kurbanlar›n›n
ço¤unu yoksul siyahlardan seçmifl
olan bir ›rkç›n›n Gunn’›n fliirinde
kendine yer edinmifl olmas› okur
için biraz flafl›rt›c›.2 

Beden
Thom Gunn, t›pk› Whitman 
gibi, bedenin flairidir. Bedeni 
erotize eden, kösnüllü¤e açan,
bedensel hazlar› kutsayan 
bir flair... Fakat, Gunn’›n fliirinde
cinsel deneyim belirli 
dozda fliddet de içerir. Onun 
ikonlar galerisinde rock’n’roll
y›ld›zlar› ile en ac›mas›z katiller 
yan yana dururlar. Elvis Presley’in
sa¤›na ya da soluna bakt›¤›n›zda
Charles Manson’› görürsünüz.
Finlandiyal› Tom’un figürlerini
ça¤r›flt›ran, kaslar› çok geliflmifl,
cinsel organlar›n›n fliflkinli¤ini 
blue-jeanlerinin gizleyemedi¤i 
deri ceketli erkekler, gamal› haç
desenli yataklarda seviflirler.3

The Man With Night Sweats’de
Gunn’›n fliirinden uzaklaflan 
fliddet yüklü cinsellik, Boss
Cupid’de yer alan, Jeffreydd
Dahmer’›n a¤z›ndan yaz›lm›fl 
fliirlerle geri döner. Gunn romantik
gelene¤in izlerini tafl›yan ‘aflk 
ve ölüm flark›lar›’n›, Patricia
Highsmith’in Dahmer hakk›nda
yaz›lm›fl bir kitab› de¤erlendirdi¤i 
ve 1994 y›l›nda Times Literary
Review’da yay›nlanan bir yaz›s›n›ww
okuduktan sonra yazm›fl. Ayr›ca,
‘edebiyat›n en büyük seri katil-
lerinden biri’ olarak niteledi¤i
Macbeth’den de esinlenmifl. 
Thom Gunn, asl›nda bir parya 
olan, duygusal aç›dan kötürüm
olmufl, cinsel saplant›l› Dahmer’i
ikonlar› aras›na kat›yor: 
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Tom of Finland ad›yla
ünlenen Touko
Laaksonen’in çizimleri
20. yüzy›l›n gey
kültürüne damgas›n›
vurdu.

insanlar›n yazg›lar›yd›.4  

HHaalliill TTuurrhhaannll››

www.acikradyo.com.tr 
19 Mart 2002. 

KKaayynnaakkllaarr::
Alfred Alvarez; The New Poetry: An
Anthology. New York: Penguin Books, 1973

Thom Gunn; Boss Cupid. Faber, 2000.

Gregory Woods; Articulate Flesh: Male
Homo-Eroticism and Modern Poetry. Yale
University Press, 1987.

1 Gunn, 1944 y›l›nda kaleme ald›¤› ‘Toplumda
Eflcinsel’ bafll›kl› o ünlü yaz›s›nda eflcinsel
kimli¤ini savunan Duncan’a aç›k
sözlülü¤ünden dolay› duydu¤u hayranl›¤›
daha önce baz› düz yaz›lar›nda da dile getir-
miflti.

2 AIDS’den dolay› genç yaflta ölen ‹ran as›ll›,
avangard tiyatrocu Reza Abdoh, ‘Cesetlerin
Yasas›’ adl› oyununda Dahmer’in cinayetleri-
ni homofobinin ve toplumun AIDS hastalar›na
bak›fl›n›n metaforu olarak kullanm›flt›).

3 Benzer imge ve figürlerle yeralt› sinemac›s›
Kenneth Anger’›n filmlerinde de karfl›lafl›r›z.

4 fiiir çevirileri Halil Turhanl›’ya aittir.

Tim Buckley
‹rlandal› bir göçmen ailenin 
çocu¤u olarak 14 fiubat 1947’de
New York’ta do¤du; 28 y›ll›k
ömrüne 9 stüdyo albümüyle çok 
az› kaydedilen binlerce konser,
onlarca flark› ve birkaç film s›¤d›rd›.
Alt-orta s›n›f bir aileden gelen ve
hayat› boyunca hiçbir müzik e¤itimi
almam›fl olan bu adam, hemen tüm
müzik kariyeri boyunca onunla
çal›flm›fl olan lead-gitaristi Lee
Underwood’un deyimiyle “Miles
Davis’in trompet, Coltrane’in 
saksofon, Cecil Taylor’›n piyano 
ve Hendrix’in gitarla yapt›¤›n› insan
sesiyle yapt›.” Daha on iki yafl›nda
bir veletken bisikletinin üstünde,
otobüslerde bir trompetin yapabil-
di¤i kadar tiz seslere ç›kma dene-
meleri yap›yordu. Eski borular, her
neviden cam eflya, çatal b›çaklar,
12 telli gitar› ve dört oktav› aflan

sesi… Onun için, sesi veren her
fley, müzi¤i içinde sakl› bir enstrü-
mand›. fiark› söyleyenin a¤z›ndan
sadece anlaml› sözcük dizileri,
cümleler duymaya güdülenmifl din-
leyiciler ve ‘müzik gurular›’, Tim
Buckley’in hele de konserlerinde
inleyen, uluyan, a¤laflan, yalvaran,
öfkeden kuduran, kimileyin otistik
bir çocu¤u yahut bir flempanzeyi
and›ran; kimileyin sars›c›, tiz bir
ç›¤l›¤a dönüflen sesinin bu enstrü-
mantal de¤erini ve onun tercüman›
oldu¤u ruhu hiç anlamad›lar. 

“Amerika, Koca Bir ‹fl Dünyas›”
Elektra’dan 1966’da Tim Buckley’iyy
ve 1967’de Goodbye and Hello’yu
yay›nlad›¤›nda herkes onu folk-rock
sahnesinin yeni dâhi çocu¤u olarak
kucakl›yordu. Ne var ki o, birçok-
lar›n›n aksine kendisine baflar›y›
getiren güvenli sularda bir ömür
boyu yedeklenecek, çoklar›n›n onu
lay›k gördü¤ü folk-rock kurulu
düzeninin bir parças› olarak
yaflamaya devam edebilecek biri
de¤ildi. Miles Davis, John Coltrane,
‹lhan Mimaro¤lu, Cathy Barberian,
John Cage, Charles Mingus ona
çok daha yak›n geliyorlard›.
1968’de Happy Sad’le bafllayan,dd
Lorca’yla devam ederekaa
Starsailor’da doru¤una ulaflanrr
süreçte folk-rocktan avangard caza
savruldu ve aralardaki tüm renk-
lerde müzik yapt›. Kendisini kal›plar
içine sokmak isteyen müzik guru-
lar›n›n gösteri dünyas›yla; ve
yaralanmaya her an aç›k kalbini
sözleriyle tafllar aras›nda ezen s›¤
elefltirmenlerin istekleriyle uyuflmay›
reddetti. Onlar›n istedi¤i üzere kon-
serlerde, kat›ld›¤› programlarda iyi
giyinmeyi, kufl yuvas› gibi da¤›n›k,
uzayan saçlar›na çeki düzen ver-
meyi, playback yapmay› hiçbir
zaman kabullenmedi. Ticari
felaketler getirse de sürekli dene-
meyi; kendisi ve müzik için müzik
yapmay› hiç b›rakmad›. Onunla
yap›lan söyleflilerden birinde
“Amerika, koca bir ifl dünyas›. E¤er
bir Amerikal› olacaksan, ne yapt›¤›n
önemli de¤il, senden önce bir ifl
adam› olman beklenir. Kat›ld›¤›m
her programda bana sorarlar.
‘Albümler yap›yorsun, iyi de, bunu

para kazanmak için yap›yorsun
de¤il mi?’ Benim de her seferinde
herfleyi bafltan al›p onlara flunu
söylemem gerekir. ‘Siz, Monet veya
Modigliani k›rk y›l boyunca açl›ktan
sürünüp sonunda bir tablo
satt›klar›nda dönüp onlara befl para
etmez olduklar›n› söyleyen ayn›
insanlardans›n›z” diyordu. 

Zaman›n›n çok ötesinde olan bir
avuç insan gibi sürekli ve
ac›mas›zca elefltirildi. Müzi¤i tuhaf,
anlafl›lmaz, fazla melankolik ve
üzgün, ticari aç›dan ifl yapmaz
bulundu. Paras›z ve ilgisiz kald›¤›
günlerde Down Beat dergisinden
ald›¤› befl y›ld›z› yiyemeyece¤i,
karn›n› doyurmak için belki de
kamyon kullanmay› ö¤renmesinin
daha iyi olaca¤› söylendi. Aflk›,
yaln›zl›¤›, dünyada bir insan›n
görüp görebilece¤i tüm ac› ve se-
vinçleri, o tad›na var›lmaz sesiyle
dillendiren bu adam, t›pk› Tanburi
Cemil Bey, O¤uz Atay ve o neviden
bir avuç insan gibi, bu dünyada
baflka bir ateflle yan›yordu. 

AAllppeerr KKaalliibbeerr

Tommie Smith
(Do¤um Tarihi: 1944) 1968 
Meksika Olimpiyatlar›’nda 200
metrede alt›n madalyay› dünya
rekoru k›rarak kazanan Amerikal›
eski atlet. Lakin dünya onu ve ayn›
kofluda bronz madalya kazanan
tak›m arkadafl› John Carlos’u, 
ödül töreni s›ras›nda, ABD’deki
›rkç›l›¤› protesto için havaya
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Tim Buckley, 1947-1975.

Zaman›n›n
çok ötesin-
deki bir avuç
insan gibi o
da  sürekli ve
ac›mas›zca
elefltirildi...
Baflka bir
ateflle
yan›yordu...



Dal›’ndan Prof. Dr. Aytekin S›r’›n,
British Council ve Ka-Mer’in
ortakl›¤›nda yürütülen sosyal
sorumluluk kampanyas› için,
Diyarbak›r ve çevresinde 423 
kifliyle yürüttü¤ü araflt›rman›n
sonuçlar›, korkunç tabloyu gözler
önüne seriyor. Kat›lanlar›n yaklafl›k
%20’sinin üniversite ö¤rencisi ya
da mezunu oldu¤u araflt›rmada,
‘namus nedir?’ sorusunun
karfl›l›¤›n› “anam›z, bac›m›z,
kar›m›z” diye yan›tlayanlar›n oran›
%32,9. Namusu do¤rudan kad›n›n
cinselli¤i, bekâreti, itaati olarak
görenlerin oran› yaklafl›k %55. Bu
namus tan›m› uyar›nca, ‘namus-
suzluk’ yapan kad›n›n da mutlaka
cezaland›r›lmas› gerekiyor. Evlilik
d›fl› iliflkide ceza, a¤›rl›kl› olarak
ölüm olurken ‘suç’ hafifledikçe eve
kapatmak, aç susuz b›rakmak gibi
‘cezalar’ a¤›rl›k kazan›yor. Sadece
fazla güldü¤ü için bile öldürülmesi
gerekti¤ini söyleyenler var (%2,4).
Sorun belli: Kad›n, erkeklerin ‘koru-
mas›’ alt›nda, onlara itaat etmesi
gereken bir mal olarak görülüyor. 

ÖÖzzlleemm DDaallkk››rraann
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Töre Cinayeti
‘Namusunu temizleyen’, ‘zavall›
kader kurban›!’ erkekler medyada
her gün olmasa da s›k s›k ç›k›yor
karfl›m›za. Tecavüze u¤ramak 
gibi bir suç iflleyen k›z›n› ya da
kardeflini yol ortas›nda sat›rla
do¤rayan erkek, bunu yapmazsa
insan içine ç›kamayaca¤›n›
söylüyor. Hakl› da! Toplum ‘en
güçlü deterjandan daha da temiz
y›kayan’ bu erkekleri, bu vahfleti
iflledi¤inde alk›fll›yor, sedirin bafl
köflesine oturtuyor. Eh, nas›l olsa
devlet de a¤›r tahrikten dolay› 
ceza indirimi veriyor(du). Vermese
de ne gam, zaten mahpushanede
ko¤uflun en yi¤idi o olacak, 
krallar gibi muamele görecek. 
On y›llard›r topraklar›m›zda 
yaflayan bu kötü tohuma, son
birkaç y›la de¤in hepimiz ‘töre’,
‘gelenek’, ‘kan›ksanm›fll›k’, 
-ad›na ne derseniz deyin-
nedeniyle, vah vah, deyip 
geçiyorduk, göz yumuyorduk, 
ortak oluyorduk. Son birkaç y›ld›r
Türkiye’deki kad›n hareketinin 
bu konuya daha fazla a¤›rl›k 
vermesinin ard›ndan medyadaki
haberlerin tonu de¤iflti, kad›ndan
yana bir dille üçüncü sayfadan
manfletlere terfi etti. Ama yetti mi?
Cinayetler durdu mu? Sadece 
buna cesaret edebilenlerden, 
kaçmaya f›rsat bulabilenlerden 
söz ediyoruz. Gerçek rakam›
bilmiyoruz, bilemiyoruz. Bilemi-
yoruz, çünkü birçok kad›n 
zaten ‘yok’. 

Do¤mam›fl Bir ‹nsan,
Öldürülebilir mi?
Resmen nüfus kay›tlar›na geçme-
mifl, yani ‘do¤mam›fl’ birini 
gözlerden ›rak bir yerde ‘öldür-
dü¤ünüzde’ gerçekten öldürmüfl
say›l›r m›s›n›z? Bilemiyoruz; çünkü
intihar eden kad›nlar›n kaç
tanesinin asl›nda intihara zor-
land›¤›n› sayam›yoruz. Toplumsal
tutum de¤iflikli¤i gerçekleflmeden,
gerçek rakamlar› ve kurbanlar›
bilmemiz ve ölümleri tamamen 
durdurmam›z da çok mümkün
gözükmüyor ne yaz›k ki. Dicle
Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim

kald›rd›klar› Black Power
(Siyah Kuvvet) yumruklar› ile
hat›rl›yor. Törende ikinci olan
Avustralyal› beyaz atlet Peter
Norman da, seremoni s›ras›nda
Smith ve Carlos’a destek olarak
‘insan haklar› için olimpiyat projesi’
rozeti takm›flt›. Tarihe geçen bu
eylemden sonra, Smith ve Carlos
alelacele ABD olimpiyat kamp›ndan
ç›kart›lmakla kalmad›lar, Amerikan
Olimpiyat Tak›m› üyelikleri de 
ask›ya al›nd›. Ülkelerine
dönüfllerinde halktan ciddi 
destek görmelerinin yan›nda,
kendileri ve aileleri ölümle tehdit
edildi. Bir daha yar›flmalara
kat›lmayan Tommie Smith 
üniversiteden mezun olduktan
sonra ‘koflu antrenörlü¤ü’nün 
yan› s›ra ‘sosyoloji’ hocal›¤› da
yapt›. Hâlen de yap›yor. 

TTaann MMoorrggüüll
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Dünya, Tommie Smith
ve ayn› kofluda bronz
madalya kazanan tak›m
arkadafl› John Carlos’u,
ödül töreni s›ras›nda,
ABD’deki ›rkç›l›¤›
protesto için havaya
kald›rd›klar› Black
Power (Siyah Kuvvet)
yumruklar› ile hat›rl›yor.

EEvvlliilliikk dd››flfl››
iilliiflflkkiiddee cceezzaa,,
aa¤¤››rrll››kkll›› oollaarraakk
ööllüümm;; ''ssuuçç''
hhaaffiifflleeddiikkççee
eevvee kkaappaattmmaa,,
aaçç ssuussuuzz
bb››rraakkmmaa aa¤¤››rrll››kk
kkaazzaann››yyoorr..

Trafik
“Ulafl›m yollar›n›n, yayalar ve her
türlü tafl›t arac› taraf›ndan kullan›l-
mas›” olarak tan›mlanan trafik, tek
kavramla nitelenecek olursa, bir
‘sistem’dir; yani, bir amaca yönelik
faaliyet gösteren alt sistemlerin bir
arada çal›flt›¤› bir ‘bütün’dür. Bu
perspektifle bak›ld›¤›nda, araçlar 
ve altyap›yla ilgili ‘teknoloji alt 
sistemi’ ile kanunlar, trafik kurallar›
ve uygulama süreçleriyle ilgili
‘yap›sal alt sistem’, trafi¤in temel
bileflenlerindendir. Bireyin dav-
ran›fllar›, yetkinlikleri ve ihtiyaçlar›
‘psiko-sosyal alt sistem’i; trafik
ortam›nda genel geçerlili¤i olan
normlar ise ‘kültür ve de¤erler alt
sistemi’ni oluflturmaktad›r. Yani,
modern yaflam için vazgeçilmez
olan trafik olgusu, son derece
karmafl›kt›r. Dolay›s›yla, getirdi¤i
yarar kadar, insan ve içinde
yaflad›¤› çevre için bir 
tehdittir de. 

Bugün dünyada, petrol tüketiminin
%48’inin ulafl›m sektöründen ve
sera etkisini do¤uran gazlar 
aras›nda yer alan karbondioksit
emisyonunun en az %28’inin
ulafl›m araçlar›ndan kaynakland›¤›
düflünülecek olursa, en ciddi
tehditlerden birisi ‘çevre’ye 
yöneliktir. Ulafl›m araçlar›ndan 
kaynaklanan emisyonun içinde,
sadece kara yolu ulafl›m›n›n pay›
%84 dolay›ndad›r. Hiçbir tedbir
al›nmamas› halinde ise, genel
emisyon oranlar›n›n 2010 y›l›na
kadar %50 artaca¤› öngörülmek-
tedir.1

Trafi¤in Sesi
Di¤er taraftan, Dünya Sa¤l›k
Örgütü,2 yo¤un trafik ak›fl›n›n
oldu¤u karayollar›nda devaml›l›¤›
olan gürültü düzeyinin 75-80 dB(A)3

düzeylerine ulaflt›¤›n› raporlamak-
tad›r. Bu düzeydeki çevresel
gürültü, iflitme kayb›na yol açma-
makla birlikte, uyku problemlerine,
kalp ve damar hastal›klar›na,
depresyon, ani öfke patlamalar› 
gibi psikolojik sorunlara ve perfor-
mans kay›plar›na neden olmaktad›r.
Sa¤l›kl› ve kesintisiz uyku için, gece
geri plan gürültüsünün en yüksek
30 dB(A) olmas› gerekmesine
ra¤men, Avrupa Birli¤i üyesi ülke-
lerde nüfusun %40’›n›n 55 dB(A)’y›
aflan gürültüye maruz kald›¤› tespit
edilmifl; Türkiye’de ise, kabul
edilebilir maksimum çevresel
gürültü düzeyi, yerleflim yerleri 
için gündüz 68 ve gece 58 dB(A)
olarak belirlenmifltir.4 

Trafik, insan›n can güvenli¤i
aç›s›ndan da önemli bir tehdittir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün raporuna
göre,5 erken ölüm nedenleri aras›n-
da, 1990 y›l›nda dokuzuncu s›rada
yer alan trafik kazalar›, 2020 y›l›
itibar›yla üçüncü s›raya yükselecek-
tir. Tabii olarak, bu kazalar›n eko-
nomik etkileri de çok büyüktür. Dü-
flük ve orta gelirli ülkeler, gayrisafi
millî has›lalar›n›n %1 ila %2’sini
trafik kazalar›n›n sonuçlar›yla
mücadele etmek için harcarken,
asl›nda ulusal geliflimin desteklen-
mesi için al›nan toplam yard›mdan
daha fazlas›n› israf etmektedir. 

Avrupa’da, trafik kazalar›n›n %95’i

karayollar›nda gerçekleflmekte, her
y›l 42.000’den fazla ölüm ve birkaç
bini ileri sakatl›kla sonuçlanabilen
1,7 milyondan fazla yaralanma
oldu¤u raporlanmaktad›r.6 Avrupa
Birli¤i’ne üye ülkelerden bir bölümü
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 100.000 km.
bafl›na düflen yaralanma say›s› ve
ölüm oranlar› aç›s›ndan Türkiye
bafl› çekmektedir.7 

Küresel, bölgesel ve de ulusal
ölçekte ciddi bir problem olan 
trafik kazalar›yla bafla ç›kmak için,
sistemin tüm bileflenlerinde iyilefl-
tirici tedbirler al›nmas› gerekmekte-
dir. Avrupa Komisyonu, karayolu
trafik kazalar›ndan kaynaklanan
ölümleri, 2010 y›l›na kadar %50
azaltma hedefi koymufltur. Ancak,
yap›lan ara de¤erlendirmeye göre,8

bu oran›n %27 civar›nda kalaca¤›
öngörülmektedir. Ulusal ölçekte
ise, bu konuda say›sal bir hedefe
rastlanmamaktad›r. IX. Ulusal
Kalk›nma Plan›, “ulaflt›rman›n tüm
modlar›nda trafik güvenli¤inin art›-
r›lmas›” gibi genel hedeflere yer
vermifltir.9 

Hesap Verme Yükümlülü¤ü
Etkin bir trafik sisteminin kurulmas›
ve zararl› sonuçlar› ile bafla
ç›k›labilmesi için, bu sistemin tüm
bileflenlerinin entegrasyon içinde
çal›flmas›n› sa¤layacak bir yönetim
sürecine gereksinim vard›r. Ancak,
özellikle geliflmekte olan toplumlar-
da bu bütünselli¤e sahip yönetim
yaklafl›mlar› ya bulunmamaktad›r ya
da uygulamaya geçirilmesinde
ciddi s›k›nt›lar ortaya ç›kmaktad›r.
Bu sebeple, genel söylemler
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Düflük ve orta gelirli
ülkeler, gayrisafi millî
has›lalar›n›n %1 ila
%2’sini trafik kazalar›n›n
sonuçlar›yla mücadele
etmek için harcarken,
asl›nda ulusal geliflimin
desteklenmesi için
al›nan toplam
yard›mdan daha
fazlas›n› israf
etmekteler.



Tufan
‹ki aya¤› üzerinde dik yürüyen,k  ön
ayak yerinek  karfl›l›kl› iki baflpar-
ma¤a sahip elleri bulunan, bu
sebeple de diflisiyle birlikte alet kul-
lanabilen maymun adam› atam›z
sayarsak, yeryüzünde 3 milyon
y›ld›r insanr  diye dolafl›p durmakta
oldu¤umuzu varsayabiliriz.
Guardian gazetesinden John
Vidal’›n yazd›¤›na göre, milyonlarca
y›ld›r gezegeninr  dört bir yan›nar
da¤›lm›fl yaflayan insan topluluk-
lar›n›n istisnas›z tümünde anlat›lan
bir tekr  hikâyek  varm›fl: Tufan
efsanesi!

Amerikal› antropolog Mark Isaac,k
tüm k›talara yay›lm›fl 200 farkl›
kültür üzerinder  yapt›¤› araflt›rmada,
bunlar›n hepsinde ortak olank
hikâyenin kabaran nehir ver  deniz
sular› ya da durmaks›z›n ya¤an
ya¤murlar sonucur  insan›n bafl›na
gelen felaket oldu¤unu belgelemifl.
Medeniyetlerin befli¤i Mezopo-
tamya’n›n en büyük ‘macerak
roman›’ say›labilecek G›lgam›flk
Destan›’nda Sümer tanr›lar›, can-
lar›n› burunlar›ndan getiren insan-
lara iyi bir cezar  vermek içink  apans›z
ve hiç uyar›s›z seller yolluyorlarr
onlar›n bafl›na. Siyah Havva
anam›z›n diyar› Afrika’da yaflayan
Yoruba’lar›n efsanesinde, insanl›k
kibirlenmede kantar›n topunu
kaç›r›nca, tanr›lar dar  kara parça-
lar›n› okyanusla örtme cihetine
gidiyorlar sonunda.r  Kara Afrika’dan
K›z›lderililerin anavatan› Amerika’ya
geçersek, durum orada da hiç farkl›
de¤il: Aztek tanr›lar›,k  kendilerine
sayg›da kusur edenr  insano¤lunun
bafl›na sa¤anak ya¤mur indirmek-r
ten baflka çare bulam›yor. Kurtul-
mas›na izin verdi¤i tek ailek  de
fl›mar›kl›k edipk  laf ebeli¤inef
bafllay›nca, ailenin tüm fertlerini
maymuna çeviriyor. Ama neyse ki,
yerlerine yeni insanlar koyupr  duru-
mu kurtar›yor. Bolivya’da Kar
Tanr›s›, küstahl›kta çizmeyi aflan
insan› cezaland›rmak içink  bütün
dünyay› kar ver  buza bo¤uyor. Ve,
iflin vahim taraf›, burada komflu
Aztek tanr›lar›k  kadar âlicenapr  da
davranm›yor: Buzul ça¤›ndan kur-

5 Margie Peden,  Richard Scurfield, David
Sleet, Dinesh Mohan, Adnan A. Hyder, Eva
Jarawan, Colin Mathers; “World Report On
Road Traffic Injury Prevention” Geneva:
World Health Organization (Nlm
Classification: Wa 275) 2004.

6 The White Paper On The European
Transport Policy, European Transport Policy
For 2010: Time To Decide On (2001), The
European Commission (Com (2001) 370 Final,
12.9.2001).

7 “Trafik ‹statistik Y›ll›¤› 2002” Emniyet Genel
Müdürlü¤ü Trafik Hizmetleri Baflkanl›¤›,
Ankara.

8 “Assessment of the Contribution of the TEN
and Other Transport Policy Measures to the
Midterm Implementation of the White Paper
on the European Transport Policy for 2010
(Final Report)” Brussels: European
Commission, 2005.

9 “Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007 – 2013)”–
Mükerrer Resmî Gazeteî , Say›: 26215, 1
Temmuz 2006.

10 “Saving 20.000 Lives On Our Roads: A
Shared Responsibility” European
Commission. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities,
2003.

hâlinde verilen hedefler yerine,r
kapsaml› hareket planlar› haz›rlan-
mal› ve bunlar sistem perspektifi ile
uygulamaya geçirilmelidir. Bu
sürecin çerçevesi, kurum ve kifliler
için sadece sorumluluk vek  yetki
tan›mlamalar› ile de¤il, ayn› zaman-
da, ‘hesap verme’ yükümlülü¤ü ile
de çizilmelidir.

Di¤er taraftan,r  yaya, yolcu ve de
sürücü olarak buk  sistemden yarar-
lananlar›n, kendi davran›fllar›n›n
gerek çevrek  gerekse trafik güvenli¤ik
aç›s›ndan ne kadar önemlir
oldu¤unu fark etmesik  zorunludur.
Otomobil sahibi olan nüfusun bafl
döndürücü art›fl›, hem trafik
kazalar›n› hem de küresel ›s›nmay›
tetiklemektedir. Bu konuda bireyin
kendi davran›fllar›n›n do¤urdu¤u
sonuçlar› fark etmesik  ve bireysel
olarak alabilece¤ik  önlemler içinr
harekete geçmesi ön kofluldur.10

‹‹ddiill IIflfl››kk

1 “The White Paper on the European
Transport Policy” in: “European Transport
Policy for 2010: Time To Decide” The
European Commission. Com. (2001) 370 Final,
12.9.2001.

2 “Guidelines for Community Noise” Geneva:
World Health Organisation, 1999.

3 Desibel: Sesin fliddetini ölçme birimi.

4 “Çevresel Gürültünün De¤erlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeli¤i (2002/49/EC)” Resmi
Gazete, Say›: 25862, 01.07.2005.
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Otomobil sahibi
olan nüfusun bafl
döndürücü art›fl›,
hem trafik kazalar›n›
hem de küresel
›s›nmay› tetikliyor.

tulmas›na izin verdi¤i tek bir insan
bile yok! Thor Heyerdahl’›n o
müthifl Kon Tiki’sinde yazd›¤› daii
flu: Pasifik adalar›nda da insanlar
benzer flekilde azg›n sular seller
alt›nda b›rak›larak cezaland›r›l›yor-
lar. Avustralya Aborigine’leri 40 bin
y›ld›r Tufan efsanesi anlat›yorlar bir-
birlerine. Kutuptaki ‹nuitlerde, Kara
Ayak ve Cheyenne K›z›lderililerinde,
Britanyal›lar›n atas› Keltlerde, Asur-
lularda, Zerdüfltilerde, Kadim M›s›r-
l›larda, 5.000 y›ll›k Çin medeniye-
tinde; hepsinde var bu hikâye. Nuh
tufan›n› ise tekrarlamaya bile gerek
yok herhalde.

Ortak Tek Efsane
Anlafl›laca¤› üzere her kültür, içinde
yaflad›¤› ça¤›n egemen gücüne ya
da düpedüz do¤aya baflkald›r›lmas›
hâlinde, bo¤ulup gidece¤ine ina-
n›yor. Tek bir kültürü, uygarl›¤› ya
da kabileyi de¤il, tüm kültürleri bir-
den kapsayan tek hikâyesi var in-
sanl›¤›n, o da ‘tufan’ oluyor. Yer-
yüzünün tüm kültürlerinde bafllan-
g›çtan beri ortak tek efsane olan
tufan, kültürel aç›dan son derece
önemli bir olgu. Çünkü, tek bir

kabileye, uygarl›¤a ya da kültüre
de¤il, tüm insanl›¤a iliflkin olmas›
aç›s›ndan, dünyan›n ilk ve tek se-
küler efsanesini oluflturuyor. Yani
‘ritüeller’le ba¤lant›s› yok. 

Küresel Is›nma Tufan›
Vidal’›n ‘asri zamanlar’ için yapt›¤›
küçük bir araflt›rma da son derece
ilginç sonuçlar vermifl. Gittikçe
küreselleflen dünyaya tam uygun
olan kültürleraras› yepyeni bir tufan
mitosu yerlefliyor dünyam›za: Kü-
resel Is›nma Tufan›. Son üç y›ld›r,
Afrika’n›n Timbuktu’sundan Kolom-
biya’n›n ya¤mur ormanlar›na, kufl
uçmaz-kervan geçmez Hint köy-
lerinden Kalahari çöllerinin Bufl-
manlar›na kadar her yerde ‘aptal
insano¤lunun iklimi de¤ifltirdi¤i ve
herkese büyük felaket getirdi¤i’
konufluluyormufl flimdi. Hatta ‹nuit-
lerin, beyazlar› ‘iflte iklimi de¤ifltiren
adam’ diye parmakla gösterdi¤i de
biliniyor. Kalahari çölünün zorlu
flartlar›na ayak uydurarak yaflamay›
ö¤renmifl Buflmanlar bile modern
kozmolojilerine insan kaynakl› küre-
sel ›s›nma mitosunu uyarlamakta
gecikmemifller.

‹lk bak›flta flafl›rt›c› görünse bile,
biraz düflününce bunun ne kadar
ola¤an oldu¤unu anl›yor insan.
Bütün varolufllar›, ayr›lmaz
parças›n› oluflturduklar› do¤an›n en
ince hareketlerini gözlemeye dayal›
olan bu insanlar, iklim de¤iflmelerini
ve bunun getirece¤i büyük felaketi
sezip bunu söze geçirmeyecekler
de ne yapacaklard› yani. Çöl ya da
cengel insanlar›n›n, kardeflleri olan
bitkileri tek tek tan›d›klar›, aylar
sonra metrelerce büyümüfl olsalar
dahi onlara bakarak eve dönüfl yol-
lar›n› flaflmadan bulabilecek
yeteneklere sahip olduklar› bilinen
bir gerçek. Kald› ki, modern kent
yarat›klar› olan bizler bile iyiden
iyiye körelmifl duyarl›klar›m›za
ra¤men, flu s›ralarda havalara bir
haller oldu¤unu fark edebilecek
durumday›z. Bu durumun içimize
‘ilkeller’ gibi korku salmas›n› bekle-
mek de biraz fazla olurdu art›k. O
kadar da de¤il. 1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Bu yaz›n›n tam metni 15-16 Kas›m 2000 
tarihlerinde Yeni Biny›l gazetesinde
yay›nlanm›flt›r.

679

Tufan

Katrina kas›rgas›n›n
ard›ndan 

New Orleans-ABD, 
29 A¤ustos 2005.
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beton y›¤›n› flahsiyetsiz otelleri
dolduran bir kargo yüküdür.1 

Bir de turistin antitezi olan ‘gezgin’
var ki bu, zaman ve mekân k›s›tla-
malar›n›n d›fl›nda seyahat eden,
gitti¤i yere önyarg›lar›n› yan›nda
götürmeyen, ç›k›nt› ve fl›mar›k

de¤il, sayg›l› ve anlay›fll› olan, gitti¤i
yeri maddi ve manevi olarak kirlet-
meyen bir tür. Seyahati bir sanat
olarak gören ve bu flekilde var olan,
‘parazit’ de¤il ‘misafir’ olmay› bilen,
hofl veya nahofl sürprizlere aç›k
olan bu rafine insanlar›n soyu tü-
kendikçe ‘turizm’ kelimesi gitgide
daha bir küfür gibi alg›lanmaya

olan organize turlarda araya
bir de rehber girer. Tarihî bir 
alana, flemsiye tafl›yan bir 
rehber eflli¤inde ve kameralar› 
ile donanm›fl flekilde giren, otobüs
dolusu Japon veya Amerikal› turist
güruhu kadar itici az görüntü 
vard›r. Bir ç›karma gemisinden

inen, eli silahl› iflgal ordusu 
askerlerini bu kadar and›ran az
manzara görmüflsünüzdür. Asker-
den farkl› olarak turist, anlam› 
ve gerçeklik hissini öldürür. O,
soyut bir dünyada yaflayan 
ruhsuz bir hayalettir. Havaalan-
lar›n›, otobüsleri ve depo gibi 
görebilece¤imiz 

Turizm
Eski ça¤larda turizm diye bir
kavram yoktu. Çingeneler, göçebe
kabileler, gezgin dervifl ve filozoflar
hep vard› ancak kendilerini ‘turist’
diye tan›mlamazlard›. S›n›rlar›n
gevflek oldu¤u; pasaport, vize, afl›,
gümrük, ‘yurtd›fl›na ç›k›fl fonu’ gibi
kavramlar›n henüz icat edilmedi¤i
günlerden bahsediyoruz. Bildi¤imiz
anlamda turizm ise bir 19. yüzy›l
icad›d›r. Ondan önce, uzun yollar
kat etmek bafll›ca üç amaç için
yap›l›rd›; savafl amaçl›, ticaret veya
ekonomik amaçl›, hac veya dinsel
amaçl›. 

fiimdi turizmin bunlar›n hangisinden
türedi¤i sorulacak olursa hemen
herkes hacc›n turizmin atas›
oldu¤unu düflünür. Ancak bu yanl›fl
cevapt›r, hacca giden kifli ayn›
zamanda bilinç düzeyini de¤ifltirmifl
ve bunu içsellefltirmifl biridir, hacca
gitmek ruhani bir macerad›r ve bir
inisiyasyondur ayn› zamanda. Bir
hac yolcusu evinin laik ortam›n›
terk edip bedensel oldu¤u kadar
zihinsel de bir yolculuk yapar. 
Onun yolculu¤u ‘laik’ ile ‘kutsal’›n
farkl›l›¤›na do¤ru bir yolculuktur.
Turist ise yolculu¤unu yine bir
farkl›l›k peflinde yapar ama o evin-
deki bilinç düzeyini yan›nda tafl›r.
Turist sadece bir farkl›l›k tüketici-
sidir. Onun peflinde oldu¤u
farkl›l›klar; dil, mimari, yemek, man-
zara, koku, görenek, hat›ra eflyas›
gibi maddi düzlemde farkl›l›klard›r.
Bu gözle bakarsak turistin atas›,
talan peflindeki savaflç›lard›r diye-
biliriz. Turizm, ekonomik, politik 
ve inanç emperyalizminin bir
ürünüdür. Ayn› emperyalizm gibi,
genellikle daha zengin ülke yurt-
tafl›n›n daha fakir ve bu bak›mdan
egzotik buldu¤u ülkeyi ziyaret
etmesi fleklinde gerçekleflen, tek
yönlü bir ak›md›r. Ancak turizm
sayesinde yoksulluk sarmal›ndan
ç›k›p ‘zengin ülke’ konumuna terfi
eden ülkeler de mevcuttur. Turist
gitti¤i ülkede imaj av› peflindedir 
ve bu av› daima araçlar vas›tas›yla
yapar. Bir kere, gördü¤ü fleylerle
aras›nda hep bir kamera vard›r.
Ayr›ca turizmin en baya¤› formu

Yolculu¤unu bir farkl›l›k peflinde yapan ‘turist’, evindeki bilinç düzeyini yan›nda tafl›r. 
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bafll›yor. ((BBkkzz;; GGeezzggiinn)) Gerçek tu-
rizmin art›k ‘siberuzay’da yap›laca¤›
günler yak›n. Zaten gidilecek yerler
hakk›nda her tür bilgi önceden
edinilip rezervasyonu yap›ld›kça,
oraya gitmenin anlam› ve sürprizi
oldukça azalm›fl durumda. 

YYoossii FFaallaayay

1 Turist Kitsch-adam tan›m› için bkz; Ludwig
Giesz; ‘Kitsch-man as Tourist’ in: Gillo
Dorfles; Kitsch (s. 156) ve Jacques
Sternberg; Kitsch, Ed. Marina Henderson.h
London: Academy Editors, 1971.

Tükenim Toplumu
11 Eylül 2001 sald›r›lar›n›n üstün-
den daha on gün geçmeden ABD
Baflkan› Bush, Amerikan Kongre-
sine ve halk›na ‘baflkomutan’ s›fa-
t›yla yapt›¤› konuflmada, terörle
mücadelenin en önemli yollar›ndan
biri olarak ülke ‘ekonomisine
kat›lma’y›, yani tüketmeyi göster-
miflti.1  Baflkan, bu konuflmadan
neredeyse tam 5 y›l geçtikten sonra
yapt›¤› bir bas›n toplant›s›nda da,
önemli baz› s›k›nt›lar yafland›¤› göz-
lenen ekonomiyi güçlendirmenin en
önemli yollar›ndan biri olarak bu se-
fer baflkomutan olarak de¤il, ülke-
nin selâmetinden sorumlu ‘serdü-
men’ s›fat›yla, t›pat›p ayn› formülü
öneriyor ve herkesi daha fazla
al›flverifl yapmaya ça¤›r›yordu.2 

Asl›na bak›l›rsa Bush fliddet, yoksul-
luk, sefalet ve çevre kirlenmesi
baflta olmak üzere binbir türlü dert-
ten mustarip olan bu ça¤›n her der-
dine deva, tüm zehirlerine panzehir
olarak: büyük harflerle yaz›lm›fl
TÜKET‹M, yani ‘7 gün x 24 saat
tüketim’ fleklinde bir reçete yazan
tek ‘eczac›’ olmaktan çok uzak;
hatta onun bu konuda bir ‘istisna’
bile say›lamayaca¤› söylenebilir
pekâlâ. Günümüzde, Amerikan
kültürünün bask›n karakterine daya-
narak bütün dünyaya yay›lan ve
ekonomik ve sosyal hayat›n
gidiflat›na tamamen hâkim olan bu
anlay›fl›n her yerde çeflitli meslek
dallar›ndan say›s›z temsilcisi
bulunuyor. ‘Selametin’ tek yolunun
her fleyi durmadan daha çok tüket-
mekten geçti¤ini savunan pek çok

‘guru’ var. ‹çleri s›k›lan, hafif dep-
resyon geçiren insanlara ‘terapi’
olarak al›flverifle ç›kmalar›n› samimi-
yetle sal›k veren –amatör ve pro-
fesyonel– psikologlardan geçilmiyor
ortal›k dersek çok da abartm›fl
olmay›z...

K›sa vadeli ç›karlar›n dünyada nere-
deyse her fleyden önce geldi¤ini
vazeden bu ‘dar ekonomist’ görü-
flün, 1980’lerin bafl›ndan itibaren
dünyan›n pek çok ülke ve bölgesin-
de resmi söyleme mührünü vurmufl
oldu¤unu, hatta medyan›n üstün
gayretleriyle kamuoylar›n›n da böyle
bir söylemle etki alt›na al›nd›¤›n›,
hatta bir anlamda yönlendirildi¤ini
söylersek, burada da çok abartm›fl
say›lmay›z. ((BBkkzkkzz;; NNeeoolliibbeerraalliizzmm))

Fark›na Var›lmasa da Geçerli¤ini
Yitiriyor...
Ne var ki, düflünce ve davran›fllara
büyük ölçüde egemen olmas›na
ra¤men, henüz dünyan›n herhangi
bir yerinde kitlelerce pek fark›na va-
r›lmasa da, sözkonusu görüflün ge-
çerlik ve ‘do¤rulu¤unu’ h›zla yitir-
mekte oldu¤u söylenebilir. Geçerli-
¤ini yitirmenin yan› s›ra, hem top-
lumlar, hem de rejimler üzerinde ya-
bana at›lamayacak derecede y›k›c›
bir etkide bulunmas› olas›l›¤› da bü-
yük görünüyor.

2007 y›l›nda öncelikle ABD’de 
patlak veren ve fakat Bat› Avrupa
ülkelerinde ve dünyan›n geri kalan
k›sm›nda da etkileri duyulan

‘eflikalt› ipotek’ (subprime (
mortgage) krizi, bu aç›dan ee
oldukça çarp›c› bir örnek. 
Siyaset kuramc›s› Benjamin
Barber’›n deyifliyle bu kriz, muzaffer
tüketici kapitalizminin yüzyüze
oldu¤u daha derindeki bir açmaz›
ele vermekte: Ödüllendirilmeyi 
erteleyip s›k› çal›flmaya dayanan
‘Protestan ethosu’ (temel de¤er
sistemi), günümüzde yerini kolay
kredi ve fevrî tüketime dayal›,
çocuksu (infantilist) bir de¤er 
sistemine b›rakm›fl, dolay›s›yla da
hem demokrasi, hem de piyasa 
sistemi tehlikeye düflmüfl durumda.

Adam Smith’e kadar geri 
götürülebilen bir bak›flla
Kapitalizmin bafll›ca faziletinin,
di¤erkâml›k (özgecilik/altruism) m
ile kiflisel ç›kar› baflgöz edebilmesi
oldu¤u söylenegelmifltir. Yani,
gerçek tüketicinin gerçek
ihtiyaçlar›na cevap verecek mal ve
hizmetleri üretmek suretiyle üretici
kâr eder. Böylelikle, di¤erleri için
yap›lan bir iyilik, insan›n kendisine
de iyilik etmesi sonucunu do¤urur.
((BBkkzz;; BBiillggii ‹‹kktttkkttiissaadd›› vvee ‹‹kktttkkttiissaaddii BBiillggii))

Paradoks: Kapitalizmin Baflar›s›
Baflar›s›zl›k Do¤uruyor
Oysa, günümüz koflullar›nda 
art›k bunun mümkün olmad›¤›
görülüyor. ‹flin tuhaf›, kapitalizmin
baflar›s›, paradoksal bir biçimde
sonuçta baflar›s›zl›k do¤uruyor.
Yani, geliflmifl-zengin ülkelerde,
temel ihtiyaçlar büyük ölçüde
karfl›lanm›fl durumda. Sonuç
olarak, çok fazla mal, çok az 
olan ihtiyaçlar› kovalamaya
bafll›yor. Ancak, kapitalizmin bu
flekliyle ayakta kalmak için, 
üretti¤i tüm mallara 'ihtiyaç 
duyulmas›na' ihtiyaç duyuyor.
Dolay›s›yla, piyasa, Noam
Chomsky’nin deyifliyle, ‘yarat›lm›fl
ihtiyaçlar’ üretmekle meflgul. Ve,
Barber’›n dedi¤i gibi, bir yandan
varl›kl›lar için yeni ihtiyaçlar üre-
tirken, bir yandan da, as›l muhtaç
olanlar›n gereksinimlerini hemen
hemen tamamen yok say›yor.
Günümüz küreselleflmesi,
varl›kl›lar›n pek az gerçek ihtiyac›
olurken, muhtaç durumdakilerinse

Tüket, itaat et, öl.



¤ü gibi, kârlar›n özellefltirilip riskle-
rin kamuya aktar›ld›¤›, demokra-
sinin tehlike içinde, yurttafllar›n
kaderinin de belirsizlik içinde
b›rak›ld›¤› bir süreç içinde
yaflan›yor. 6

Kârlar› Biraz Erteleyip Gerçek
‹htiyaçlar› Karfl›lamak...
Barber’›n ifadesiyle, “hayat›n her
kesimine siyasetin nüfuz etti¤ini
gördü¤ümüzde buna totalitarizm
diyoruz. Herfleyi din yönetti¤inde
buna teokrasi diyoruz. Ama, ticaret
tüm hayat›m›za hükmetti¤inde buna
özgürlük diyoruz.” Temiz su ve ilaç
gibi düflünülebilecek en temel
ihtiyaçlar›n giderilemedi¤i, günde 
1-2 dolarla geçim sa¤lamaya
çal›flan milyarlarca insan›n yaflad›¤›
bir dünyada kapitalizmin yeniden
sahici insan ihtiyaçlar›n›n gideril-
mesine yönlendirilmesinin zorunlu-
lu¤una iflaret eden Barber, bunun
yollar›n› flöyle gösteriyor: 

Kapitalizm, kârlar› erteleyip, muhtaç
olan kitleleri müflteri olarak güçlen-
dirmenin yollar›n› yeniden ö¤ren-
mek zorunda. Bankalar›n verece¤i
mikrokredilerle köylüler el pompa-
lar› ve su filtreleri çal›flt›rabilir... ‹laç
firmalar›, ABD’deki ‘ebedi genç’
müflterilerine Botox satmaya
çal›flmak yerine, HIV pozitif Afrika-
l›lara ucuz retroviral ilaçlar› sat-
man›n yolar›n› düflünmek zorunda...
Yenilenebilir enerjiye yat›r›m yapan
flirketler ödüllendirilmeli... Ana-
babalar da çocuklar›n› pazarlama
firmalar›n›n hedef tahtas› olmaktan
korumal›... 7

Ama, bunlar› yapabilmek için
demokratik kurumlar›n ve eriflkin
de¤er sisteminin deste¤ine ihtiya-
c›m›z olaca¤› aflikâr. Özellikle
medyan›n ‘kendine gelmesi’, ana
varl›k sebebini ‘hat›rlayarak’ kamu-
sal yay›nc›l›k hizmetine dönmesi,
yurttafllar›n da yeniden kendi kiflisel
tercihlerinin efendisi konumuna
kavuflturulmas› elzem görünüyor.

“Kapitalizm e¤er ayakta kalacak-
sa,” diyor Barber, “sentetik ge-
reksinimler yaratmak yerine gerçek
ihtiyaçlara cevap vermek zorunda

tan›yan bebekler, yürüyemeden
al›flverifl yapmay› ö¤renen metâgöz
minik Einstein’lar” da dahil.4 

Bu ethos, özel piyasa mant›¤›n›
beslerken, demokrasinin yaratt›¤›
kamu mant›¤›n› tahribe yöneliyor.
Tüketimi her yerde haz›r ve nâz›r,
depresyona birebir, neredeyse
herfleye kaadir bir vak›a, kolay ve
ucuz kredi ile beslenen al›flverifli de
bir tür ba¤›ml›l›k haline getiriyor.
(ABD'de tüketim harcamalar›n›n
gayri safi milli has›lan›n yüzde 70'ini
teflkil etti¤i hesaplanmaktad›r.)
Süreç içinde kent ve kasaba mey-
danlar›n›n, tart›flma ve görüflmenin,
komfluluk vb. iliflkilerinin tümünün
yerini süper-hiper-mega market-
lerde yap›lan yo¤un al›flverifl ve
tüketim faaliyeti al›yor. Amiral
Nelson’un amiral gemisinin tahta-
lar›ndan imal edilen özel tabutlarla,
p›rlanta ifllemeli alt›n sapl› tavalar›n
Britanya’n›n en büyük süpermar-
ketlerinde tüketicilerin be¤enisine
sunulmas›, al›flverifl ve tüketme his-
terisinin art›k cinnet boyutuna
do¤ru yönelmekte oldu¤unun
örnekleri say›labilir. 5

Yani, kapitalist sistem art›k sahici
ihtiyaçlar› ve insanlar›n gerek
duydu¤u fleyleri üretmiyor da, üret-
mek zorunda oldu¤u tüm metâlar›
insanlara satmak için ihtiyaç
imalât›n› yürütüyor. Üstelik, 2008
bafl›nda Britanya’da eflik-alt› krizin-
den dolay› zor duruma düflen çok
büyük bir bankan›n h›zla ‘kamulafl-
t›r›lmas›’ örne¤inde aç›kça görüldü-

çok az varl›¤a sahip olduklar› bir
küresel eflitsizlik düzenine
dönüflüyor. 

Bir noktada farkl›l›klar› üreten,
farkl›l›¤›n ekonomik altyap›s›n›
oluflturan ve böylelikle yurttafllar›
‘özgürlefltiren’ piyasa ekonomisi,
geldi¤i bu noktada yurttafllar›n
özgürlüklerini ve hayat hakk›n› 
elinden alabilecek büyük bir 
tahripkârl›¤a yöneliyor. Bu tüketim
toplumu kendisini umutsuzca
t›k›yor ve uzun vadede önemli bir
y›k›ma, bir ‘tükenim toplumu’na
davetiye ç›kar›yor. Uzun vâdede
demokrasisiz bir piyasa ekonomisi
de, piyasas›z demokrasi de olanakl›
gözükmüyor.3 ((BBkkzz;; KKaarrll PPoollaannyyii))

Yürümeyi Ö¤renmeden Al›flverifle
Ç›kan Bebekler
Giderilmemifl pek az ihtiyac› bulu-
nan tüketicilerin sürekli al›flverifl
yapan insanlara dönüfltürülmesi
için piyasan›n onlar›n isteklerini
biçimlendirmesi, sat›n alma dürtü-
lerini k›flk›rtmas›, ‘al›flveriflkolizmi’
beslemesi ve mütemadiyen yeni
ihtiyaçlar yaratmas› gerekiyor. Bu
sürdürülemez durumu bir süre
daha ‘sürdürülebilir’ k›lmak içinse,
gelece¤in al›flverifl kufla¤›n›n
yarat›lmas› da flart. Dolay›s›yla,
çocuklar›n da birer al›flverifl öznesi,
ya da birer küçük süpermarket
canavar› haline gelmekte oldu¤u
görülüyor. Barber’a göre bu çocuk-
lar kategorisine ‘tay tay’ yürüyen
bebekler, yani “daha konuflmaya
bafllamadan markalar›n logolar›n›
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AAmmiirraall NNeellssoonn''uunn aammiirraall ggeemmiissiinniinn ttaahh--
ttaallaarr››nnddaann iimmaall eeddiilleenn öözzeell ttaabbuuttllaarrllaa
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bbüüyyüükk ssüüppeerrmmaarrkkeettlleerrddee mmüüflfltteerriilleerriinn
bbee¤¤eenniissiinnee ssuunnuullmmaass››,, aall››flflvveerriiflfl vvee
ttüükkeettmmee hhiisstteerriissiinniinn aarrttttrtt››kk cciinnnneett bbooyyuu--
ttuunnaa ddoo¤¤rruu yyöönneellmmeekkttee oolldduu¤¤uunnuunn
hheemm ddeehhflfleetteennggiizz ((mmaaccaabbrree)))),, hheemm ddee
""ppaarrllaakk"" öörrnneekklleerriinnii oolluuflflttuurruuyyoorr......

kalacak veya ... kendini tüketme
riski ile yüzyüze gelecek.” 8

‹nsanl›¤›n zengin ve varl›kl› kesimi-
nin yaflad›¤› lüks ve sefih bir tüke-
tim tarz›na do¤an›n kesece¤i ceza
çok a¤›r olabilir...

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 George W. Bush; “Address to a Joint
Session of Congress and the American
People” 20 Eylül 2001.
www.whitehouse.gov

2 George W. Bush; “Press Conference by the
President” 20 Aral›k 2006.
www.whitehouse.gov

3 Halil Berktay; “Sol ve Demokrasi (6)” Taraf,
21 fiubat 2008.

4 Benjamin R. Barber; “Overselling Capitalism
with Consumerism” Los Angeles Times
Online, 04 Nisan 2007.
www.latimes.com

5 George Monbiot; “Bring on the Recession”
Guardian Online, 09 Ekim 2007.
www.guardian.co.uk

6 “Bill Moyers talks with author Benjamin R.
Barber” PBS Web Sitesi, 21 Aral›k 2007.
www.pbs.org

7 Barber, a.g.y.

8 Barber, a.g.y.

Türkiye Taflkömürü Kurumu 
Taflkömürünün Zonguldak
havzas›nda 1829 y›l›nda Ere¤li
ilçesinin Kestaneci köyünden Uzun
Mehmet taraf›ndan bulundu¤u
söylense de, bunun kömür aran-
mas›n› teflvik etmek için devlet
taraf›ndan yarat›lm›fl muhayyel bir
karakter oldu¤u da tarihçiler
taraf›ndan ortaya konmufltur. Bu
efsanenin bafllat›ld›¤› resmi tarihten
tam 19 y›l sonra, 1848’de havza
s›n›rlar›n›n belirlenmesiyle Hazine-i
Hassa ad›na taflkömürü ifllet-
mecili¤i bafllat›lm›fl oldu. 1849
y›l›nda iflletme Galatal› Sarraflara
kiraya verildi. 1851 y›l›nda da ‹ngiliz
mühendisler Barkley kardefller ve 8
maden nezaretçisi, Evkaf Nezareti

taraf›ndan özel bir antlaflmayla
havzaya getirilerek çal›flmalar›
istendi.

‹ngiliz Kömür Kumpanyas›
K›r›m Savafl› patlak verdikten bir y›l
sonra, yani 1854 y›l›nda Kozlu-
Zonguldak ve Üzülmez m›nt›kas›n-
daki kömürlerin iflletilmesi, savaflta
Ruslara karfl› Osmanl› Devleti’nin
yan›nda yer alan ‹ngiliz ve Frans›z-
lar›n kontrolüne geçti. Bu dönemde
üretilen kömürler de bu ülkelerin
donanma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-
s›nda kullan›ld›. Osmanl› Devleti
savafl›n ard›ndan müttefiklerine
yüklü bir biçimde borçlanm›flt›.
Savafl›n sona erdi¤i 1856 y›l›nda
iflletme hakk› Hazine-i Hassa ara-
c›l›¤›yla ‹ngilizlere b›rak›lan havza-
n›n iflletmecili¤i 1859 y›l›nda Ku-
yumcu (banker) Yorgaki Zafiropu-
los’a  b›rak›ld›ysa da 1860 y›l›nda
iflletmecilik yine ‹ngiliz Kömür
Kumpanyas›’na devredildi. 

1865 y›l›nda havzan›n denetimi bu
sefer Bahriye Nezaretine devredildi.
1893 y›l›nda Havzan›n ilk kuyusu
olan 1 numaral› Kurci Kuyusu
(+11/-70) Kozlu’da Kurci flirketi
mühendisi G. Ralli taraf›ndan aç›ld›,
Karamanyan fiirketi de Alaca-
a¤z›’nda havzan›n ilk ‘varagel’ini
infla etti. 1896 y›l›nda Ere¤li fiirketi
Osmaniyesi kuruldu ve Ere¤li
fiirketi, 5.200 m uzunlu¤unda
Gelik-Asma Havai Hatt›’n› 
hizmete açt›.

1908 y›l›nda II. Meflrutiyet ilan edil-
mifl, Meclis-i Mebusan yeniden
kurulmufltu. Havzan›n kontrolü
Bahriye Nezaretinden al›narak 
Naf›a Nezaretine verildi, ve ‘Ere¤li
Maadin-i Hümayun Nezareti’
unvan› ‘Ere¤li Madenleri Umum
Müdürlü¤ü’ne dönüfltürüldü. Bu
tarihlerde yerli yabanc› 300’ün
üzerinde kömür oca¤› iflletmesi
bulunan bölge, 289 say›l› Tezkere-i
Samiye (Askeri Mükellefiyet)
kanunu ile kamulaflt›r›ld›. Bundan
bir y›l sonra fleriat yanl›s› 31 Mart
ayaklanmas› bast›r›ld›. 

1914’te I. Dünya Savafl› patlak
vermiflti. Askeri Mükellefiyet

kanununa göre, Zonguldak kömür
havzas› dahilinde bulunan yerleflim
bölgelerinde yaflayanlar, belli
dönemlerde ocaklarda iflçi olarak
çal›flmak zorundayd›lar. Devlet bu
hizmetlerinin karfl›l›¤›n› az da olsa
maafla ba¤lam›flt›. Ancak çal›flan-
lar›n seçim haklar› yoktu; ocaklara
inmek, deniz seviyesinin alt›ndan
yeryüzüne maden ç›karmak ile
mükelleftiler. 

I. Dünya Savafl›n›n ard›ndan 1919
y›l›nda Kurtulufl Savafl› geldi¤inde,
Frans›zlar›n bir taburu da evvelce
Frans›z kontrolünde olan Ere¤li
fiirketi’ni korumak amac›yla
Zonguldak’a geldi. Ancak Ere¤li
halk›n›n direnifli ve Büyük Millet
Meclisi’nin giriflimi sonucu
Frans›zlar 18 Haziran 1920’de
Ere¤li’yi terk etmek zorunda
kald›lar.

Lozan ve Sonras›
1923 y›l›nda Lozan Antlaflmas›
imzalanm›fl, Türkiye Büyük Millet
Meclisi kurulmufl, genç Cumhuriyet
ile, y›llard›r süren savafllar›n yaralar›
sar›lmaya bafllam›flt›. Bu süreçte
1924 y›l›nda Zonguldak’ta Türki-
ye’nin ilk maden mühendisli¤i okulu
olan ‘Yüksek Maadin ve Sanayi
Mühendis Mektebi’ aç›ld›. 1935
y›l›nda Cumhuriyet Halk F›rkas›,
mevcut ‘Cumhuriyetçilik’, ‘Halk-
ç›l›k’, ‘Milliyetçilik’, ve ‘Laiklik’
ilkelerine ‘Devletçilik’ ve ‘Devrim-
cilik’ ilkelerinin eklenmesiyle alt›
oku tamamlam›fl, Cumhuriyet Halk
Partisi ad›yla Türkiye’nin ilk siyasi
partisi olmufltu. Bundan iki y›l sonra
3146 say›l› yasa ile Ere¤li fiirketi’nin
sahip oldu¤u tüm haklar Etibank’a
devredildi.

1950 y›l›na gelindi¤inde Türkiye çok
partili sisteme geçeli dört y›l olmufl-
tu. Adnan Menderes liderli¤indeki
Demokrat Parti iktidardayd›.
50’lerin sonuna do¤ru ekonomik
s›k›nt›lar ve antidemokratik uygula-
malarla ülkeye huzursuzluk hâkim-
di. 1957’de 3460 say›l› kanuna ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
l›¤›’na ba¤l› olmak koflulu ile
‘Türkiye Kömür ‹flletmeleri Kurumu’
(TK‹) kuruldu. 20 y›ld›r Etibank’a
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Bu Da¤lar›n, Kayalar›n Alt› Hepten Delik Defliktir
Denizin üç yüz, befl yüz metre alt›nda, madenciler çal›fl›r bu da¤larda. Korkuya aç›l›r kulaklar›
hepsinin... Öyle aç›l›r ki, limana gelip funda etti¤inde demirini bir gemi, denize dökülen bak-
lalar›n seslerinden bilirler hangi geminin demirledi¤ini. Devflirme de olsalar köylerden, deniz
çocu¤u de¤il mi; yerin yedi kat dibinde de olsa bilirler denizin rengini... Necip Kaptan m›,
Topkap› m›, Nebil mi, Tan m›, ‹kbâl mi, Zuhâl mi, hangi gemi geldiyse limana, demirlerken
daha, bilirler ân›nda...

Kat›r deyip geçmeyeceksin...
“Kat›rlar” diyordu Kaptan, “Kat›rlar ç›kar›r kazmac›lar›n damarlardan kazd›klar› kömürü yukar›;
tumbaya kadar. Bir ad›m att›rmazlar oradan öteye hayvanc›klar›; ayd›nl›¤a ç›karlarsa kör olur
derler gözleri... Gerekirse flayet, yani misâl, gözlerini ba¤lar da öyle salarlar hayvanlar› d›flar›.
Ölene kadar gün görmez garibimin zavall›  gözleri. ‹n afla¤›, ç›k yukar›, in afla¤›, ç›k yukar›;
çal›fl›r dururlar. Hassas hayvanlard›r lakin, kat›r deyip geçmeyeceksin; bir vagon fazla
ba¤lasan meselâ, ifl olsun diye yani, bir ad›m bile att›ramazs›n hayvana; bilir istiap haddini. Bir
silkinip bir durur âniden vagonlar pefllerine tak›l›nca; ister inan beyim, ister inanma, tek tek
sayar gâvur birbirine çarpan vagonlar›. Bir araba fazla koyduysan ard›na, tövbe bir ad›m
atmaz. Dedim ya, aldan›p, kat›r deyip geçmeyeceksin… Dolum yerine, bacan›n alt›na
geldi¤inde de santim flaflmaz ad›mlar›, bilir tam tam›na nerde duraca¤›n› vallahi. ‹nanmazs›n
beyim, gümbür gümbür dolan her vagonun ard›ndan kaç ad›m ataca¤›n› bile bilir… fiart olsun
öyle bilir ki, ne bir eksik, ne bir fazla… Bir sonraki vagon bacan›n tam alt›na gelinceye kadar
ilerler, durur; gümbürt, yedi ad›m, gümbürt, yedi ad›m… Vagonlar›n tumba edildi¤i, boflalt›ld›¤›
yere gelindi¤inde de öyle… Döktüklerinde vagonu, bir sonrakinin tekerleri raydaki çenti¤e otu-
rana kadar sayar ad›mlar›n›, ne bir eksik, ne bir fazla… Hassas hayvanlard›r dedim ya…
Benzetmek gibi de¤il de hani, vardiyal› çal›fl›r onlar da bizim kazmac›lar gibi. Farklar› da vard›r
elbette, olmaz m›; gün yüzünü göremeden, ocakta bafllar, ocakta tükenir ömürleri...”1

1941 y›l›ndan bu yana, 2.816’s›
ocak içinde olmak üzere gerçek-
leflen kazalar nedeniyle 3.129 kifli
hayat›n› kaybetmifl, 379.178 kifli
ciddi bir biçimde yaralanm›flt›r.
Kömür madenlerinden gelen bu
gibi kaza haberleri son zamanlarda
Türkiye’de azal›rken, s›n›rs›z bir
büyüme hamlesi içine giren Çin’de
ucuz enerji u¤runa haftada bir,
kömürle çal›flan yeni bir santral
kuruldu¤u için, madenlerden gelen
say›s›z facia haberine de adeta
ad›m bafl›nda rastlan›r olmufltur.
Oysa, yeryüzünün önündeki en
büyük tehdit olan küresel iklim
de¤iflikli¤ine karfl› al›nacak en
öncelikli tedbirin de, kömür yakan
termik santrallerin yap›m›n›n her
ülkede derhal durdurulmas› oldu¤u
belirtilmektedir. ((BBkkzz;; SSiivviill ‹‹ttaaaattssiizz--
lliikk)k)k)k)kk

TTiimmuurr EErrttttrtteekkiinn

1 Timur Ertekin’in henüz yay›nlanmam›fl bir
roman›ndan al›nm›flt›r.

ba¤l› bulunan Ere¤li Kömürleri
‹flletmesi Müessesesi (EK‹),
Armutçuk Kömür ‹flletmesi
Müessesesi (AK‹), Türkiye Kömür
Sat›fl ve Tevzi Müessesesi ve Garp
Linyitleri ‹flletmesi Müessesesi (GL‹)
Türkiye Kömür ‹flletmeleri
Kurumuna ba¤land›. 

Darbe ve S›k›yönetim
27 May›s 1960 darbesi yaflanm›fl,
D›fliflleri Bakan› 6 fiubat 1980’de,
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam
üyelik için baflvuruda bulunaca¤›n›
aç›klam›flt›. Ancak 12 Eylül 1980
darbesiyle Avrupa Birli¤i ile iliflkiler
donduruldu. 1983 y›l›nda yap›lan
genel seçimlerde halk Turgut Özal
liderli¤indeki Anavatan Partisi’ni,
Orgeneral Turgut Sunalp
liderli¤indeki Milliyetçi Demokrasi
Partisi’ne tercih etmiflti. Ayn› y›l
içinde 96 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile TK‹, Türkiye
Taflkömürü Kurumu Genel
Müdürlü¤ü’ne dönüfltürüldü.

Zonguldak’ta s›k›yönetimin
kald›r›lmas›ndan bir y›l sonra, yani
1986’da, 1910’dan o güne kadar
geçerli olan ve kömür havzas›n›n
s›n›rlar›n› belirleyen Tezkere-i
Samiye yürürlükten kald›r›ld›. Bu
nedenle oluflan hukuksal bofllu¤u
gidermek üzere 89/14248 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile Havza
s›n›rlar› yeniden belirlendi. 

1999 y›l›n›n Kas›m ay›nda Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T)
Zirvesi ‹stanbul’da Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›yla bafllarken Türkiye de
Avrupa ve tüm dünya ile birlikte bir
asr›n sonuna yaklaflmaktayd›.
Türkiye Taflkömürü Kurumu 2000
y›l›nda ana statüsünde yap›lan
de¤ifliklerle Zonguldak Kömür
Havzas›’ndaki di¤er madenleri de
iflletme veya ifllettirme yetkisini
elde etti. 

Taflkömürü Havzas› s›n›rlar› 11.150
km2’si karada, 2.200 km2’si
denizde olmak üzere 13.350 km2’lik
bir alan› kapsamaktad›r.
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1941 y›l›ndan bu yana, 2.816’s› ocak içinde olmak üzere gerçekleflen kazalar
nedeniyle 3.129 kifli hayat›n› kaybetmifl, 379.178 kifli ciddi bir biçimde
yaralanm›flt›r.

Türkiye ve Küresel ‹klim
De¤iflikli¤i
“Bütün bu felaketlerin olaca¤›n›
biliyorsunuz da, neden o zaman
önlem alm›yorsunuz?”

2006 y›l›nda, ‹stanbul’da bir ilkö¤-r
retim ö¤rencisi bunu sordu dünya-
ya. 21. yüzy›l›n temel sorusuydu bu
–cevaplamas› en zor soru.r Ceva-
ben, “küresel ›s›nma gibi çok ‘bi-k
limsel’ ve ‘karmafl›k’ gibi görünen
bir konuda,r  yeterince bilgiye sahip
olmad›¤›m›z için harekete geçme-
di¤imizi,” söyleyebiliriz; ama, ne
yaz›k ki,k  bu cevap do¤ru olmaz.

Yeterli Bilgiye Sahibiz
Birleflmifl Milletler’in Nobel Bar›fl
Ödüllü ‹klim Kuruluflu (IPCC), ‘sen-

tez’ ad›n› verdi¤i son raporunda (16
Kas›m 2007), gezegenimizin gele-
ce¤i hakk›nda bilim dünyas›n›n or-
tak görüflünük  net bir flekilder  ortaya
koyuyor. Küresel iklim de¤iflikli¤inin
en az % 90 ihtimalle sadece insan
faaliyetleri sonucu meydana geldi-
¤ini ortaya koyan raporun ilk cüm-k
lesi flöyleydi:

“‹klim sisteminin ›s›nmakta oldu¤u,
tart›fl›lmaz bir gerçektir;r  bu, art›k
küresel hava s›cakl›klar›ndaki art›fl-
lar›n, her yerder  kar ver  buzullar›n
erimesinin ve dünyada deniz sevi-
yelerindeki ortalama yükselmenin
gözlemlenmesiyle kan›tlanm›flt›r.”1

Raporda, âcilen tedbir al›nmamas›r
halinde dünyan›n h›zla ölüme sü-
rüklenece¤i, dünya denizlerinde
asitlenmenin küresel ›s›nmay› çok
daha vahim hale getirece¤i, bunun-
sa yeryüzündeki canl› türlerinin üç-
te birini yok edece¤i,k  büyük k›tl›kk
ve açl›klara yol açaca¤› ortaya
koyuluyor...

BM Genel Sekreteri, Hükümetler-

aras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli Bafl-
kan›, NASA’n›n Goddard Enstitüsü
Baflkan›, ayr› ayr› uyar›larda bulu-
nuyor, geri döndürülmez noktaya
sekiz y›l içinde varabilece¤imizi bil-
diriyorlar. ‹klim de¤iflikli¤i konusun-
da dünyay› ilk uyarank  bilim insan-
lar›ndan Dr. James Hansen, flöyle
diyor: “‹klim sisteminin eflik nokta-k
s›nda, uçurumun kenar›nda duruyo-
ruz. Bu efli¤in ötesinde kurtulufl
yoktur.”

Yani, her fleyinr  asl›nda kendi
elimizde oldu¤unu söylemek,
gerçe¤in ta kendisi. Karbondioksit
Sal›mlar› Araflt›rmas›’nda2aa , beton
duvara do¤ru son sürat hareket
eden bir arabayar  benzeyen geze-
gende, Türkiye’nin hangi noktada
bulundu¤una iliflkin ipuçlar›

verecek saptamalara yer veriliyor.r

4 Noktada Türkiye’nin Konumu
Bunlar›n ilki, Türkiye’nin, küresel
›s›nmaya sebep olan sera gaz› ar-
t›fllar›nda dünya rekortmenlerinden
biri olmas›. BM ‹klim De¤iflikli¤i
Çerçeve Sözleflmesi Ek 1k  (sanayi-
leflmifl ülkeler) listesinde yer alanr
41 ülke içinde Türkiye, karbondiok-
sit ve di¤er gazlar›r  sal›m oran› aç›-
s›ndan aç›k farklak  birinci geliyor,
(1990 ile 2004 y›llar› aras›nda
%74.4 art›fl). Yani, ülkenin ekono-
mik büyümeyik  ekolojik kayg›lar›n
çok önündek  tuttu¤u belirgin bir
husus.

‹kincisi, AB ile k›yaslama aç›s›ndan
da durum paralellik gösteriyor: kifli
bafl›na sal›mlar aç›s›ndan en alt s›-
ralarda olmas›na ra¤men, Türkiye
nihaî enerjiî  tüketimi bafl›na sera ga-
z› sal›mlar›nda AB içinde 1’inci s›ra-
da bulunan Belçika ile ayn› de¤ere
(2.32 Mton CO2/Mtep) sahip. Yani,
verimsiz altyap›n›n yan› s›ra ülkenin
kömür, petrol ve do¤al gaz gibi en
büyük küreselk  ›s›nma etkenlerine

büyük birk  ba¤›ml›l›kr  içindek  oldu¤u,
yenilenebilir enerjir  kaynaklar›na
(rüzgâr, günefl, hidrolik, jeotermal
vb.) ise ra¤bet etmedi¤i aç›kça
ortaya ç›k›yor.

Üçüncüsü, termik santrallerin Tür-
kiye’nin toplam CO2 sal›m›nda %
20 payla 3’üncü s›rada yer ald›¤›,r
sal›mlar›n büyük art›flk  gösterdi¤i de
raporda belirtiliyor. Oysa, Eylem
‹çin Karbon ‹zleme (CARMA) veri
bankas›na göre Türkiye, enerji üre-
tirken dünyada atmosfere en fazla
karbondioksit salan ülkeler aras›n-
da küresel ›s›nmaya en fazla katk›
yapan 15’inci ülke. (102 milyon ton
CO2, 124 milyon MWh enerji.) Bir
di¤er yenir  geliflme de, TBMM’de 9
Kas›m 2007 tarihinde kabul edilen
5710 say›l› yasa. Esas olarak nük-k
leer santrallerler  ilgili olan bu yasa,
geçici 2’nci maddesi ile kömür ya-r
k›tl› santralleri teflvik ediyork  ver  üret-
tikleri elektri¤e uzun y›llar al›mr  ga-
rantisi getiriyor. Oysa, dünya bilim
camias›, –en az›ndan karbon tutma
ve depolama teknolojisini gelifltirip
uygulamadan tüm yeni kömür sant-r
rallerinin ask›ya al›nmas›n›n, hiçbir
yeni santral yap›lmamas›n›n flart
oldu¤unu belirtiyor. Dolay›s›yla,
Türkiye bu konuda da küresel iklim
de¤iflikli¤i ile mücadele yolunu seç-
medi¤i, aksine bu tehlikeli gidifli
h›zland›rmakta oldu¤u görüntüsü
veriyor.

Dördüncüsü, raporda, hava tafl›ma-
c›l›¤›n›n 1990’daki % 3’lük pay›n›nk
15 y›l içinde dört kat›na ç›karak
2004’te % 12’ye ulaflt›¤› saptan-
m›flt›r. 2004’ten bu yana geçen üç
y›l içinde hava tafl›mac›l›¤›nda reka-
bet ve ucuz tafl›ma olanaklar›na ilifl-
kin haberler gözr  önüne al›nd›¤›nda,
bu pay›n daha da yükselmifl oldu¤u
tahmin edilebilir. Oysa, Kyoto Pro-
tokolü’nde hiç kapsanmayan uçufl
kaynakl› sal›mlar, yeryüzündeki kü-
resel ›s›nman›n en h›zl› geliflen ve
en büyük art›flk  gösteren tetikleyici-
lerinden biri. Zengin (ve kirletici) ül-
kelerin CO2 sal›m kaynaklar› aras›n-
da hava tafl›mac›l›¤›n›n pay› ve bu
ülkelerin uçufltan kaynaklanan sa-
l›mlar› Türkiye’ninkine oranla daha
düflük. Bu da, Türkiye’nin büyüme
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"‹klim sisteminin eflik noktas›nda, uçurumun kenar›nda
duruyoruz (…) Bu efli¤in ötesinde kurtulufl yoktur."
Dr. James Hansen (NASA)  
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kullan›lagelmifltir. Hatta bu tav›r
günümüzde de gelene¤e yabanc›
olmayanlar taraf›ndan devam etti-
rilmektedir.

Anadolu türkülerinin önemli özellik-
lerinden biri hem ölçü, ritm ve usul
hem de ses bak›m›ndan zengin
olufllar›. Arflivlerde kay›tl› olan
türküler aras›nda 22/8, 27/8, 9/16,
15/8, 9/4, 7/4, 9/2, 10/8, 8/8…. gibi
ölçülere oldukça s›k rastlanmak-
tad›r. Usuller ise ölçülerden daha
çok çeflitlilik göstermektedir;
örne¤in 10/8’lik ölçüye sahip her-
hangi bir türkünün usulü 3-3-2-2
iken yine 10/8’lik ölçüye sahip olan
baflka bir türkünün usulü 3-2-2-3
olabilir. Hatta zaman zaman ayn›
türkü içerisinde farkl› usul ve ölçü-
lerin bir arada kullan›ld›¤› da olmak-
tad›r. Bu da bize türkülerin do¤ru
bir flekilde icras› için usul ve ritmin
ne kadar önemli oldu¤unu göster-
mektedir. Ses bak›m›ndan zengin-
li¤i sa¤layan ise ‘koma sesler’
denilen ara seslerdir. Buna örnek
olarak sib2 ve sib3 gibi koma
sesler gösterilebilir. Sib3 ya da
örne¤in mib3 gibi sesler çok s›k
kullan›lmamakla birlikte, icrac› terci-
hi do¤rultusunda -saz› e¤er perde-
siz de¤il ise- klavyeye bu perdeleri
de ba¤layabilmektedir. 

Ayak ya da Makam
Türkülerin seyretti¤i diziyi belirtmek
için ise ‘ayak’ terimi kullan›lmak-
tad›r; örne¤in ‘yahyal› kerem aya¤›’,
‘garip aya¤›’, ‘tatyan kerem aya¤›’,
‘bozlak aya¤›’ gibi ayaklar bunlar-
dan baz›lar›d›r. Ancak hem halk
müzi¤inde yöreden yöreye ortaya
ç›kan çeflitlilikten hem de ‘ayak’
kavram›n›n baflka baflka anlamlar-
da kullan›lmas›ndan dolay› bu
kavram›n yeterli olmad›¤›,
dolay›s›yla dizilerin adland›r›l-
mas›nda ‘makam’ teriminin
kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤›
ileri sürülmektedir. Bu, halk müzi¤i
literatüründe henüz sonuca ba¤lan-
mam›fl, süregiden bir tart›flma. 

Bir di¤er mesele ise türkülerin der-
lenmesi meselesi. Derleme, türkü-
lerin do¤al ortamlar›ndan al›narak
daha çok say›da kiflinin

Türkü
‘Halk müzi¤i’ kavram›n›n günümüz
için oldukça tart›flmal› anlamlar
tafl›maya bafllad›¤›n› ve s›n›rlar›n›n
gittikçe belirsizleflti¤ini görmekte-
yiz. Buna ra¤men halk müzi¤ini,
yerel de¤erler sayesinde biçimle-
nen, içerisinde olufltu¤u toplumun
ortak bilincini yans›tan, dolay›s›yla
konular›n› da yine bu toplumun
yaflant›s›ndan alan ve ekseri halk
çalg›lar›yla icra edilen müzik türü
olarak tan›mlayabiliriz. 

Bu müzik türünün en önemli ürün-
leri olan halk flark›lar› ise, ak›lda
kalmas› nispeten kolay olan, ufak
tefek baz› de¤iflikliklerle nesilden
nesle aktar›lan, ortak bir be¤eninin
eseri oldu¤unu söyleyebilece¤imiz
sözlü-sözsüz anonim müzik eser-
leridir. Anadolu’da ise halk
flark›lar›n› ifade etmek için özel
olarak ‘türkü’ kavram› kullan›lmak-
tad›r. 

Anadolu türküleri yöreden yöreye
biçim, üslup, içerik ve tav›r
bak›m›ndan oldukça zengin bir
çeflitlilik gösterirler. Buna ra¤men,
ayn› temel de¤erlere sahip olan bir
kültür ortam›n›n ürünleri
olduklar›ndan, türküler hakk›nda
ana hatlar›yla birkaç fley söylemek
mümkün. 

K›r›k Havalar ve Uzun Havalar
Türküler k›r›k havalar ve uzun
havalar olmak üzere ikiye ayr›l›rlar.
K›r›k havalar›n ritmi, ölçüsü ve dizisi
belli iken, uzun havalar›n dizisi belli
oldu¤u halde, ritmi ve ölçüsü belli
de¤ildir. K›r›k havalar ve uzun
havalar da kendi içerisinde birçok
türe ayr›l›rlar. Örne¤in; halaylar,
horonlar, duvaz-› imamlar,
semahlar, zeybekler… k›r›k hava
formunda olan türkülere örnektir.
Gazeller, hoyratlar, bozlaklar, ma-
yalar… ise uzun hava formuna
örnek olarak gösterilebilirler. Türkü
kavram›n›n günümüzde s›kça kul-
lan›lmaya bafllamas›na ra¤men 
halk aras›nda yak›n zamanlara
kadar, okunan eserin türüne göre
hoyrat, gazel, zeybek, semah gibi
kavramlar daha s›k

modelleri önceli¤i içinde, gelecek
kuflaklar›n ç›karlar›n› dikkate alma-
ma e¤iliminde oldu¤u ortaya koyan
bir di¤er husus.

Hem Çevreye, Hem Ekonomiye
Tehdit
Sonuç olarak, Türkiye’de yüksek
sal›m yo¤unluklar›n›n hem çevre,
hem de ülke ekonomisi için önemli
bir tehdit oluflturdu¤u görülüyor.
Bireysel yaflam tarzlar›nda yap›-
lacak de¤iflikliklerin, enerji tasarru-
funa gitmenin ve özellikle tüke-
timde ölçülü bir yaflam tarz› be-
nimsemenin sa¤layaca¤› büyük
yararlar ortada olmakla birlikte, ne
kadar köklü olursa olsun, bireysel
yaflam tarz› de¤iflikliklerinin tehdidi
önlemede tek bafl›na yeterli ola-
mayaca¤› aç›k.

Siyasi karar al›c›lar›n sal›m indirim
hedeflerini, uzun vadeli enerji poli-
tikalar›n› süratle belirlemesi, karbon
vergisi gibi mekanizmalar› yürürlü¤e
sokmas›, öncelikler olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. Ayr›ca enerji, konut, sa-
nayi ve ulafl›m vb. birçok sektörde
karar al›c›lar›n hem teflvik, hem de
cayd›rma yöntemleriyle, küresel
iklim de¤iflikli¤ine yol açan faaliyet-
lerin önünü almas› zorunlu görünü-
yor. Siyasî karar al›c›lar›n bu yönde
davranmas›n› sa¤layacak yegâne
mekanizma ise, bunu talep edecek
vatandafl hareketleri olarak
karfl›m›za ç›k›yor.

O zaman neden harekete geçmi-
yoruz?3

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr

1 www.bbc.co.uk

2 Gürkan Kumbaro¤lu, Y›ld›z Ar›kan, Nihan
Karali; Karbondioksit Sal›mlar› Araflt›rmas› –
Türkiye Küresel ‹klim De¤ifliminin
Neresinde.... ‹stanbul: Aç›k Toplum Enstitüsü
Türkiye Temsilcili¤i yay›n›, Aral›k 2007.

3 Metnin tamam› için bkz; Ömer Madra,
“Harekete Geçme Zaman›: Hemen, fiimdi!”,
a.g.y. s. 7- 8.
www.acikradyo.com.tr
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Türkü

ulaflabilece¤i ortamlara aktar›lmas›
iflidir. Ancak bu, üstünkörü
yap›labilecek bir ifl olmay›p felsefe,
antropoloji, tarih, sosyoloji gibi
alanlarla disiplinler aras› bir
yard›mlaflmay› gerektirdi¤i gibi,
genifl bir halk müzi¤i bilgisini,
yeterli derecede halk edebiyat›
birikimini, hat›r› say›l›r bir arfliv
araflt›rmas› ile meflakkatli olan saha
çal›flmas›n› flart koflmaktad›r. 

Akla gelebilecek bir di¤er mesele
de ‘günümüzde yap›lan üretimler-
den söz ve müzik yazar› belli olan-
lar›n türkü olarak adland›r›l›p
adland›r›lamayaca¤›, dolay›s›yla
bunlar›n halk müzi¤inin bir parças›
olup olamayaca¤›’ meselesi. Bu
hususta ilk elde, günümüze kadar
süregelmifl olan bir gelenek bulun-
du¤u ve bu gelene¤in temel
de¤erlerine uygun bir flekilde
ortaya konan eserlerin türkü olarak
adland›r›lmas›n›n da gayet do¤al
oldu¤u söylenebilir. Buna birçok
örnek vermek mümkün ama burada
Neflet Ertafl ile Âfl›k Mahzuni
fierif’in türkülerini hat›rlatmak bile
yeterli olacak.

Gelenek ve Gelecek
Gündemde olan konulardan, türkü-
lerin aranjmanlar› meselesine
gelince; halk müzi¤i, yap›s› gere¤i
gelene¤e di¤er müzik türlerinden
daha çok ba¤l› ve nispeten tutucu
bir müzik türüdür. Yeniliklere aç›k
olmak gereklili¤i art›k su götürmez
bir gerçek olsa da bunun s›n›rlar›n›n
iyi belirlenmesi gerekmektedir. Zira
yap›lacak olan çal›flmalar›n temel
de¤erler yozlaflt›r›lmadan yap›lmas›
büyük bir önem arz etmektedir.
Bunun gerçeklefltirilebilece¤ini, yani
halk müzi¤inin ve türkülerin s›n›r-
lar›n›n gelenekten tevarüs edilmifl
olan mevcut imkânlar kullan›larak
sa¤l›kl› bir biçimde geniflletilebile-
ce¤ini, Okan Murat Öztürk, Erkan
O¤ur ve Erol Parlak gibi sanatç›lar›n
çal›flmalar› bize göstermektedir. 

Günümüzde yöresel de¤erlerin tör-
pülenmeye baflland›¤›n› görmekte-
yiz. Buna paralel olarak da bu yöre-
sel de¤erler sa¤l›ks›z bir biçimde
vurgulanmakta ve dolay›s›yla
hastal›kl› bir biçimde sahiplenilmek-
tedir. Bunlar›n da etkisiyle, yukar›da
da ifade edildi¤i üzere, halk müzi¤i
kavram›n›n s›n›rlar› gittikçe belirsiz-
leflmektedir. Bu durum halk
müzi¤inin yap›s›n› ve türkülerin üre-
tim sürecini oldu¤u gibi sunum
fleklini de etkilemektedir. Bahse-
dilen süreçlerin ve kavramlar›n
daha iyi anlafl›labilmesi, konunun,
çerçevesi genifl araflt›rmalar
yap›larak incelenmesiyle
mümkündür.

EEmmrree DDaa¤¤ttaaflfloo¤¤lluu

Erkan O¤ur.



Uçan Programc›
Bugün sitenize ilifltirdi¤iniz bir
foto¤raf hem hayat›n ta kendisi
hem de çok güzel bir hayat dersi.
T›pk› Aç›k Radyo gibi... Radyonun
duvar›na i¤nelenmis bir gazete
kupürü görülüyor, bafll›k flöyle;
“Milyarlarca insan ölecek!” Amma
bu gazetenin önünden bir Aç›k
Radyo programc›s› geçiyor ki âdeta
bafll›¤a inat. Gülüyor, gülerken de
uçuyor, evet yanl›fl yazmad›m
uçuyor. Çekenin eline sa¤l›k.
Herfleye ra¤men gülmek iyi fikir.
San›r›m bunun en güzel prati¤ini
hem her sabah Ömer Madra’y› din-
lemekten vazgeçmeyerek, hem de

güne nefleyle bafllayarak yapabiliriz
diye geçti akl›mdan. Teflekkürler,
Aç›k Radyo!

DDoolluunnaayay TTaannbbeerrkk.. DDiinnlleeyyiiccii MMeekktttkkttuubbuu

12 Mart 2006.

Uçma Yetene¤i ve Uçma
Bozukluklar›
Uçma yetene¤i (UY) 3-4 yafllar›nda
yitirilmektedir. Ailenin durumu ele
almadaki tavr›na, ve bununla 
beraber fiziksel ve çevresel 
etkenlere ba¤l› olarak bu süre 
daha da uzayabilir. Çocu¤un
kiflili¤inin oluflmas› erken yafl 
uçma pratikleriyle ve uçma 
sonras› süreçte gösterdi¤i 
tepkilerle yak›ndan ilintilidir.

Vakalar›n % 82.3’ünde uçma 
yetene¤inin yitirilmesinin ard›ndan
yaflanan süreçte belirgin bir Post

Uçufl Travmas› (PUT) gözlemlen-
mektedir. Ergenlik y›llar›, art›k 
kaybedilen ve unutulan uçma 
yetene¤inden kaynaklanan belli
belirsiz bir s›k›nt› ve ‘yer’siz bir
‘arzu’ ile flekillenir. Fiziksel uyaran-
lar (koku, rüzgâr ve ›s› de¤iflimleri
vb.) geçmifl uçma an›lar›n› bilinçalt›
düzeyinde tetikleyebilir ve duyular›n
normalin üzerinde bir canl›l›kla
alg›lanmas›na sebep olabilir.

Çocukluk y›llar›ndan kalan ‘Uçma
Arzusu’ kimi vakalarda ergenlik
sonras›nda bilinçalt›nda bir tutku
olarak varl›¤›n› sürdürebilmektedir.
PUT ile bafletmekte güçlük çeken
bireyler çeflitli alg› bozukluklar› ve
tak›nt›lara yatk›nl›k göstermekte-
dirler. Bafll›ca semptomlar 
aras›nda; tafl›tlardan ilk atlama
konusunda ›srarc› tak›nt› (tren,
vapur, araba, dönmedolap vb.),
hava durumunu alg›lamada 
bozukluk (kiflilerin s›kl›kla üflütme-
sine sebep olmaktad›r), partilerde
dans pistinde ayakta kalan son 
kifli olma, alkol ve uyar›c› kullan›m›
say›labilir. Uçma bozukluklar› 
gündelik hayata dair basit
farkl›l›klardan ekstrem ve tehlikeli
durumlara uzanan bir çeflitlilik
göstermektedir. 

Ço¤u PUT hastalar› sosyal 
yaflamda sorunsuz ya da ufak
tefek, zarars›z sorunlarla ayakta
kalabilmekteyse de ekstrem

vakalar›n dikkatlice gözlenmeleri 
ve itinayla ele al›nmalar› gerekti¤i
aç›kça ortadad›r. Farkl› ülkelerden
ve farkl› sosyal altyap›lardan 3.000
PUT vakas› ve 3.000 normal
kat›l›mc›yla gerçeklefltirilen bir
araflt›rma oldukça tuhaf ve 
beklenmedik bulgularla sonuç-
lanm›flt›r (Uluslararas› PUT
Araflt›rma Enstitüsü, 2006). 
Normal kat›l›mc›lar›n %22.7’si 
‘En sevdi¤iniz süper kahraman
kimdir?’ sorusuna ‘Süpermen’
cevab›n› verirken; PUT hastalar›
ayn› soruya %88.2 gibi a¤›rl›kl› 
bir oranda ‘Clark Kent’ cevab›n›
vermifltir. Son derece nadir 
olmakla beraber kimi özel 
vakalarda ergenlik sonras›nda,
hatta yetiflkinlik döneminde dahi
Uçma Yetene¤inin görülebildi¤i
klinik olarak tespit edilmifltir. 

PPeeggggiiee AAssuuss.. ÇÇeevv;; SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn..

Prof. Dr. Peggie Assus; ‘An Introduction to
Infantile Flying and Post-flying Trauma
Distress’, International PFT Journal, Spiritual
University of  Butterfly Valley Press, May›s
2006.
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Uçma Yetene¤i ve Uçma Bozukluklar›

Uçan programc›.

Uçma bozukluklar› gün-
delik hayata dair basit
farkl›l›klardan ekstrem
ve tehlikeli durumlara
uzanan bir çeflitlilik
göstermektedir. 
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Uçufl

‹lk Motorlu Uçufl
1800’lerden itibaren h›z kazanan
uçma çabalar› Sir George Cayley’in
aerodinamik alan›ndaki
çal›flmalar›yla teorik anlamda da
temellendirildi ve 1870’lerden
itibaren de ‘uçmaya çal›flmak’ tam
anlam›yla ‘kalk›fla geçti’. Ve nihayet
1903’te Wright Kardefller ilk motor-
lu uçuflu gerçeklefltirdiler
(günümüzde daha önce de motorlu
uçufl yap›ld›¤›na dair bilgiler
olmas›na ra¤men genel kabul
gören tarih hâlâ 1903’tür). Çalkant›l›
y›llar› izleyen savafl dönemleri
havac›l›k alan›ndaki çal›flmalar›

daha da körükledi; uçaklar birer
ölüm arac›na dönüfltü. H›z, kapa-
site, dayan›kl›l›k ve yükseklik artt›;
hava gücü olmaks›z›n bir savafl
kazanmak hemen hemen imkâns›z
hale geldi. Savafllar›n ard›ndan
gelen görece bar›fl süreçleri ise
‘uçmak’ eyleminin daha insanî
amaçlar için kullan›ld›¤› dönemler
oldu. Uçak yolculu¤u sadece
kitlelere yay›lmakla kalmad›,
havac›l›k da bir hobi olarak insan-
lar›n gündemine girdi.

uçma, günefl kanatlar›n› eritir!”
O¤ul bu, hiç babay› dinler mi? Gök-
yüzünde olman›n verdi¤i coflkuyla
iyice yükselince tam da babas›n›n
dedi¤i gibi günefl kanatlar›n› eritmifl
ve ‹karos Akdeniz’e düflmüfl. Ac›l›
baban›n tek tesellisi efsanelere ‘ilk
kanat tasar›mc›s›’ olarak geçmek
olmufl.

Uçufl dinamik bir eylem, di¤er bir
deyiflle havadan a¤›r olmak söz ko-
nusu ise uçmak için gökyüzünde
hareket etmek gerekiyor; yani itici
bir güce gereksinim var. ‹flte ‹sken-
deriyeli bilim adam› Heron neredey-

se 2000 y›l önce, çok da fark›nda
olmadan ‘Aeolipile’yi, yani kavramee
olarak bugünkü uçak motorlar›n›n
atas› olan ilk gaz türbinini icat etmifl.
‹nsan›n uçufl serüveninde Leonardo
Da Vinci’nin çal›flmalar› da önemli
bir yer tutuyor. Leonardo’nun
helikopter ve paraflütü and›ran çi-
zimleri ile kufllar› gözlemleyerek yap-
maya çal›flt›¤› ‘Ornithopter’ havac›l›k
tarihinin kilometre tafllar›ndan.
Ancak ‘ilk motorlu uçufl’ için 1903
y›l›n› beklemek gerekiyor...

Uçufl
(Uçmak, Uçuflmak) Havada düflme-
den yol almak. Paraflütle, balonla,
motor gücüyle veya kufllarda oldu-
¤u gibi ç›rp›lan kanatlarla gerçek-
lefltirilen eylem.

‹lk uçanlar bulutlarla yak›n dost
olan fillermifl... Bir a¤ac›n dal›na
konup da a¤›rl›klar›ndan dolay› dal
k›r›l›nca, a¤ac›n gölgesinde ders
vermekte olan bilge ve ö¤rencile-
rinin üzerine düflmüfller. Ö¤renci-
lerin tümü ölmüfl. Çok sinirlenen
bilge, ilgili tanr›larla görüflüp fillerin

kanatlar›n› söktürmüfl ve filler o gün
bu gündür sadece karada yaflar
olmufllar.

“‹lk Kanat Tasar›mc›s›”
Do¤ufltan kanatl›lar için kolay bir
eylem uçmak, ama insano¤lu için…
Daidalos ve o¤lu ‹karos çaresizlik-
ten uçmak istemifller çünkü kapa-
t›ld›klar› kaleden ç›kabilmenin tek
yolu uçmakm›fl. Baba birer çift
kanat tasarlam›fl, o¤luna da tem-
bihlemifl: “Sak›n çok yüksekten

‘Uçufl’ biraz da
çocuksu bir fleydir.
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Peki ‘uçufl’ anlat›labilir mi? Belki…
‘Uçufl’ öncelikle keyifli bir eylemdir;
ister kendinizi bir yamaç
paraflütüyle bofllu¤a b›rak›verin,
ister tek motorlu bir uçakla keyfe
keder, bir oraya bir buraya
uçufluyor olun, ister dev bir 747 ile
Atlantik’i geçin… Önemli olan
sadece ve sadece gökyüzünde
oldu¤unuzun bilincine var›p o s›n›rl›
anlar›n tad›n› ç›karabilmektir. Neyin
taraf›ndan itilip, neyle
yönlendirildi¤iniz ikinci plandad›r
art›k. ‘Uçufl’, flekline göre h›zl› bir
eylemdir; günlük hayatta al›fl›k
oldu¤umuz h›zlar›n çok ötesinde
h›zlar söz konusudur. ‘Uçufl’ estetik
bir eylemdir, aç›k denizlerde
uçmakta olan bir albatros ya da
av›n› yakalamak için dal›fl yapan bir
kartal göze son derece güzel
görünür. ‘Uçufl’ biraz da çocuksu
birfleydir; uçurtma uçururken mini-
cik ellerle, kendinizi o uçurtman›n
yerine koyup gökyüzünde haval›
haval› sal›nmak istemediniz mi hiç?
‘Uçufl’ k›smen bir 'karfl› gelifl'tir
do¤an›n yaratt›¤›na, yerçekimini
hiçe say›p do¤all›¤›n ötesine
geçmektir. Ve ‘uçufl’ gökyüzü,
bulut ve rüzgârla dost olmakt›r. 

TTuunncciizz TTaanneerr

Uggianaqtuq
Yüksekçe binalar›n damlar›na 
oturmufl sisin aras›ndan f›rlayan
ya¤mur damlalar›, pencerelerin
camlar›n› çiziyor. Bir süre sonra
kuruyorlar ve yerlerinde belli belirsiz
bir çamur izi kal›yor. Hava serin.
Herkes bahar› ne kadar özledi¤ini
anlat›yor birbirine. Seattle Times
gazetesi de Rusya, Alaska, 
Kanada ve Grönland’›n tundra-
lar›nda yaflayanlar›n eskiyi özleme-
ye bafllad›klar›n› anlat›yor. Yerli halk
kadar bilim insanlar› da flafl›r›yor-
larm›fl olup bitenlere. Bir zamanlar
kimsenin pek rastlamad›¤›
gökgürültüsü ve flimflek alelade
olaylar haline gelmifl oralarda. Il›k
rüzgârlar esiyor, avc›lar eskiden
yapt›klar› gibi gökyüzüne bak›p
havay› tahmin edemiyorlarm›fl.
Sonunda avc›lardan biri, “Dünya,”
demifl, “Daha h›zl› dönüyor.”

K›y›ya sürüklenen binlerce
denizkuflu, ay›bal›klar›n›n
yavrular›nda giderek artan say›da
do¤um bozukluklar›, sa¤l›ks›z 
ya da zay›f balinalar... Dünyan›n
uçlar›nda, buzsuz bir k›fl denizi
ancak masallarda geçerken,
avc›l›kla geçinen köylerden 
birindeki bir ö¤retmen, geçen k›fl,
kasvetli bir günde mutfak pence-
resinden bakarken Bering
Denizi’nin yükselip alçald›¤›n›
görmüfl hayretle. O yükselip 
alçalan yerde kaskat› buz olurmufl
eskiden.

‹klimdeki bu de¤ifliklik dilde de
gösteriyormufl etkisini. ‘Kar’ ve
‘buz’ kelimelerinin, hava durumunu
tan›mlamak için fazlas›yla yeterli
oldu¤u dillerde, yeni yeni kelimeler
varm›fl flimdi. Mesela, Çukotka’da

konuflulan Sibirya Yupik dilinde,
‘sulu kar’ anlam›na gelen ‘misulli-
jug’ kelimesi daha çok, ama
‘üstünde yürünebilecek kadar
sa¤lam buz’ anlam›ndaki
‘umughagek’ kelimesi daha az 
kullan›l›yormufl. Kanada,
Nunavut’ta, Eskimo halk› havada
‘uggianaqtuq’ bir hal oldu¤unu
söylüyorlarm›fl; tuhaf davran›fllarda
bulunan eski dost anlam›nda... 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

www.acikradyo.com.tr
20 May›s 2002. 

Uluslararas› Ba¤lar
Aç›k Radyo, Avrupa'n›n 4 radyosu,
Nova/Paris, Multikulti/Berlin, Mavi
Tuna/Viyana, Radio 3/Varflova ile
dünya müzi¤i ve ‹nternet konular›n-
da ortak projeler ve birçok ‘program
de¤ifl tokuflu’ yapm›flt›r. Halen sür-
dürdü¤ü bir saatlik özel dünya mü-
zi¤i kufla¤› RBB Multikulti Berlin,
VDR Funkhaus, Radio Sweden P 6,
Europa Köln ve Radio Bremen rad-
yolar›nda da yay›nlanmaktad›r. Aç›k
Radyo, Uluslararas› Frans›z Radyo-
su (RFI) ve Almanya'dan MultiCult
2.0 ile de dünya müzi¤i konusunda
iflbirli¤ini sürdürmektedir.

AAçç››kk RRaaddyyoo

www.acikradyo.com.tr
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Prometheus, “Neden?” diye ç›k›flt›
Zeus’a, “Onlar› neden kurtarm›yor-
sun? Görmüyor musun sana ne
kadar da benziyorlar” diye devam
etti söze. Prometheus öfkeliydi.
Kardefli Epimetheus, Zeus’un istek-
lerini yerine getirmifl, türlü canl›lar
yaratarak onlar› kanat, kürk, güç
gibi arma¤anlarla donatm›flt›.
Prometheus ise geçen tüm zaman›
tanr›lara benzeyen bir yarat›k yarat-
mak için harcam›fl, tüm arma¤anlar
tükenene kadar da eserini bitireme-
miflti. fiimdi u¤runa merhamet
dilenmek zorunda kald›¤› bu yarat›k
–insan–, basit bir gecikme sebe-
biyle geceleri üflüyor, di¤er hayvan-
lardan kaçamay›p yem oluyordu.
Herfleyi bilen ve her fleyi gören
Zeus, “Hay›r!” dedi. “Onlara yard›m
etmeyece¤im, verebilece¤im tüm
arma¤anlar onlara ac› ve felaket
getirecek, olduklar› gibi kalmalar›
onlar için en iyisi.” Bir an için
Prometheus’la göz göze geldi ve
öylece durdu. Prometheus,
Zeus’un gücü kadar sert bir kalbe
sahip oldu¤unu, de¤il yaratt›¤› in-
sanlar›, Olimpos’lular› bile zor bir
durumdan kurtarmayaca¤›n› ‘bili-
yordu’. Yerinin bilinmedi¤ini,
gereken de¤eri görmedi¤ini
düflündü. Karar›n› vermiflti, ad›na
lay›k olmal›, gerekli ihtiyat› gösterip,
hesab›n› yap›p, bu derdi bertaraf

Inuit kad›nlar›n›n geleneksel k›yafetleri bir
bebe¤i tafl›yacak flekilde büyük ve sa¤lam bir
bafll›¤a sahiptir. 
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Umut

sona erece¤ini düflündüren,
böylece sonsuza kadar cezalar›n›
çekmelerini sa¤layacak olan bu son
kalan parçayd›. ‹nsanlar bu umuda
binaen, uzun süre Prometheus’un
geri dönmesini bekledi. Yüzy›llar
geçti, zaman içinde Prometheus ve
k›yameti unutuldu. Dünya, bu oldu. 

AAvvvAvii HHaalliigguuaa

www.acikradyo.com.tr
Yt; 28 Aral›k 2005.

Uyan Kafay› Ye Sonra Akl›n›
Bafl›na Topla
Bu, art›k kutup ay›lar›yla ilgili birfley
olmaktan ç›kt›. fiu anda bizzat
medeniyetin gelece¤i sallant›da.

Öyle anlafl›l›yor ki, bugüne kadar,
iklim de¤iflikli¤inin gelecekte ne
gibi etkileri olaca¤›n› hesaplarken,
tablonun çok önemli bir parças›n›
gözden kaç›rm›fl›z biz me¤erse. Ve
gene öyle anlafl›l›yor ki, dünyan›n
iklim sisteminde bir devrilme nok-
tas›na varmam›z, neredeyse bir an
meselesi! O kadar tehlikeli yani.
Devrilme noktas› derken, art›k geri
dönüflü olmayan noktay› kastedi-
yoruz; öyle ki, art›k o noktadan
sonra gerçekten fecî fleyler olmas›
kaç›n›lmaz.

fiöyle düflünelim: Son üç milyon
y›ldan beri gezegenimizin iklimi,
mutlaka iki kararl› denge halinden
birinde bulunmufl. Günefl
›fl›n›mlar›ndaki küçük de¤iflmeler,
bizi ya ona ya da ötekine itecek
enerjiyi sa¤lam›fl. Daha serin çukur-
da oldu¤umuzda gezegen bir buzul
ça¤›na girmifl oluyor; daha s›cak
çukurda oldu¤umuzda da geze-
genin iklimi, flu an içinde
yaflad›¤›m›z iklime çok yak›n birfley
oluyor. ‹nsanl›k tarihinin tamam› da
böyle bir iklimde geçmifl zaten.

Sorun flurada ki, fosil yak›tlar› kul-
lanma tarz›m›z, bizi o küçük kararl›
çukurumuzdan ç›kar›p gitgide daha
uza¤a, flu tepenin öbür taraftaki
yamac›na do¤ru itip duruyor.
Devrilme noktas› da, tepenin
doru¤unu aflt›¤›m›z nokta oluyor: o
noktadan sonra gezegenimizi çok

oldu¤unu bildikleri halde atefli
kabul etmifllerdi. Güzeller güzeli bir
k›z yapt›rd› ve di¤er Tanr›lardan
ona çeflitli arma¤anlar vermelerini
istedi. Zeus’un Pandora’ya
arma¤an›ysa haylazl›k, tembellik ve
aptall›k oldu. Son arma¤an›,
ticaretin de tanr›s› olan Hermes
sundu: Bir kutu ve kutuyu açma-
mas› için bir uyar›... 

Pandora’n›n gelifliyle birlikte insan-
lar, Zeus’un durumu lehine çevir-
meye çal›flt›¤›n› düflündüler. Art›k
her sorun kolayl›kla halledilebiliyor-
du, insanlar›n hiçbir eksi¤i kalma-
m›flt›. Bir gün Pandora ona verilen

hediyelerden birisi olan meraka
yenildi ve kutuyu açt›. Kutunun
aç›lmas›yla birlikte Zeus’un intikam›
d›flar›ya f›flk›rd›. ‹nsanlar,
Prometheus’un arma¤anlar›yla ayn›
soydan gelen felaketlerle
karfl›laflm›fllard›. Tüm dünyay›
y›k›m, hastal›klar, fakirlik ve suçlar
kaplad›. Kutuda tek bir fley kalm›flt›:
Umut...  

Umut, Zeus’un as›l cezas›yd›.
‹nsanlara beklerlerse felaketlerin

etmeliydi. Özene bezene yaratt›¤›
bu güzelli¤e yard›m edecek, böy-
lece hem yaratt›klar›na sahip ç›km›fl
olacak, hem de tüm Olimpos’a kim
oldu¤unu gösterecekti. 

‹nsanlara bina infla etmeyi, a¤aç
ifllemeyi, maden ç›karmay›, türlü el
iflçili¤ini, takvimi, say›lar›, alfabeyi,
alet, ilaç ve gemiler yapmay›
ö¤retti. T›pk› Prometheus’un
öngördü¤ü gibi, insanlar suretlerine
uygun davranm›fl, arma¤anlar› iyi
de¤erlendirip rahata kavuflunca
yüzleri gülmeye bafllam›flt›. So¤uk
geceler de olmasa herfley 
mükemmeldi. 

Prometheus bir gece sessizce
Olimpos’un doru¤una t›rmand›,
Zeus’a ait olan atefli çalacakt›.
Tutuflturdu¤u dal elinde, heyecanla
indi da¤dan. Koflarken, ateflin kon-
foruyla rahat yaflayacak insanlar›n
mutlulu¤unu neredeyse görebiliyor-
du. ‹nsanlar, atefli görünce önce
korktular; fakat ateflin ›s›s› so¤uk
geceyi çoktan ›s›tmaya bafllam›flt›
bile. Is›nan insanlar art›k daha dik
duruyor, yüzlerindeki tanr›sal ifade
daha da netlefliyordu Prometheus
için. O, yapmas› gerekeni yapm›fl,
Zeus’un sözlerinin aksine, t›pk›
öngördü¤ü gibi, insanlar daha
güzel bir hayata kavuflmufltu.
Gördükleri Prometheus’u memnun
etti; do¤ru olan› yapm›flt› o.

‹nsanlar öylesine rahat ve uzun
yafl›yorlard› ki, görenler onlar› da
tanr› sanabilirdi. Sürekli ço¤ald›lar,
ö¤rendikleri hayat› devam ettirmek
için yeni yerleflim yerleri kurdular.
Art›k öyle çoklard› ki, Zeus afla¤›ya
bakt›¤›nda sadece onlar› görüyor-
du. Zeus, Prometheus’un insanlara
arma¤anlar verdi¤ini anlad›. Hemen
Prometheus’un Kafkaslar’a
götürülüp da¤larda k›r›lmaz zincir-
lere vurulmas›n› istedi. Otuz bin y›l
boyunca Zeus’un kartal›, gündüzleri
Prometheus’un ci¤erini deflecek,
ama ölümsüz vücut geceleri kendi-
ni yenileyecek ve yeni güne
haz›rlanacakt›.

Herfleyi bilen Zeus’un öfkesi 
henüz dinmemiflti. ‹nsanlar ona ait

Pandora, John William Waterhouse, 1896.
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daha s›cak bir yer olmaya do¤ru
itmemize gerek kalm›yor art›k; o
kendi bafl›na oraya do¤ru yuvar-
lan›p gidecek zaten. Devrilme nok-
tas›, iklim sistemlerinde mevcut
olan bir dizi art› geri-besleme
mekanizmas›ndan kaynaklan›yor:
bu mekanizmalar da, insan yap›s›
›s›nman›n etkilerini çok
güçlendirerek, iklim de¤ifliminin her
türlü denetimin d›fl›na ç›kmas›na yol
aç›yor.

Mekanizmalardan birincisi, Albedo
Etkisi. Beyaz yüzeyler günefl
›fl›nlar›n› koyu renkli yüzeylerden
çok daha fazla geri yans›t›r;
dolay›s›yla, sera gazlar›ndan kay-
naklanan küresel ›s›nma buzlarla
karlar› erittikçe, geride lacivert
okyanuslarla koyu renkli karalar
b›rak›r. Yeni aç›¤a ç›kan bu koyu
yüzeyler flimdi daha fazla günefl
›fl›n› emerek daha fazla ›s›nmaya
yol açar, bu ›s›nma da daha fazla
buz ve kar erimesini beraberinde
getirir ve bu böyle sürüp gider.

‹kincisi, su buhar›. Yo¤uflmam›fl su
buhar› asl›nda karbondioksitten
daha önemli bir sera gaz›. Gerçekte
biz çok fazla su buhar› sal›m›nda
bulunmay›z, ama gezegen ›s›nd›kça
buharlaflma oran› artar, nem
seviyesini yükseltir ve Dünyan›n
termal (›s›l) battaniyesini
kal›nlaflt›r›r; bu da ›s›nmay› büs-
bütün art›r›r, s›cakl›k art›fl› da
buharlaflmay› art›r›r vesaire
vesaire...

Üçüncüsü, CO2’nin emilim süreci.
Normalde her y›l insan faaliyet-
lerinden kaynaklanan CO2

sal›mlar›n›n yar›s› kadar bir miktar,
ormanlar›n, planktonlar›n ve bizzat
okyanusun bir bileflimi taraf›ndan
yeniden emilime u¤rar. Ne var ki,
okyanus yüzeyi, içinde çözülüp
eriyen CO2 yo¤unlu¤undaki art›fl
yüzünden gitgide daha asitli bir
hale gelmektedir. Ayn› zamanda
okyanus yüzeyindeki su s›cakl›¤› da
yükselmekte, bu yüzeye gitgide
yay›lan s›cak, asitli bir katman
oluflturmaktad›r. Bu katmansa,
CO2’nin atmosfere kar›flmas›n›
engelleyen planktonlar›n kökünü

kaz›maktad›r. ‹flin daha da kötüsü,
s›cak su, so¤uk sudan daha az
CO2’yi içinde bar›nd›r›r ve
dolay›s›yla, ›s›nd›kça, daha önce
emmifl (absorbe etmifl) oldu¤u
CO2’nin bir k›sm›n› da atmosfere
sal›vermeye bafllar.

Dördüncüsü, karadaki yutaklar.
T›pk› denizlerdeki ekosistemler gibi
karadaki ekosistemler de normalde
karbon yuta¤› olarak ifllev görür:
bitkiler atmosferden karbon çekip
bunu kendi büyümeleri için
kullan›rlar. Ne var ki, ›s›nd›kça bu
ekosistemlerin dengesi bozulur;
bitkiler CO2’yi emme konusundaki
etkinliklerini gitgide yitirirlerken,
topraktaki mikro-organizmalar da
CO2 sal›m› konusunda gitgide daha
etkin hale gelirler – ve böylelikle,
ekosistem bir bütün olarak karbon

yuta¤› olmaktan ç›k›p bir karbon
kayna¤›na dönüflür. Sonuçta,
s›cakl›k art›p ya¤murlar azal›nca,
orman yang›nlar› da söndürülemez
hale gelir. Ormanda depolanm›fl
tüm karbon duman olup atmosfer-
deki sera gazlar›na eklenir, bu da
küresel ›s›nmay› art›r›r, ›s›nma ise
karbon yutaklar›n›n etkinli¤ini büs-
bütün azalt›r ve bu böyle gider.

Beflincisi, metan. Sibirya’da,
Fransa ile Almanya’n›n toplam
yüzölçümü (ya da Türkiye’nin
yaklafl›k 1,5 kat›) büyüklü¤ünde bir
alanda donmufl turbal›k (tundra)
erimekte; o eridikçe muazzam mik-
tarlarda metan aç›¤a ç›kmaktad›r.
Metan, atmoferdeki ömrü k›sa olan
bir sera gaz› olmakla birlikte, küre-
sel ›s›nma üzerindeki etkisi, kar-
bondiyoksit etkisinin 20 kat›d›r. Ne
kadar metan aç›¤a ç›karsa,

›s›nmaya o kadar büyük katk›da
bulunmakta, permafrost denen
sürekli donmufl tabaka ne kadar
çok erirse, o kadar çok metan
aç›¤a ç›kmaktad›r.

Ne yaz›k ki, devasa donmufl metan
depolar›n› bar›nd›ran tek yer kuzey
kutbundaki tundra de¤ildir.
Dünyan›n dört bir yan›nda deniz
taban›n›n alt›nda, donmufl kristaller
halinde pusuya yatm›fl bekleyen 
10 trilyon ton metan bulundu¤u
hesaplanmaktad›r. Okyanus
s›cakl›¤›n› yeterince art›r›rsak – ki,
hangi miktar›n yeterli olaca¤›n›
dünyada bilen kimse yok – bu
depolanm›fl metan›n âniden atmos-
fere sal›verilmesini tetiklemifl
olaca¤›z. Bu olay son defa mey-
dana geldi¤inde, yeryüzü s›cakl›¤›
birdenbire 10 derece yükselmiflti.

‹flte bunlar, küresel iklim sisteminin
neden bir devrilme noktas› bulun-
du¤unu izah eden geri besleme
mekanizmalar›ndan baz›lar›. Sistem
içindeki her bir geri beslemenin
kendi iç devrilme noktas› mevcut.
Ve, iklim de¤iflikliklerini öngören
modellerde eksik olan da iflte bu:
yani, unsurlar›n birbirini karfl›l›kl›
olarak güçlendirip pekifltirdi¤i bu
karmafl›k sistemin içerisindeki
iliflkiler modellerde yer alm›yor.

fiimdiye kadar dünyan›n s›cakl›¤›n›
yaln›zca 0.8 C derece art›rd›k. Ama,
sal›mlarla s›cakl›k art›fl› aras›nda 40
ya da 50 y›ll›k bir gecikme
oldu¤undan, halihaz›rda atmos-
ferde bulunan emisyonlar›n,
önümüzdeki birkaç on y›l içinde
dünya s›cakl›¤›n› 0.6 C daha
art›raca¤› kesin. Bu ise bizi kolayca
tepenin doru¤una ç›karabilir, hatta
tepeden afl›rabilir bile.

Bu kritik efli¤i aflarsak, dünyada
s›cakl›klar 6 derece kadar f›rlaya-
bilir.

Böyle birfley olursa e¤er, do¤al
âlem büyük bir kitlesel y›k›ma u¤-
rayacak, halihaz›rda gezegeni pay-
laflt›¤›m›z bitkilerle hayvanlar›n
büyük ço¤unlu¤u yeryüzünden
silinip gidecek –ama ayn› zamanda,

KKrriittiikk eeflflii¤¤ii
aaflflaarrssaakk,, ddüünnyyaaddaa
hhaarraarreett 66°°CC''yyee
kkaaddaarr ff››rrllaayyaabbiilliirr..
BBuu oolluurrssaa,, ccaannll››llaarr
ââlleemmii kkiittlleesseell
yy››kk››mmaa uu¤¤rraarr..



dünya ekosistemleri eriyip
giderken, etrafta çok daha fazla
fare, sinek, hamamböce¤i ve
sivrisinek kol geziyor olacak.

Ya¤›fl da¤›l›m flekilleri de¤ifltikçe,
buzullar›n besledi¤i ›rmaklar
kurudukça, yükselen deniz
seviyeleri yeralt› su kaynaklar›n›
tuzlad›kça, insanl›¤›n gezegene
vurdu¤u ilk darbe,  içme suyuna
eriflimin h›zla ve keskin flekilde
azalmas› fleklinde tezahür edecek.
Tar›m ürünleri azal›r, ormanlar
yan›p gider, çöller geniflleyip durur,
sahil bölgeleri de sürekli sular seller
alt›nda kal›rken, milyarlarca insan
da p›l›n› p›rt›s›n› toplay›p, baflka
yerlerde r›zk›n› aramaya ç›kacak.

Ama nereye gidecekler ki?

‘‹nsanl›k’ bunun da alt›ndan kalka-
bilir. Ama, Britanya gibi hâlâ
yaflanabilir kalan ülkelerde, arta
kalan k›t kaynaklar›n ço¤unun, bu
yapt›klar›m›zdan dolay› art›k kendi
ülkelerinde bar›nma imkân›
kalmam›fl olan aç bîilaç milyonlar›
d›flar›da tutma savafl› için
kullan›ld›¤› bir dünyada ‘insanl›¤›n’
ne gibi bir anlam› kalm›fl olabilir ki?
Dünya tepeden t›rna¤a silahla
dolup tafl›yor. Gezegen üzerinde
her yedi insan bafl›na bir ateflli silah
düflüyor. Bugün hayatta olan
muazzam say›da insan› yeryüzünün
destekleme kapasitesi giderek
düflerken, huzur içinde yata¤›m›zda
ölme flans›m›z da düflüyor.

Peki, tamam, flimdi de iyi haber
geliyor: Bunlar›n hiçbiri, kaç›n›lmaz
bir kader de¤il – henüz.

Pani¤e kap›lman›n, umutsuzlu¤a
düflmenin zaman› de¤il flimdi.
fiimdi harekete geçmenin zaman› –
hâlâ olana¤›m›z varken. fiunu art›k
farketmemiz flart: Önümüzdeki

kuflaklar bu sorun hakk›nda hiçbir
fley bilmiyorlard›. Bizden sonra
gelecek olanlar›nsa bu konuda
hiçbir fley yapmaya güçleri yet-
meyecek. Bize gelince, bizim hâlâ
biraz vaktimiz var! Ama, hemen
harekete geçsek iyi olur.

Leo Murray  

ÇÇeevv;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakk::

Eylül, 2008, wakeupfreakout.org

Uzaktan Kumanda 
((BBkkzz;; GGaallvvaanniikk VVeessttiibbüülleerr
SSttiimmüüllaattöörrüü))

Üftâde Sokak
Merhaba, Bendeniz Üftâde Sokak.
Ad›m nereden geliyor? Bu ad› bana
kim, ne zaman koymufl, bilebilecek
kiflilere, yazabilecek sayfalara hayli
baflvurdum. Bir sonuç alamad›m.
Sözlük anlam›; Düflkün, düflmüfl,
mazlum, alçakgönüllü ve bir de
âfl›k.

Üftâde sözcü¤ü eski fliirimizde
Muhittin’de, ilahilerde Haf›z Kömür
ve fiir-ü Gani’ de, lâdinî
müzi¤imizde Sadullah A¤a’n›n
Muhayyersünbüle Yürük

k›sac›k zaman içinde hükümetlerin
ve flirketlerin bu büyük tehlikeye
cevap vermeye muktedir olup
olmad›klar›, koca bir soru
iflaretinden ibaret. Gerek hükümet-
lerin, gerekse flirketlerin önlerinde
20 y›l vard› – ama bunu çarçur
etmediklerini gösteren tek bir iflaret
bile yok ortada. Bunun tek sebebi
de flu: Onlar, k›sa vadede s›n›rs›z
ekonomik büyümeyi, yeryüzünde
insan hayat›n›n devam etmesinden
önde tutan bir ö¤retiye sonuna
kadar sad›k kal›yorlar. Oysa, sera
gaz› sal›mlar›n› bilimin gösterdi¤i
çerçeve içinde azaltmak için ne
yapmam›z gerekti¤i konusunda bir
esrar perdesi yok önümüzde.
Yapmam›z gereken, tüketimi azalt-
mak. Bu kadar basit iflte.

Ama, metalar›n ve enerjinin
mütemadiyen artarak tüketilmesi
esas›na dayal› bir toplumda daha
az tüketim, düflünülemez bile.

Kimse bütün sorular›n cevaplar›n›
bilemez elbette, ama bunun
önümüzdeki yegâne hayat tarz›
olmad›¤›n› hepimiz biliyoruz. Bu
hayat tarz›n›n hepimizi ortadan
kald›raca¤› neredeyse kesin bir
gerçeklik oldu¤una göre, baz› alter-
natifleri âcilen gözden geçirmemiz-
de sonsuz yarar var. Bugün fluras›
çok aç›k ki, iklim de¤iflikli¤ine karfl›
savafl› fiilen kazanabilmemiz için,
her birimizin kendi yaflam tarz›nda
köklü de¤ifliklikler yapmak da
yeterli olmayacak. ‹htiyaç
duydu¤umuz de¤iflimleri önlemek
için ellerinden geleni asla artlar›na
koymayacak olan o çok kudretli
yerleflik ç›karlara da bilfiil karfl› dur-
mak zorunda kalaca¤›z. Basit birer
tüketici olman›n ötesine geçmek
zorunday›z.

Efli benzeri görülmemifl bir dönem-
den geçiyoruz. Denetimden ç›km›fl
küresel ›s›nman›n önüne geçmek,
tüm insanl›k tarihinin en önemli biri-
cik görevi – ve bu görev bizim
omuzlar›m›za kald›. Bunu biz omuz-
lamazsak, hayat›m›zda baflarmak
için u¤raflt›¤›m›z her fley, ya yerle
bir olacak ya da tüm anlam›n›
kaybedecek. Bizden önceki
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Bu ifl, kutup
ay›lar›yla ilgili

birfley olmaktan
ç›kt› art›k...

Üftâde Sokak.
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Semai'sinde “fiah›m hemifle lûtfun
umar bu fütadecik” (kelime burada
fütâde olarak kullan›lm›fl), ‹smail
Dede Efendi’nin Rast flark›s›nda
“Üftâdenem ey bîvefa. Lây›k m›d›r
bunca cefa” ve Vecdi Seyhun’un
Buselik flark›s›nda geçiyor; “Dil
bestenim meshûrunum, Üftadenim
mecbûrunum”.

Eh, bu kadar musikiden bahsedip
de bende ikamet eden müzisyenleri
saymazsam eksik olur. Radyonun
radyo oldu¤u günlerde hemen
karfl›mda duran ‹stanbul Radyosu
müzisyenleri de çok bilinir ve
say›l›r, sevilirdi ve onlar da radyo-
lar›n› çok sevdikleri için ona yak›n
olmaya çal›fl›rlard›. Benim sakinle-
rim Boncuk Apartman›nda oturan,
hanende Afife Edibo¤lu ve efli flair,
yazar, radyocu Süha Edibo¤lu;
Kanuni Cüneyt Kosal ve radyocu
efli Fitnat Kosal’d›. Komflular›m
sokaklarda ise Kanuni Vecihe
Daryal ve Hüsnü An›l, Neyzen Aka
Gündüz Kutbay, Tanburi Abdi
Coflkun, Hanende Muzaffer Birtan
ve Ahmet Ça¤an, Halk Müzikçiler
Can Etili ve Ömer fian otururdu.
Bugünü de unutmayal›m; hanende
Feriha Tunceli, Tanburi Laika
Karabey’in k›z› tiyatrocular›m›z Filiz
ve Mücap Ofluo¤lu halen bende
ikamet eden sanatkârlar.

Üftâde; Hak yolunda olanlar›n,
dünyal›klar›ndan vazgeçenlerin yo-
lunun ad›. Yani bugün pek kolay
anlafl›lacak bir durum de¤il. Âfl›ka
aflk› soruyorlar “Ben ol da bil”
diyor. Eskilerin deyifliyle, onu anla-
mak için “Ehl-i hâl” olmak gerek.
‹flte, sokakl›k etmekten sevinç
duydu¤um Aç›k Radyo’nun hâli de
bana pek benziyor. Dünya hâlini,
güzelliklerini, gerçek ve nimetlerini
halk›yla paylaflan; ç›kars›z, inançl›
ve donan›ml› bir tâife. Hepsinin
eline, diline, zevk ve birikimine Hak
yard›mc› ola. 

ÜÜfftftftfftftff ââddee SSookkaakk aadd››nnaa FFiikkrreett BBeerrttttrttuu¤¤..



Vicdan
“Vicdan hepimizi korkak yap›yor.”

Hamlet, William Shakespeare

DDeerr;; fifieennooll AAyAyAyAyAA llaa..

Pr; Didik Didik Freud 
Yt; 21 Haziran 2004. 

Vicdani Red

Zorunlu askerlik tarihi kadar eski
olan ‘vicdani red’ kavram›n›n dili-
mize girmesi Vedat Zencir ve Tay-
fun Gönül’ün vicdani red aç›klama-
lar›yla oldu. Sene 1990’d›. Türkiye
ad› konmam›fl bir savafl›n ortas›n-
dayd›. Herkes fliddetten flikâyetçiy-
di gerçi ama yaln›zca ‘öteki’nin flid-
detinden. Bu y›llarda ‹zmir’de kuru-
lan Savafl Karfl›tlar› Derne¤i, k›sa
sürede fliddetin her türüne karfl›
olanlar›n buluflma mekân› oldu.
Ossi (Osman Murat Ülke), 1995’te
askerlik cüzdan›n› yak›p kimseyi
öldürmeyece¤ini, öldürmenin e¤iti-
mini almayaca¤›n› duyurdu¤unda
yaln›z de¤ildi. ‹SKD’de toplanm›fl
kad›nl› erkekli bir grup, her Türk’ün
asker do¤du¤u söylemine karfl›
asl›nda kimsenin asker do¤mad›-
¤›n›, asker yap›ld›¤›n› son derece
yarat›c› yöntemlerle dile getiriyor-
lard›. Bu yüzden Coflkun Üster-
ci’nin deyimiyle “deli saçmas› gibi
gözüken birfleyleri savunan marjinal
insanlar” olarak alg›lan›yorlard›. 

Bu durum zamanla de¤iflmeye bafl-
lad›. 1 Mart 2003’te savafl tezkere-
sinin Meclis’te reddine giden süreç-
te “öldürmiycez, ölmiycez, kimse-
nin askeri olmiycaz” slogan› en
popüler sloganlardan biri oldu. Her

savafl karfl›t› fliddet karfl›t› de¤ildi,
ama her savafla ve her türlü flidde-
te karfl› ç›kanlar art›k daha görünür
olmaya bafllam›fllard›. 

Miting alanlar›nda bu slogan yay-
g›nlafl›rken onu hayata geçirenler
a¤›r bedeller ödemeye devam etti-
ler. 1990’larda 2.5 y›l›n› askeri ce-
zaevinde geçiren Ossi’yi takiben,
Mehmet Bal, Mehmet Tarhan ve
Halil Savda da 2003-2008 y›llar›
aras›nda defalarca tutukland›lar ve
a¤›r iflkenceye tabi tutuldular. Meh-

met Bal ve Halil Savda’ya, kendi
iradelerinin d›fl›nda, “antisosyal ki-
flilik bozuklu¤u” gerekçesiyle as-
kerlikten muaf olduklar›na dair ra-
por verildi. Mehmet Tarhan ve Ossi
ise askerlik yapmayaca¤›n› aç›kla-
m›fl 60’dan fazla vicdani redçi ile
ayn› belirsiz gelece¤i paylafl›yorlar.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
si’nin ‘medeni ölüm’ olarak nitelen-
dirdi¤i bu ‘hayat’ta, kimlik sahibi ol-
mak, kay›tl› bir iflte çal›flmak, ehli-
yet almak, banka hesab› açt›rmak,
sigortal› olmak, evlenmek veya
yurtd›fl›na ç›kmak olanak d›fl›. 
Bu a¤›r bedeli ödemeyi göze alan

az say›da vicdani redçi, herkesi
dünyaya vicdan gözüyle bakmaya
devam ediyor. “Gerekçe her ne
olursa olsun yaflam hakk›n›n ihlali
bir insanl›k suçudur ve uluslararas›
hiçbir sözleflme ya da yasa bunu
meflrulaflt›ramaz. Bu nedenle hangi
koflulda olursa olsun bu suça ortak
olmayaca¤›m› ilan ediyorum” diyen
Mehmet Tarhan, vicdani red
gerekçesinin evrenselli¤ine dikkat
çekiyor. Türkiye’de son derece
yayg›n olan olan “Her Türk asker
do¤ar” anlay›fl›na da Halil Savda

flöyle karfl›l›k veriyor: “Ben
ç›r›lç›plak do¤dum annemden. Ben
postalla, tüfekle do¤mad›m. Hiçbir
insan asker olarak do¤maz, son-
radan asker yap›l›r, yap›l›yor.” 
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"…Yaflam
hakk›n›n ihlali
bir insanl›k
suçu… ve
uluslararas›
hiçbir
sözleflme 
bunu meflru
k›lamaz..."
M. Tarhan

“Ben ç›r›lç›plak do¤dum annemden. Ben
postalla, tüfekle do¤mad›m. Hiçbir insan
asker olarak do¤maz, sonradan asker yap›l›r,
yap›l›yor.”

Tank›n Geldi¤i Gün. 

“Savafl kötüdür, savafl sadece
silahl› mücadele de¤ildir, silahl›
çat›flmalar›n olmad›¤› dönemler
bar›fl anlam›na gelmez, bar›fl
baflka bir fleydir, bar›fl›n
tan›m›n› biraz daha farkl› kur-
mak gerekiyor. Militarizme içkin



bu savaflta baflka baz› gerçekleri
de göz önüne almakta yarar
olabilir...

Agent Orange
ABD ordusunun, yo¤un orman
dokusunu seyrelterek düflman›
daha iyi görüp öldürmek amac›yla
püskürttü¤ü yaprak dökücü
kimyasal zehir ‘Agent Orange’ 
var mesela. Ormanlara boca 
edilen milyonlarca varil Agent
Orange, içindeki öldürücü 
dioksin zehiri ile bu ülkenin 
do¤al dokusunu mahvetmenin 
yan› s›ra, kuflaklar boyu
Vietnaml›lar›n kanserden ölmesine,
çocuklar›n›n ve torunlar›n›n
deforme do¤mas›na yol açt›. 
1 milyon Vietnaml›n›n bu zehrin
etkisi alt›nda kald›¤› tahmin ediliyor.
Öte yandan, Amerikan ordusunun
bu savaflta önemli rol oynam›fl
Amirallerinden Elmo Zumwalt, 
torununun sakat do¤mas›n› da,
o¤lunun kanserden genç yaflta
ölmesini de, o¤lunun orada
savafl›rken bu zehrin etkilerine
maruz kalm›fl olmas›na ba¤l›yor.

Ayr›ca, savaflta kullan›lan havan
mermileri, her yere serpifltirilmifl
antipersonel may›nlar ve topra¤a
gömülü 200 kiloluk bombalar her
durumda ortaya ç›k›yor ve say›s›z
patlay›c›lar hem yepyeni can
kay›plar›na, hem de tar›m
alanlar›n›n kullan›lmaz hâle 
gelmesine neden oluyor...

Kan, ölüm, dehflet ve vahfletten
çeyrek yüzy›l sonra Vietnaml›lar
zaferlerini, yaflayan komutanlar›n›n
kat›ld›¤› görkemli törenlerle kutlar;
ABD’nin o zamanlar savafltan 
kaç›p askerlikten ‘kaytarmakla’
suçlanan flimdiki yöneticileri de 
bu ‘düflündürücü’ y›ldönümünü 
tek kelime etmeden mutlak bir 
sessizlikle geçifltirirlerken, soruyu
bir daha sormak laz›m belki: Bu
savafl› kim kazand›, kim kaybetti?1 

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Bu yaz› 1 May›s 2000 tarihli Yeni Biny›l
gazetesinde yay›nlanm›flt›r.
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2 ‹nci A¤lagül, “Antimilitarist gözüyle
so¤uklar ve ara s›caklar,” 4 Temmuz 2006, 
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?Arsi
vTipID=1&ArsivAnaID=33756  

3 Bkz. Çarklardaki Kum: Vicdani Red –
Düflünsel Kaynaklar ve Deneyimler, der.
Özgür Heval Ç›nar ve Coflkun Üsterci, 
‹letiflim Yay›nlar›, 2008. 

Vietnam
Vietnam Savafl› 30 Nisan 1975’te
‘resmen’ sona ermiflti. Filmler
d›fl›nda art›k kimsecikler pek
hat›rlamasa da, yak›n geçmiflin 
en büyük savafl›yd› bu: Kan, 
ölüm, dehflet ve vahflet...

Savafl, ABD’nin Kuzey Vietnam’›
bombalamas›yla 1964’te 
bafllam›flt›. Ard›ndan, 11 y›ll›k 
muazzam bir insan ve do¤a 
y›k›m› geldi. Saygon’da son
helikopterin Amerikan Büyükelçili¤i
çat›s›ndan havalanmas›, 390 
ve 843 no’lu Kuzey Vietnam 
tanklar›n›n da birkaç blok ötede, 
o zamanlar ‘Ba¤›ms›zl›k Saray›’
diye adland›r›lan baflkanl›k
binas›n›n demir kap›lar›n› y›k›p 
saat 11:30’da binaya ulusal
bayra¤›n çekilmesi ile ‘bitti’.

Amerikal›lar›n ‘Vietnam Savafl›’,
Vietnaml›lar›n da ‘Amerikan
Savafl›’ diye adland›rd›klar› bu
tuhaf insanl›k olay›n› kim 
kazand›, kim kaybetti peki?
Tarihçiler baflta, tüm insanl›k,
bunun, Amerika Birleflik
Devletleri’nin 200 y›ll›k 
k›sa tarihinde kaybetti¤i ilk 
ve tek savafl oldu¤unda 
birlefliyor. Yani, Vietnam 
kazanm›fl, ABD kaybetmifl... 
Buraya kadar bir sorun yok da,
kay›plar›n say›m›na geçil-
di¤inde, ifl biraz kar›fl›yor: 
Amerikan askerlerinin ölü say›s›,
toplam 58.000. Vietnaml› asker-
lerle sivillerden ölenlerin say›s›n›n 
ise, hiçbir zaman tam bilinemeye-
cek olmas›na ra¤men 3 ila 4 
milyon oldu¤u tahmin ediliyor!
Tümüyle Vietnam topraklar›nda
geçmeyen, ayr›ca Kamboçya ve
Laos’a da bombalarla ‘s›çrat›lan’

bütün o hiyerarflik yap›lanmalar›
hayat›m›zdan sildi¤imizde
ancak bar›fla ulaflabilece¤iz ve
ben kendi hayat›mda bunu
oluflturmaya çal›fl›yorum, ben
bar›fl› yaflamaya çal›fl›yorum, bu
s›rada kaç›n›lmaz olarak asker-
li¤i de reddediyorum, anti-
heteroseksist çal›flmalar da
yap›yorum. Bunlar zorunluluk.”

Mehmet Tarhan1

Tabii herkes ayn› flekilde asker 
yap›lm›yor. Kad›nlar ve erkek
eflcinseller, ‘erkek’ olarak
alg›lanmad›klar› için askere
al›nm›yorlar. ‘En kutsal vazife’yi
yapan erkekler birinci s›n›f 
vatandafl. Kalan herkes biraz
eksik. Türkiye’deki vicdani red
hareketinin önemli özelliklerinden
biri cinsiyetçilik ve karfl›cinselcilikle 
(heteroseksizm) mücadeleyi
merkezine yerlefltirmesi oldu.
Mehmet Tarhan “eflcinsel olmam
nedeniyle ‘hak’ olarak sunulan
çürük raporunu militer düzenin
kendi çürüklü¤ü olarak alg›l›yorum”
diyerek çürük raporuna karfl›
ç›kmaya devam ediyor. 2004’ten
bu yana 13 kad›n redçi ise vicdani
reddi, Ferda Ülker’in deyimiyle,
“militarizme ve onun bütün 
yüzlerine karfl› do¤rudan bir 
karfl› duruflun ad›” olarak 
yeniden tan›ml›yorlar ve militarist
süreçlere kat›lmay› reddediyorlar.

Kad›n redçilerden ‹nci A¤lagül’ün
ifadesiyle, “silah kuflan›p askere de
gitmeyin, silah kuflan›p da¤lara da
ç›kmay›n”2 diyen Türkiyeli redçiler,
vicdani reddi askerli¤e karfl›
ç›kman›n ötesine tafl›yarak, ayn›
zamanda muhalif siyasetlerin 
militarizmine de dikkat çekiyorlar 
ve “baflka bir siyaset mümkün” 
diyorlar. ((BBkkzz;; MMiilliittaarriizzmm))

AAyAyAyAyAA flflee GGüüll AAlltt››nnaayy33

1 Mehmet Tarhan ile söylefliden, Aç›k Gazete,
11 Nisan 2006.

Wampanoag Kad›nlar›
Ayn› ad› tafl›yan yerli kabilesinin
kad›nlar›. 1600’lerin bafl›nda
Wampanoaglar Kuzey Amerika’da
Massachusetts, Rhode Island,
bugünkü Martha’s Vineyard,
Nantucket ve Elizabeth Islands 
bölgelerinde yafl›yorlard›. 
Nüfuslar› 12.000 kadard›. 
Yar› yerleflik bir toplum 
düzenleri vard›. Toprak, 
ça¤dafllar› Avrupa toplumla-
r›n›n aksine anadan o¤ula intikal
ediyordu. Hem miras, hem de
toprak hakk› kuflaktan kufla¤a
kad›nlar arac›l›¤›yla geçmekteydi.
Tarla ve ev iflleri onlardan 
soruluyor, tüm yiyece¤in dörtte
üçünü de yine onlar (çiftçilik
yaparak, yaban meyvalar›n›,
bö¤ürtlenleri, çekirdekli 
bitkileri, kabuklu deniz 
hayvanlar›n› vb. toplayarak) 
üretiyordu. (Erkeklerse avc›l›k 
ve bal›kç›l›k yapmaktayd›lar.)
Yiyecek üretiminin pek çok
aflamas›ndan kad›nlar›n sorumlu
olmalar›ndan, toplumun da 
esas olarak bu eme¤e dayal›
yiyece¤e muhtaç olmas›ndan
dolay› kad›nlar›n Wampanoag
toplumunda özel bir yeri vard›.
Wampanoag kad›n›, 
kendi toplumu içinde ça¤dafl›
Avrupal› kad›ndan bariz 
derecede üstün bir sosyal ve
siyasal statüye, ayr›ca da 
üstün ruhani önderlik ve 
otoriteye sahipti. 17. yüzy›ldan
itibaren ‹ngiliz kolonistlerinin 
gelmesi ve yay›lmas›yla 
birlikte Wampanoaglar da di¤er 
pek çok yerli kabile gibi azalmaya
bafllad›. Amerikan devriminden
sonra durumlar› daha da kötü 
oldu. Günümüzde rezervasyon-
larda yaflamaktad›rlar. 21. yüzy›l
bafl›nda say›lar› 2.300 kadard› ve
kad›nlar›n›n eski özel statüsü bir
yana, bu yerlilerin insanl›k camias›
içinde anlaml› bir yer iflgal
etti¤inden dahi bahsetmek zor
görünüyordu. 1980’lerin 
ortalar›nda Wampanoag kad›n›
hakk›nda Noam Chomsky’nin
“yerinde yap›lm›fl” flöyle bir 
gözlemi vard›:
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Vietnam
savafl›n› kim
kazand›, kim
kaybetti?
Kay›plar›n
say›m›na
geçince ifl
kar›fl›yor.

Da Nang-Vietnam, 
8 Mart 1965.



araç haline dönüfltü. Bugün
gazeteciler, yar›n ise hakimler
silahlar›n hedefi olacak. Çünkü,
flimdiye kadar ne gazetecilerin risk-
leri ne de birilerinin ç›karlar› bu
kadar yüksek de¤ildi.      

Öyleyse bu ifli neden yap›yoruz?
Ben de bu soruyu s›k s›k kendime
sorar›m. Benim de bir eflim ve hari-
ka 3 çocu¤um var. ‹ster hukuk ol-
sun ister gazetecilik olsun benim
de mesle¤imi gelifltirmem gereken
sorumluluklar›m ve yükümlülüklerim
var. Bu riske girmeye de¤er mi? Bir
sürü insan bana riske de¤mez ol-
du¤unu söylüyor. Ço¤u arkadafl›m
eski yaflant›ma, barlara, geri dön-
memi tembihliyor. Allah bilir ki
söyledikleri yaflant› daha güvenli ve
daha iyi olacakt›r. Ayr›ca, her iki
uçtaki politik liderler beni politikaya
girmeye ikna etmeye çal›flt›lar. Öyle
ki, ifli istedi¤im bakanl›¤› seçe-
bilece¤im noktaya kadar getirdiler.
Sri Lanka’da gazetecilerin karfl›
karfl›ya olduklar› riski bilen diplo-
matlar ise kendi ülkelerinin vatan-
dafl› olabilmem için ellerinden gelen
kolayl›¤› yapabileceklerini teklif
ettiler. Ama biliyorum ki tercih 
yapmak gibi bir lüksüm yok.   

Benim hayattaki misyonum, ma-
kam, flan-flöhret, para ve emniyet
içinde olmaktan ziyade toplumsal
olaylar›n fark›nda olmakt›r.   

The Sunday Leader muhalif bir du-
rufla sahip, biz ne görüyorsak onu
söylüyoruz, h›rs›z› da katili de
oldu¤u gibi yaz›yoruz. Sözcükleri
yumuflat›p onlar›n arkas›na gizlen-
meyiz. Yazd›¤›m›z haberlerin
arkas›nda bize ellerindeki bilgiyi
ulaflt›r›rken büyük riske giren,
toplum bilinciyle dolu vatandaflla-
r›m›z›n gönderdikleri belgeler var.
Skandal üstüne skandal haberi
verdi¤imiz 15 y›ll›k The Sunday
Leader hayat›m›zda, kimse bir kere
olsun yalan ya da yanl›fl yazd›¤›m›z›
ne ispatlayabildi ne de aleyhimize
açt›klar› davalar› baflar›yla
sonland›rabildi.    

Özgür medya, kamunun kendisini
makyajs›z, oldu¤u gibi görmesi için

Bat›l› beyaz insan›n yerli halka
yaklafl›m›nda bir çifte standart
gözlendi¤i, zaman zaman öne
sürülmektedir.
Ömer Madra.

KKaayynnaakkllaarr::
www.wikipedia.org

The Chomsky Reader. Ed. James Peck. New
York: Pantheon, 1987. 

Arundhati Roy; War Talk. Cambridge,
Massachusetts: South End, 2003.

1 Noam Chomsky, “The Manufacture of
Consent,” The Chomsky Reader içinde, ed.
James Peck, NY, Pantheon, 1987, pp. 121-22;

Wickrematunge   
Sri Lankal› gazeteci Lasantha
Wickrematunge, 8 Ocak 2009'da
Colombo'da vurularak öldürülmüfl-
tü. Ölümünden üç gün sonra ya-
y›mlanan son yaz›s›:

Sri Lanka’da silahl› kuvvetler ve
gazetecili¤in d›fl›nda baflka hiçbir
meslek, icraatç›lar›ndan meslekleri
u¤runa hayatlar›n› ortaya koymala-
r›n› beklemez. Geçirdi¤imiz birkaç
y›l içinde ba¤›ms›z medya artan bir
flekilde sald›r›ya u¤rad›. Elektronik
ve yaz›l› bas›n kurumlar› yak›ld›,
bombaland›, kapat›ld› veya bask›ya
maruz kald›. Say›s›z gazeteci can-
lar›ndan bezdirildi, tehdit edildi
veya öldürüldü. Bütün bu eylemlere
özellikle de sonuncusuna maruz
kalm›fl olmak benim için bir flereftir.   

Uzun süredir gazetecilik yap›yorum.
2009 y›l›nda çal›flt›¤›m Sunday
Leader gazetesinin 15. y›l› dolacak.
Bu süre zarf›nda Sri Lanka’da bir
sürü fley de¤iflti; tabii bu de¤iflik-
li¤in kötü yönde oldu¤unu belirt-
meye hiç gerek yok. Kendimizi
kana doymayan çete bafllar›n›n
insafs›zca sürdürdü¤ü bir iç
savafl›n içinde bulduk. Terör ister
teröristlerce ister devlet taraf›ndan
yap›ls›n yaflanmas› gereken günlük,
s›radan bir ifl haline geldi. Cinayet,
özgürlü¤ün devam›n› sa¤layan
kurumlar›n kontrol alt›nda tutulmas›
için devlet aç›s›ndan önemli bir
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Wampanoag Kad›nlar›

“Birkaç hafta önce fiükran
günü tatili s›ras›nda baz›
arkadafllarla birlikte ailecek
bir ulusal parka gittik.
Dolafl›rken, karfl›m›za bir
mezar tafl› ç›kt›. Tafla flu
cümle yaz›lm›flt›: ‘Burada
Wampanoag kabilesinden
bir K›z›lderili kad›n yat›yor.
Bu kad›n›n ailesi ve kabilesi
kendilerinden ve toprak-
lar›ndan feragat ettiler ki 
bu yüce ulus do¤sun ve 
serpilip büyüsün.’ Elbette,
yerli halk›n bu asil amaç için
kendilerinden ve topraklar›n-
dan feragat etmifl olduklar›n›
söylemek çok do¤ru olmaz.
Aksine, insanl›k tarihinin en
büyük soyk›r›m uygulamala-
r›ndan biri esnas›nda
katledilmifl, parça parça
do¤ranm›fl ve dört bir yana
savrulmufllard› demek daha
do¤ru olur...Ve biz bu olay›
her Ekim’de Kristof Kolomb
gününde onu anarak kutlu-
yoruz – o Kolomb ki kendisi
de hat›r› say›l›r bir kitle kati-
lidir asl›nda.

Hepsi de iyi niyetli ve dürüst
yüzlerce Amerikan vatan-
dafl›, her y›l düzenli olarak
bu mezar tafl›n›n bafl›nda
toplafl›yor ve görünen o ki
herhangi bir tepki göstermi-
yor – belki bir tek, yerli hak-
lar›n fedakârl›klar›n› geç de
olsa nihayet takdir etmifl
olman›n verdi¤i tatmin duy-
gusu d›fl›nda... Ama, bu
insanlar Auschwitz ve
Dachau toplama kamplar›n›
ziyarete gitseler ve orada
üstüne flu sat›rlar›n yaz›l›
oldu¤u bir mezar tafl› bul-
salar, farkl› bir tepki gösterir-
lerdi belki: ‘Burada bir kad›n,
bir Yahudi yat›yor. Bu
kad›n›n ailesi ve halk› kendi-
lerinden ve malvarl›klar›ndan
feragat ettiler ki, bu yüce
ulus geliflsin ve refaha
kavuflsun.’ ” 1

bir aynar  vazifesi görür. Bu sayede
ülkenizin durumunu ve çocuklar›-
n›za daha iyi bir gelecekr  haz›rlas›n-k
lar diyer  seçtiklerinizin ülkeyi nas›l
yönettiklerini ö¤renirsiniz. Bazen
tuttu¤umuz aynada gördükleriniz
hoflunuza gitmeyecektir. Sizler
rahat koltuklar›n›zda oturup olan
bitenlerden flikâyet ederken, size
aynada bütün ç›plakl›¤›yla gerçek-
leri gösteren biz gazeteciler,
kendimizi büyük riskek  atar›z. Bu
bizim görevimizdir ver  asla bundan
kaçamay›z.

Her gazeteninr  bir bak›flr  aç›s› vard›r
ve bizim de bak›fl aç›m›z aflikâr. Sri
Lanka’da fleffaf, laik vek  liberal bir
demokrasi yaratmak yolunda çal›fl-
maya sözümüz var. Her birr  sözcü-r
¤ü tek tekk  düflünün,k  çünkü her biri-r
nin ayr› ayr› derin anlamlar› var.

fieffafl›k, çünkü hükümet vatandafla
karfl› aç›k birk  biçimder  her fleydenr
sorumludur ver  asla onun güvenini
suistimal etmemelidir. Laiklik, çün-
kü bizim gibi farkl› etnik vek  kültürel
gruplar›n oldu¤u bir ülkeder  birlefle-
bilmemiz için gerekli yegâne ortak
zemindir. Liberal, çünkü biliyoruz ki
her birimiz farkl› yarat›lm›fl›z ve biz-
den baflkas›n› olmas›n› istedi¤imiz
gibi de¤il, oldu¤u gibi kabul etme-
liyiz. Ve demokrasi… Bunun neden
önemli oldu¤unu aç›klamam› isti-
yorsan›z, en iyisi herhalde bu ga-
zeteyi almaktan vazgeçmeniz
olurdu.

The Sunday Leader, asla ço¤un-
lu¤un görüflünü sorgusuz sualsiz
yazarak güvenlikk  içindek  olmaya
çal›flmam›flt›r. Gerçek fludurk  kir
gazetecilik böylek  yap›lmal›d›r. Gü-
ven içinde yaz› yazman›n tersine,
y›llar içinder  düflüncelerimizin pek
çok zamank  gösterdi¤i gibi, biz baz›
baflka insanlar›n tats›z bulduklar›
birçok konuyuk  s›kl›kla dile getirdik.
Örne¤in, “ayr›l›kç› terörizmin kökü

kazan›rken, terörizmin ana neden-
lerini bulmak dahak  önemlidir” dedik
ve “hükümeti Sri Lanka’n›n etnik
çat›flmalar›n› terörizmin teleskobuy-
la bakarak de¤il,k  tarihsel ba¤lamda
de¤erlendirmeye zorlamal›’’ düflün-
cesini sürekli destekledik. Devletin
“teröre karfl› savafl” ad› alt›nda
sürdürdü¤ü devlet terörüne karfl›
kamuoyu yaratarak, yeryüzünde
vatandafllar›n› düzenli olarak bom-k
balayan tek ülkenink  Sri Lanka
oldu¤u gerçe¤ini s›r olmaktanr
ç›kard›k. Bu görüfllerimizden dolay›
vatan haini olarak etiketlensekk  dek
e¤er bur  bir ihanetr  ise b›rak›n biz de
bu yaftay› gururla tafl›yal›m.

Ço¤u kifli The Sunday Leader ga-
zetesinin siyasi bir gündemir  oldu-
¤undan flüphe eder. Bu do¤ru
de¤il. Biz, e¤er hükümetir  muhale-

fetten daha fazla elefltiriyorsak
bunun tek nedenik  flu; bu kriket
argosunu lütfen mazur görün;r
“Topu sahan›n ortas›na f›rlatman›n
bir manas›r  yok.”

UNP’nin iktidarda oldu¤u, bizim ilk
kuruldu¤umuz y›llarda, canlar›na
batan en büyük dikenk  olarak, nere-
de rüflveti ve afl›r›l›klar› fark ettiysekk
halka göstermifltik. Gerçekten de
sürekli olarak yapt›¤›m›z, utanç ve-
rici aç›klama ve yay›nlar or  zamanki
hükümetin düflüflünü çabuklaflt›rd›.
Savafla karfl› olmam›z “Tiger”lar›
destekliyoruz diye yorumlanmamal›.
LTTE yeryüzüne flimdiye kadar gel-r
mifl en zalim ve en kan emici örgüt-
lerden birisidir. Kökünün kaz›nmas›
gerekmektedir. Ama onlar› yok
ederken, merhametsizce Tamil va-
tandafllar›n› bombalayarak vek  vura-
rak onlar›nk  haklar›n› gaspetmek,
yaln›zca yanl›fl de¤il, ayn› zamanda
sansürden dolay› ço¤u katliamlar›
kamuoyu taraf›ndan bilinmeyen ve
Buda ö¤retilerinin muhaf›zlar›
oldu¤unu iddia eden Sinhalese’yi

küçük düflürenk  bir harekettirr  de.r
Dahas› ordunun ülkenin kuzeyini ve
do¤usunu iflgal etmesi bu bölge-
lerde yaflayan Tamillerin onursuz
birer ikincir  s›n›f vatandaflf  olmalar›na
yol açacakt›r. Onlar› savafl sonras›
dönemde “kalk›nd›rma” ve “yeni-
den yap›land›rma” söylemleriyle
sakinlefltirece¤inizi hayal etmeyin.
Onlar savafl›nr  izlerini her zamanr
üstlerinde hissedecekler ver  siz,
daha nefret dolu ve daha güçlü bir
diasporayla mücadele etmek duru-k
munda kalacaks›n›z. Siyasi olarak
çözülebilecek birk  problem,r  daimi bir
sürtüflme oluflturularak iltihaplan-k
m›fl bir yarayar  dönüfltürülecektir.
Bugün k›zg›n ve hayal k›r›kl›¤›na
u¤ram›fl olmam›n nedeni ço¤u
vatandafl›n ve hükümette bulunan-
lar›n bu durumu görememesidir.

‹ki sefer vahflicer  sald›r›ya u¤rad›¤›m
ve ayr›ca evimin yayl›m atefline tu-
tuldu¤u herkes taraf›ndan biliniyor.
Hükümetin sahte vaatlerine ra¤men
hiçbir zamanr  bu sald›r›lar›n suçlular›
hakk›nda ciddi bir soruflturmar  ya-
p›lmam›fl ve sald›rganlar tutuklan-r
mam›flt›r. Tüm bunlardan sonra bu
sald›r›lar›n devlet taraf›ndan teflvik
edildi¤i konusunda kuflkum yok.
E¤er ölürsemr  bunun sorumlusu
devlet olacakt›r.

Buradaki ironi, kamuoyunun bilme-
di¤i fley, Baflkan Mahinda ve benim
çeyrek as›rdank  fazlad›r arkadaflr
olmam›z. San›r›m ona hâlâ ad›yla
ve de Sinhala dilinde “oya” (“sen”)
diye hitap eden birkaç kifliden biri-
yim. Belirli aral›klarla gazete yay›n
yönetmenleriyle yapt›¤› toplant›lara
kat›lmasam da, yak›n birkaç arka-
dafl›n da bulundu¤u baflkanl›k
konutunda sabaha kadar devamr
eden sohbetlere kat›lmad›¤›m ay
yoktur. Fikir al›flveriflir  yapt›¤›m›z,
politika konufltu¤umuz ve flakalafl-
t›¤›m›z gecelerdir bunlar.r  Bu ne-
denle ona yöneltece¤im birkaç çift
laf uygunf  olacakt›r.

Mahinda, 2005 y›l›nda SLFP bafl-
kanl›k adayl›¤›nak  ulaflt›¤›nda baflka
hiçbir yerder  bu köflede karfl›land›-
¤›n gibi s›cak karfl›lanmam›fls›nd›r.k
Sana bu dönemde isminle hitap
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Wickrematunge

"Ülkede fleffaf, laik ve liberal bir demokrasi yaratmak 
yolunda çal›flmaya dair sözümüz var... Ve Demokrasi...
Bunun neden önemli oldu¤unu aç›klamam› istiyorsan›z, en
iyisi bu gazeteyi almaktan vazgeçmeniz olurdu."
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insan görüntüsünde olup binlerce
masumu ölüme yollayan bir korkak
de¤ilim. Bu kalabal›¤›n içinde ben
neyim ki? Yaflam›m›n ne zaman ve
kimin taraf›ndan sonland›r›laca¤›
zaten kaderime yaz›lm›flt›. Hâlâ 
aç›k olmayan ise ne zaman 
sonlanaca¤›yd›.     

Sunday Leader gazetesinin de 
kaderinde bu kavgada yer alaca¤›
yaz›lm›flt›. Çünkü ben do¤ru
bildi¤im bu yolda yaln›z de¤ildim.
Gazetenin kapanmas›ndan önce 
bir ço¤umuz öldürülece¤iz. ‹nflallah
öldürülmem özgürlük yolunda bir
yenilgi de¤il, bu kavgada devam
edecekler için bir ilham kayna¤›
olur. Umar›m ölümüm ülkemde
insanl›¤›n özgürlü¤ü için yeni bir
dönem bafllatacak güçlerin
harekete geçmesini sa¤lar. Ve 
yine ümit ederim ki baflkan 
yurtseverlik ad›na ne kadar insan›n
kan› dökülürse dökülsün, insan›n
ruhunun ac›ya dayanabildi¤i ve 
her zaman geliflti¤i gerçe¤ini 
idrak eder. Bütün Kajapakseler
birleflseler de insan ruhunu 
öldüremezler.     

‹nsanlar s›k s›k neden böyle 
risklere girdi¤imi sorarlar ve
öldürülmemin an meselesi
oldu¤unu söylerler. Bunun önlene-
mez oldu¤unu ben de biliyorum.
E¤er biz flimdi susarsak bir gün
konuflamayan etnik az›nl›klar, 
hakk› gasp edilmifller veya ac› 
çektirilenler için hak arayacak
kimse kalmayacak. Gazetecilik 
yaflam›m boyunca Alman teolog
Martin Niemoller yolumu ayd›nlatan
bir örnek olmufltur. Gençli¤inde
Yahudi karfl›t› ve Hitler hayran›yd›.
Fakat Naziler Almanya’da gücü ele
geçirdikçe gördü ki, Hitler sadece
Yahudilerin de¤il, farkl› görüflte
olan herkesin kökünü kaz›maya
çal›fl›yordu. Niemoller karfl›
duruflunu ifade etti¤inde 1937’den
1945’e kadar Sachsenhausen ve
Dachau konsantrasyon
kamplar›nda tutuklu kalm›flt› ve
neredeyse öldürülecekti. ‹flte
kampta tutukluyken yazd›¤› bir fliir
gençlik y›llar›mda ilk okudu¤umdan
itibaren akl›mdan ç›kmam›flt›r:   

çi¤nememifltir. fiimdi gücün getir-
di¤i sarhoflluktan önünü göreme-
sen de bir gün o¤ullar›na bu kadar
çok kan miras b›rakt›¤›n için pifl-
man olacaks›n. Bu yaln›zca trajedi
oluflturur. Ben ise temiz bir vicdan-
la beni yaradana gidece¤im. Keflke
vaktin geldi¤inde sen de ayn›s›n›
yapabilsen, keflke…      

Bana gelince, hiç e¤ilmeden yürü-
menin mutlulu¤u içindeyim. Medya-
n›n baflka alanlar›ndaki gazeteci
dostlar›n ço¤u flimdi mezarda veya
mahkemesi yap›lmadan hapiste
veya dünyan›n bir yerinde sürgün-
de. Bir grup arkadafl ise bir zaman-
lar u¤runa senin de savafl verdi¤in
özgürlükler üstüne baflkanl›¤›n›n
düflürdü¤ü ölümün gölgesinde
yaflamaya çal›flmaktalar.   

Ölümümün senin kontrolünün
alt›nda oldu¤unu sana unutturma-
yacaklard›r. Seni tan›d›¤›m kada-
r›yla, hem kederli olacaks›n hem de 
katillerimi korumaktan baflka bir
alternatifin olmayacak. Suçlunun
mahkum olmamas› için gerekeni
yapacaks›n. Baflka alternatifin yok.
Senin için üzülüyorum ve kar›n
Shiranthi kendi günahlar›ndan bafl-
ka bir de senin baflkanl›k koltu¤un-
da kalman› sa¤layan ailesi için diz
çöküp uzun uzun günah ç›karmak
zorunda kalacak.   

Sunday Leader’›n okuyucular›narr
misyonumuzu destekledikleri için
teflekkür etmekten baflka söyleye-
ce¤im söz yok. Biz has›ralt› edilen
niyetleri aç›¤a ç›kard›k; kendileri
için konuflamayacak olan güçsüz-
lerin yan›nda yer ald›k, köklerini
unutup güç ile egolar› fliflenlerle
kavgaya girdik, binbir zorlukla
kazan›p ödedi¤iniz vergilerinizin
çarçur olmas›n› ve yayg›n rüflveti
aç›¤a ç›kard›k; ve size sunulan
gündem ne olursa olsun, biz size
olaylar› ve nedenlerini anlamak için
farkl› bir bak›fl aç›s› sunmaya
çal›flt›k. Bunun için ben ve ailem bir
gün ödemek zorunda kalaca¤›m›z
bedeli ödedik. Bu sonu engellemek
için ne güvenlik tedbirleri ne de
baflka türlü bir önlem ald›m. Katilin
bilmesini isterim ki ben onun gibi

ederek bir gelene¤i de y›km›flt›k.
‹nsan haklar› ve liberal de¤erlerle
ilgili vaatlerini art›k rahat bir nefes
alabilece¤imizin bir müjdesi 
olarak sunmufltuk. Sonra, maalesef 
budalaca bir haraketle ad›n›
“Hambantota’ya yard›m” skanda-
l›na kar›flt›r›nca uzun süren bir vic-
dan muhasebesinden sonra paray›
da geri vermeni isteyerek skandal›
gazetede yazd›k. Birkaç hafta
sonra paray› iade etti¤inde art›k
sana duyulan güven sars›lm›flt›. Bu
utanç verici hareketi unutturmak
için hâlâ u¤raflmaktas›n.     

Baflkanl›k için çok hevesli olmad›-
¤›n› bana sen söylemifltin. Can
atmak zorunda kalmadan baflkanl›k
senin kuca¤›na düfltü. Devlet yöne-
timini erkek kardefllerine b›rakarak
sana en keyif veren fley olan o¤ul-
lar›nla vakit geçirmeyi sevdi¤ini
söylemifltin. Ve flimdi herkes çok iyi
görmektedir ki bu çark çok iyi çal›-
flarak o¤ullar›m› ve k›z›m› babas›z
b›rakm›flt›r.     

Biliyorum ki ölümümün hemen
arkas›ndan polisin h›zl› ve düzgün
bir soruflturma yapmas› için gerekli
olan bütün iki yüzlü konuflmalar›
yapacaks›n. Ama geçmiflte oldu¤u
gibi bu sefer de hiçbir fley ç›kma-
yacakt›r bu soruflturmadan. Gerçe-
¤i söylemek gerekirse, ölümümün
arkas›nda kimin oldu¤unu sen de
ben de biliyoruz, ama cesaret edip
ad›n› telaffuz etmeyelim. Sadece
benim de¤il, senin hayat›n da buna
ba¤l›.     

Gençli¤inde ülkemiz için var olan
hayallerini, yönetiminin ilk üç sene-
sinde, maalesef bir moloz haline
dönüfltürdün. Senden önce bafl-
kanl›k yapan hiç kimse senin kadar
vatanseverlik ad›na insan haklar›n›
çi¤nemedi, rüflvetçili¤i dizginsiz bir
flekilde beslemedi ve milletin mal›n›
böyle çarçur etmedi. Davran›fl›n
oyuncakç› dükkân›nda yaln›z kal-
m›fl bir çocu¤un davran›fl› gibiydi.
Muhtemelen bu analoji yersiz,
çünkü bu topraklarda hiçbir çocuk
senin neden oldu¤un kadar kan
dökülmesine neden olmam›flt›r ya
da vatandafllar›n›n (insan) haklar›n›

‹lk önce Yahudiler için geldiler 
Sustum çünkü ben bir Yahudi
de¤ildim. 
Sonra komünistler için geldiler 
Sustum çünkü ben komünist
de¤ildim. 
Sonra sendikac›lar için geldiler 
Ben yine sustum çünkü ben
sendikac› de¤ildim. 
Nihayet beni almaya geldiler 
Ve art›k beni kurtarmak için
konuflacak kimse kalmam›flt›.   

Hiçbir fleyi hat›rlamasan›z da flunu
akl›n›zdan ç›karmay›n: Sinhalese de
Tamil de Müslüman da alt kasttan
da eflcinsel de muhalif de veya
sakat da olsan›z The Leader
gazetesi sizin için var. Burada
çal›flanlar al›flk›n oldu¤unuz cesaret
ile dimdik ve korkusuzca
savaflacaklard›r. Onlar›n bu
duruflunu zaten kendileri için öyle
yapmalar› gerek diye düflünmeyin.
Hiç flüpheniz olmas›n ki biz gazete-
ciler bu fedakârl›¤› kendi flan-
flöhret ve cebimiz için de¤il, sizin
için yap›yoruz. Bunu hak edip
etmedi¤iniz ayr› bir konu, ama Tanr›
biliyor ki ben kendi ad›ma sizin için
çabalad›m. 

TThhee SSuunnddaayy LLeeaaddeerr
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Wiki

Wikipedia, internet’teki içeri¤in de
aç›k olmas› kavram›ndan yola
ç›karak yap›lm›fl bir yaz›l›m. Özetle
isteyenin istedi¤i içeri¤i yazd›¤›,
önceden yaz›lm›fl içeri¤i de¤ifltire-
bildi¤i bir ortam sunuyor. Böylece
kolektif bir çal›flma ile içerik siteleri
oluflturulabiliyor. En ünlüsü
Wikipedia ya da Vikipedi.

Bunu ilk defa duydu¤unda herkes
“Nas›l yani her istedi¤imi 
de¤ifltirebiliyor muyum?” diye
soruyor. Cevap: “Evet”. “Peki 
nas›l oluyor da içerik sald›rganlar›
ortal›¤› da¤›tam›yor?” Çünkü
yaz›l›m dünyas›nda bozulan› geri
çevirmek çok basit ve kolay.
Diyelim ki, biri girdi ve Aç›k
Radyo’nun Wikipedia’daki
makalesini silip yerine f›kra yazd›.

Eski hâline getirmek o kadar kolay
ki, sald›rganlar›n hevesi kaç›yor!
Yine de baz› maddeler koruma
alt›nda ne yaz›k ki...

Üç buçuk milyona yak›n madde ile
‹ngilizce Wikipedia inan›lmaz bir
kaynak, ve son derece de kaliteli.
Geliflmekte olan, bizim de katk›-
lar›m›z› bekleyen bir de Türkçe’si
Viki var. Nefretin, hasetin, sald›r-
ganl›¤›n ve y›k›c›l›¤›n hâkim oldu¤u
dünyam›zda, insan›n yarat›c›l›¤›n›n,
özgür ruhunun, eflitlik ve kardefllik
duygusunun bir an›t› gibi.1

SSiinnaa HHaakkmmaann

1 www.wikipedia.org
www.tr.wikipedia.org
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Nefretin, hasetin,
sald›rganl›¤›n ve
y›k›c›l›¤›n hâkim oldu¤u
dünyam›zda Wikipedia
insan›n yarat›c›l›¤›n›n,
özgür ruhunun, eflitlik
ve kardefllik duygusu-
nun bir an›t› gibi.



Yaengnga
1884 y›l›nda Bengal Körfezi’nde 
yer alan Andaman adalar›nda 
bir keflif grubu, Jarawa kabilesin-
den, bal toplamakta olan bir 
toplulukla karfl›laflt›. Hemen
orac›kta ok ve yaylarla bir çat›flma
gerçekleflti. Yaral› Jarawa’lardan
Talai adl› bir yerli esir al›nd› ve 
Port Blair’e götürüldü. Talai
ad›ndaki yerli k›sa süre içinde 
‹ngilizlerle yak›nlaflt›. Hintçe 
ö¤rendi ve Andaman Adalar›’ndan
sorumlu devlet görevlisi Bay

Portman’›n yak›nl›¤›n› kazand›,
Portman’›n evinde kalmaya 
bafllad›. Bay Portman Haziran
ay›nda Jarawalar› aramak için 
bir keflif yolculu¤u daha düzenledi.
Talai de onlarla beraber yola 
ç›kt›. En son bal›k tutarken 
görülen Talai sessizce ortadan 
kayboldu. Yap›lan arama
çal›flmalar› s›ras›nda kendisine bir
sal yap›p uzaklaflt›¤› anlafl›ld›. Bay
Portman, Talai’nin hükümetle
Andaman yerlileri aras›nda faydal›
bir arac› olaca¤›n› umdu¤unu ve
ortadan yok olmas›na anlam
veremedi¤ini söylüyordu. Sahi,
Talai neden gitmiflti ki?

Talai’nin mensup oldu¤u Jarawalar
Andaman adalar›nda yaflayan
kabilelerden biri. Di¤erleri ise
Andamanl›lar, Ongeler, Sentinelliler
ve fiompenler. Bu kabilelerin belli
bir yönetim yap›s› yok. Kabile
flefleri de... Hatta kabileye ait
olarak belirlenmifl topraklar› da.
Belki bu kabileleri tan›mlamak için
sahip olduklar› fleyleri de¤il de
sahip olmad›klar›n› saymak daha
anlaml›. Hayatlar› avc›l›k ve
toplay›c›l›k üzerine kurulu. Kurulu
tar›msal bir düzenleri yok ama
zaman zaman ekip biçtikleri de

oluyor. Jarawalar kendilerine
‘yaengnga’ diyorlar. Yani ‘insan’.
Vedalafl›rken birbirlerinin ellerini
tutup üfleyen, dans etmeyi ve oyun
oynamay› seven bu insanlar
medeniyetten uzak kalmay› tercih
ediyorlar. Kendi av ve yaflam böl-
gelerine giren kaçak avc›lar› ve
yabanc›lar› ise hofl karfl›lam›yorlar. 

Orman› Kesen Yol
Oklu yayl› çat›flmalara sebep olan
bu karfl›laflmalar ço¤unlukla
yerlilerin, yabanc›lardan daha önce
hiç karfl›laflmad›klar› mikroplar
kaparak hastalanmalar›yla
sonuçlan›yor. Hindistan hüküme-
tinin yaflad›klar› orman› ortadan

b›çak gibi kesen 343 kilometrelik
bir yol infla etmesi de pek hofllar›na
gitmemifl. Antropologlar yolun,
kimileri sadece k›rk kifli kalm›fl 
ve yok olma tehlikesi içindeki bu
kabilelerin varl›¤›n› son derece
büyük bir tehlikeye soktu¤unu
belirtiyorlar.

Tehdidin Di¤er Yüzü
Andaman Adalar› eflsiz sahilleri ve
mercan kayal›klar›yla özellikle
dalg›ç turizminde önemli bir yere
sahip. Fakat adaya ad›m atmak
ancak resmi izin belgesiyle
mümkün olabiliyor. ‹zin belgeleri de
birkaç haftal›k s›n›rl› süreler için
geçerli. Bunun sebebi adada
yaflayan ve tükenmekte olan
kabileleri korumak m›, yoksa
kabilelerin sald›rgan
davran›fllar›ndan korunmak m› oras›
tam belli de¤il. Son y›llarda
sald›rgan hareketlerde bulunmayan
Jarawalar 2005 y›l›n›n Haziran
ay›nda tekrar sald›r›ya geçtiler. Bir
Andaman köyüne dalan Jarawalar
alet edevat, yemek, giysi para ve
mücevherleri ya¤malad›lar. Bunun
görünür sebebi, Jarawalar›n av
sahas›na giren kaçak avc›lar›n,
yerlilerin en önemli besin kayna¤›
olan bal› çalmas› ve bal› saklad›klar›
oyma kaplar› tahrip etmesiydi.
Birçok insan vahfli yerlilerin kon-
trolden ç›karak sald›r›ya geçmesini
büyük bir tehdit olarak görüyor.
Hükümetin ticaret tar›m ve turizm
politikalar›n›n yüzy›llard›r
medeniyetten uzak kalmay› tercih
eden bu halklar›n yaflama alanlar›n›
giderek daraltmas› ve istedikleri
flekilde yaflama haklar›n› ellerinden
almas› ise tehdidin di¤er yüzü. 

Gerçek flu ki, bizler s›k›fl›k trafikte
camdan d›flar› dalg›n gözlerle
bakarak kredi kart› borçlar›m›z›
düflünürken, dünyan›n kimi böl-
gelerinde hâlâ kendilerini sadece
‘insan’ olarak tan›mlayan halklar
baflka türlü yaflamay› tercih ediyor-
lar. Daha ne kadar böyle yaflaya-
bilecekleri ise belirsiz. ((BBkkzkkzz;;
AAflflflfluu’’nnuunn OOkkuu))

Pr; Aç›k Dergi 
Yt; 01 Temmuz 2005. 
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Yaengnga,
yani "insan".
Kendilerine
böyle diyen
kabilelerin bir
yönetim yap›s›,
kabile flefi,
hatta kabileye
ait belirlenmifl
topraklar› yok.
Belki de, bu
kabileleri
tan›mlamak
için, sahip
olduklar›n›
de¤il, sahip
olmad›klar›n›
saymak daha
anlaml› olur.

Jarawa k›zlar›.



insanlarla dolu. Adalar›n geliflimini
tamamen göz ard› eden Portekiz’in
500 y›ll›k boyunduru¤u süresince,
binlerce adal› açl›ktan ölmüfl,
di¤erleri ise çareyi denizafl›r›
ülkelere göç etmekte bulmufl.
Dünya üzerinde “Ben Cabo
Verde’liyim” diyebilen bir milyon
insandan asl›nda sadece üçte biri
adalarda yafl›yor, kalan› ise ya
Amerika Birleflik Devletleri’nde
(daha çok New England civar›nda),
ya da Avrupa’da (özellikle Portekiz,
Fransa ve Hollanda’da) bulunuyor.
Cabo Verde’de yaflayanlar›n ise
neredeyse hepsinin denizafl›r›
ülkelere göç etmifl yak›nlar›, 
sevdikleri var. Bu tak›madalar›n
müzikal kültürünü var eden iflte bu
ac›-tatl› ayr›l›klar ve özlemlerin
hikâyesi.

Tango Arjantin için neyse, Cesaria
Evora’n›n dünyaya tan›tt›¤› ‘morna’
da Cabo Verde için onu ifade edi-
yor. En az›ndan bir buçuk yüzy›l›
devirmifl olan bu flark› formu her
Cabo Verde’li grubun repertuar›nda
yer al›yor. ‹lk anda Portekiz fado’-
sunu and›ran ‘morna’n›n flark› söz-

nen Yahudi devletinde flimdi ger-
çek yak›n-tarihi kendilerine anlata-
cak yeni ders kitaplar› aran›yor. Bir
de, ‘Yahudili¤i afla¤›lama, tezyif ve
tahkir’ ve ‘halk› kin ve adavete
teflvik’ gibi eylemleri suç sayan
yeni bir ‹CK (‹srail Ceza Kanunu)
maddesine ihtiyaç oldu¤u görülü-
yor. Ne var ki, Nazi Eli ve faflist
çetesinin mensuplar›, adam dövme,
yakmaya teflebbüs vb suçlar›
d›fl›nda, örne¤in anti-semitik nefret
suçlar›ndan yarg›lanamayacaklar.
Zira, tüm demokratik hukuk devlet-
lerinde oldu¤u gibi ‹srail’de de
“kanunsuz suç ve ceza olmaz” 
ilkesi elbette geçerli ve bu ilke
elbette toplumun temel tafl›n›
oluflturmak zorunda. 

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::

Eric Silver, “Israelis Shocked as First Neo-
Nazi Cell Arrested” Independent Online, 10
Eylül 2007. 

www.independent.co.uk

Yal›nayak
Cesaria Evora, Atlantik Okyanu-
su’nda adeta kendi haline terk 
edilmifl tak›madalardan oluflan
Cabo Verde (Yeflil Burun) 
Cumhuriyeti’nde 1941 y›l›nda
do¤mufl. Bugün art›k ba¤›ms›z-
l›¤›na kavuflmufl olan bu eski
Portekiz kolonisi en yak›n komflusu
olan Senegal’e 500 kilometre
uzakl›kta. Cazla biraz ilgisi olan
hemen herkes ünlü piyanist
Horace Silver’› bilir. Özellikle de
disko müzi¤i takipçisiyseniz
Saturday Night Fever filminin 
müziklerinden Tavares grubunu
muhakkak duymuflsunuzdur. Her
iki isim de Cabo Verde’lidir. Ama
bunu pek bilen yoktur. Asl›nda
Cesaria Evora olmasayd›, günü-
müzde Cabo Verde büyük ihtimalle
hâlâ pek bilinmiyor olacakt›.

Cabo Verde
1975’te ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufl
olan Cabo Verde Cumhuriyeti,
kendisini ne tam Afrikal›, ne de
Avrupal› hissedebilen çilekefl 

Yahudi Nazisi
Yahudilerin bir daha Holokost
yaflamamalar› için oluflturulan ‹srail
devletinin kurulmas›ndan altm›fl y›l
sonra Yahudi devleti, kendi toprak-
lar› içindeki ilk Neo-Nazi hücreyle
tan›flt›. Ülkede bir flok dalgas› ya-
fland›. Yahudi Nazisi diye bir kav-
ram öylesine inan›lmazd› ki, ülkede
Neo-Nazi eylemleri hakk›nda bir
ceza maddesi koymay› kimsenin
ak›l etmedi¤i de ortaya ç›kt›. ‘Nazi
Eli’ diye bilinen 19 yafl›ndaki Rus
kökenli bir Yahudi delikanl›n›n
önderli¤indeki sekiz kiflilik Rus göç-
meni çetenin ev yap›m› özel filmleri
bir bask›nla ele geçirildi. Bu belge-
sellerde çete mensuplar› 15 afl›r›
dinci Yahudiyi, yabanc› göçmen
iflçileri, eflcinselleri, evsizleri,
sarhofllar› ve uyuflturucu ba¤›m-
l›lar›n› döverlerken, bir Taylandl›
göçmen iflçiyi de yakmaya giri-
flirlerken görülüyordu. Neo-Nazi
çete mensuplar›n›n vücutlar›nda
svastika vb. gibi Nazi iflaret ve slo-
ganlar›n› iflleyen dövmeler mebzul
miktarda mevcuttu. Delikanl›lar›n,
Yahudi devletinin Baflkenti
Telaviv’in uydusu Petah Tikva’da iki
havran›n duvarlar›n› ‘Heil Hitler’ ve
‘Yahudilere Ölüm’ sloganlar›yla
donatm›fl olduklar› da ortaya ç›kt›.
Çetenin ‘karargâh-ev’lerine yap›lan
bask›nlarda bir M 16 taarruz piyade
tüfe¤i ile çekilmifl foto¤raflar, bolca
b›çak, patlay›c› madde, fünye, fitil
ve metrelerce uzunlukta kablo ele
geçirildi. Almanya ve ABD’deki
›rkç›, faflist gruplarla da s›k›
ba¤lant›lar› bulundu¤u ortaya
ç›kar›lan çetenin lideri Nazi Eli’nin
bilgisayar›ndan ç›kan iki mesaj ise
olay› taçland›ran doruk noktalar›n›
oluflturdu: “Çoluk çocu¤a
kar›flmayaca¤›m,” diyordu Yahudi
Nazisi. “Dedem, yar› Yahudi bir
melezdi. böylece az da olsa Yahudi
kan›na sahip bir pislik do¤mam›fl
olacak. (...) Asla vazgeçmeyece¤im.
Ben bir Naziyim, Nazi kalaca¤›m.
Yahudilerin hepsini gebertene
kadar da bana rahat huzur yok...”

Kendi ba¤r›nda ‘s›radan faflizmi’
birden keflfetmifl olmakla hakikatin
derin dondurucusuna girmifl görü-
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Cesaria Evora, 
Esma Sultan Yal›s›,
‹stanbul,
13 Temmuz 1997.

leri genellikle sevgiliye ve memleke-
te duyulan özlemden bahsediyor.

Ç›plak Ayakl› Diva
Cesaria Evora’ya gelince; o Avru-
pa’da en iyi tan›nan Cabo Verde’li
flark›c›. Ünlü morna bestecisi
Francisko Xavier’nin de ye¤eni.
Söyledi¤i pek çok flark› amcas›n›n
imzas›n› tafl›yor. Cesaria Evora,
henüz onlu yafllar›n› sürerken do¤up
büyüdü¤ü yer olan ve Cabo
Verde’nin en ‘kültürel’ adas› say›lan
Sao Vicente’nin Mindelo kentindeki
barlarda flark› söyleyerek ismini du-
yurdu. Kendisine efllik eden de ünlü
klarnetçi Louis Morais oldu. Yirmi
yafl›na bast›¤›nda ise art›k adan›n
popüler radyo istasyonunun en se-
vilen sesi haline gelen Cesaria 
Evora, ilk defa 1988’de, 48 yafl›nda
iken ülkesinden ayr›ld› ve arkas›ndan
da ilk albümü La Diva Aux Pieds
Nus’yü (Ç›plak Ayakl› Diva) kaydet-ss
mek üzere Paris’e gitti. Bugün der-
leme kay›tlar›yla beraber 20’ye yak›n
albümü bulunan flark›c›n›n Evora
Cesaria isimli çal›flmas› 1995’te
Grammy’ye aday oldu ve The New
York Times, The Boston Globe ve
Philadelphia Inquirer taraf›ndan ‘Y›l›n
En ‹yi Albümü’ seçildi.

Konserlerinizde ç›plak ayakla flark›
söylemeniz bir politik durufl olarak
ifade ediliyor... Vatan›n›z Afrika’n›n
çok zor flartlar alt›nda yaflayan
kad›nlar›na bir gönderme, onlar›
gündeme getirme... Bu sembolik
empatinin d›fl›nda bir faaliyet gös-
teriyor musunuz peki? Afrika
kad›nlar›n›n dertlerine ortak oluyor,
seslerini duyurmak için bir fleyler
yap›yor musunuz?

Cesaria Evoria: “Yoo, benim o ifller-
le alakam yok. Sadece ayakkab›lar
ayaklar›m› hep s›km›flt›r, yani ayak-
kab› giymeye al›flamad›m... Hepsi
bu.”1

SSeeddaa BBiinnbbaaflflggiill

www.acikradyo.com.tr 
Yt; 11 Ocak 2002.

1 Seda Binbaflgil taraf›ndan gerçeklefltirilen
söyleflinin tamam› 2001 y›l›nda Jazz der-
gisinin 24. say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

Yans›malar
Türkiye ve dünya medyas›nda Aç›k
Radyo’nun kendisi, programc›lar›,
programlar› ve etkinlikleri hakk›nda
6.000’in üzerinde haber, yaz›,
röportaj vb. yay›nland› (ayda 30,
günde bir haber/de¤inme).
Türkiye’deki belli bafll› bütün tele-
vizyon kanallar›nda 120’ye yak›n
haber-röportaj yap›ld›. Aç›k Radyo
üzerine biri yabanc› iki belgesel film
yap›ld›, bir di¤eri haz›rlan›yor. Aç›k
Radyo en az 3 roman, 1 araflt›rma
kitab› ve 1 polisiyede konu edildi.
Ayr›ca Aç›k Radyo’da yap›lan
programlardan ‘kaynak kitap’lar
do¤du. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Yapabilece¤imiz 10 fiey
Küresel iklim de¤iflimi ve onun en
önemli iflaretlerinden biri olan küre-
sel ›s›nma, zaman›m›z›n en önemli
problemlerinden. Bunun
çözümünde birey olarak bize de
önemli görevler düflüyor. Bu
nedenle, geliflmifl ülkelerde bireyi
hedef alan kampanyalar, küre-
selleflen dünyada art›k d›flar›da
yemek yemeyi, uzak mesafelere
gezmeyi ve al›flverifl amaçl› seya-
hatleri k›s›tlay›p, yerli mal›
kullan›lmas›n› sal›k veriyor!.. ‹flte
birey olarak küresel ›s›nmay› dur-
durmak için yapmam›z tavsiye
edilen en önemli 10 fley:

11.. BBiillggiilleenn!! Anlamad›¤›n›z birfleyi
çözemezsiniz. Ne konufltu¤unuz
hakk›nda bilgilenin, araflt›rmac›
olun, daha fazla ve sürekli ö¤renin.
Herkes do¤ruyu söylemiyor! Her
okudu¤unuza ve gördü¤ünüze de
inanmay›n. Do¤ru kaynaklardan
iklim de¤iflimi problemini ve çözüm
yollar›n› ö¤renin ki insanlara onun
hakk›nda bir fleyler anlatabilesiniz
ve birilerinden çözüme yönelik
istekte bulunabilesiniz.

22.. AA¤¤aaçç ddiikk!! Varsa kendi bahçe-
nize, evinizin etraf›na veya
komflular›n›z ile birlikte yerel yöne-
timlere baflvurarak yollara vb. bofl
yerlere a¤aç dikin. A¤açlar,

havadaki karbonu al›p oksijen
verirken ayn› zamanda k›fl›n rüzgâr›
kesip buharlaflma ile olan so¤umay›
önleyip evlerimizin ›s›tma faturas›n›;
yaz›n ise gölge yaparak so¤utma
ihtiyac›n› azalt›p enerji faturas› ve
dolay›s› ile fosil yak›t kullan›m›n›
azaltabilir. 

33.. EEnneerrjrjrjjiiddeenn ttaassaarrrruuff eett!! K›fl›n eviniz
çok s›cak olunca serinlemek için
pencereleri açmay›n; kaloriferleri
k›s›n. Is›t›c›y› daha fazla açmak 
yerine sizi s›cak tutacak giysiler
giyin. Normal ampulleri floresan vb.
tasarruflu ampuller ile de¤ifltirin.
Böylece y›lda 1,5 ton sera gaz›
üretmemifl olursunuz. Ayn› zaman-
da hem elektrik faturan›z› azalta-
bilirsiniz, hem de s›k s›k ampul
de¤ifltirmek zorunda kalmazs›n›z.
K›sa dufllar al›n. Çamafl›r makinesi-
ni kullanmak için yeterince
çamafl›r›n birikmesini bekleyin.
Yaz›n perdeleri kapatarak kavurucu
güneflin içeriye girmesini önleyin.
S›cak günlerde klimay› açmak 
yerine daha hafif, bol giysiler giyin
ve vantilatör kullan›n.

44.. EElleekktttkkttrriikkllii aalleettlleerrii ddüü¤¤mmeessiinnddeenn
kkaappaatt!! Kullanmad›¤›n›z zaman
›fl›klar›, televizyonu, bilgisayar›,
›s›t›c›lar› vb. elektrikli aletleri aç›k
b›rakmay›n. Tembellik edip TV, 
bilgisayar, vb. elektrikli aletleri
‘standby’da b›rakmay›n. Bilgisayaryy
ve TV’leri de kullanmad›¤›n›z zaman
dü¤mesinden kapat›n. fiarj aletlerini
saatlerce fiflte b›rakmay›n. Nadiren
kullan›lan veya kullan›lmayan 
elektrikli aletlerin ise fiflini çekin.
Böylece ailece karbondioksit
emisyonunuzu yaklafl›k olarak
yüzde 10 veya daha fazla azalta-
bilirsiniz. 

55.. AAll››flflvveerriiflfliinnii oolldduu¤¤uunn yyeerrddee yyaapp!!
Yerel ma¤aza, al›flverifl merkezleri
ve pazarlardan al›flverifl yap›n. Yerli
mal› kullan›n. Al›flverifl için seyahat
etmek sera gazlar›n› art›r›r. Ayr›ca
d›flar›dan getirilen mallar›n uçak ve
kamyonlar ile büyük miktarlarda
fosil yak›tlar› kullan›larak uzun
mesafelerde tafl›nd›¤›n›
unutmay›n›z. 
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Yar bana bir e¤lence, medet!
((BBkkzz;; HHaayay HHaakk)k)k)k)kk

Yarars›z Uzam
“Benim için gerekli olan, ötekinin
‘varl›¤›’ de¤il, yarat›lan uzamd›r: Ar-
zunun iki tarafl› yaflanmas›, öngörü-
lemeyen bir doyumun paylafl›lmas›
olas›l›¤›: Oyunun kurgulanmas› de-
¤il, bir oyunun kendili¤inden varol-
mas›.”1

Roland Barthes

Radyo her fleyden önce bir mekân-
d›r. ‹çinden ses geçen bir mekân.
Radyoda sadece radyo yap›lamaz.
Bu teknik olanak mekân›n sundu¤u
birçok olas›l›ktan sadece biridir.
Radyo yay›c›d›r, dinleyici al›c›d›r
ama bu roller tersine döndü¤ü
oranda bu ikili aras›nda sa¤l›kl› bir
iliflki oluflabilir. Dinleyicinin radyoya
komflu olmas›, radyonun içine gir-
mesi, ‘sunuyormufl’ gibi yapmas› ile
radyocunun dinleyicinin mekân›na
konuk olmas› ve ‘dinleyici’ gibi dav-
ranmas›, birbirlerini anlamak ad›na
önemlidir. Öyleyse bu mekân› pek
çok farkl› kullan›ma açabiliriz. Rad-
yoda buluflulur, yemek yap›l›r, soh-
bet edilir, yürünür, kitap okunur,
dedikodu yap›l›r, susulur, radyo
yap›l›r ve tüm bu eylemler ço¤alt›-
labilir. Radyo tek bir ifllevi olmayan
kasten ‘yarars›z’ bir uzamd›r. 

“‹fllevsiz bir uzam, ‘belirgin bir ifllevi
olmayan’ de¤il ama, belirgin bir bi-
çimde ifllevsiz olan; çok-ifllevli olan
de¤il (bunu yapmay› herkes bilir)
ama ifllev-d›fl› olan. Aç›kça, di¤er
uzamlar› (eflya dolab›, gömme do-
lap, küçük giysi dolab›, derleyip
toplama vs.) ‘özgürlü¤üne kavufl-
turmak’ için ayr›lm›fl olmayan, ve
yineliyorum, hiçbir ifle yaramayan
bir uzam.”2

Georges Perec

OOddaa PPrroojjeessii

1 Roland Barthes; Yaz› Üzerine Çeflitlemeler /
Metnin Hazz›. Ed. Orçun Türkay. Çev. fiule
Demirkol. ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2007.

2 George Pérec; Espèces d'espaces. Paris:
Galilée, 1974.

verimlili¤i ve tasarrufu için önlem
almalar›n›, temiz enerji kaynaklar›-
n›n gelifltirilmesini ve daha çevreci
ulafl›m araçlar›n›n yayg›nlaflt›r›lma-
s›n› vb. fleyleri isteyin. Enerji tasar-
rufu, a¤aç dikme, çevre koruma vb.
konularda çal›flan sivil toplum kuru-
lufllar›n›n çal›flmalar›na kat›l›n…

Unutmay›n, kiflisel tercihlerinizin
küresel iklim de¤iflimi ve bizi
yönetenlerin üzerinde büyük etkisi
var. Bu nedenle, tercihinizi bugün-
den yar›n› düflünerek do¤ru yap›n...
((BBkkzz;; SS››ccaakkllaa MMüüccaaddeellee))))

MMiikkddaatt KKaadd››oo¤¤lluu

www.acikradyo.com.tr 
03 Mart 2006.

Yapmam›fllard›r

Ömer Madra’n›n Aç›k Gazete’de
zaman zaman kulland›¤› iyimser
sözcük. Program esnas›nda arka-
dafl›n›n verdi¤i kötü bir habere
inanmak istemezse, Madra böyle
der ve haberi –en az›ndan bir süre-
li¤ine– duymazdan gelir. 

HHiillmmii TTeezzggöörr

Sabahlar›, ya da asl›nda sabahlar›
demeyeyim, yalan söylemifl olurum,
genelde gece tekrarlar›n› dinliyorum
Aç›k Gazete’nin; Ömer Madra ile
Avi Haligua’y›… Meddah gibiler
biliyor musunuz? fiimdi ben haber
al›yorum, üstelik de alternatif bir-
tak›m haber kaynaklar›ndan
sa¤lamas›n› yaparak inand›¤›m
haberleri al›yorum, yetmiyormufl
gibi bir de gülüyorum. Ne bileyim
iflte flimdi bir fley oluyor, biliyorsun
ki o adam o flerefsizli¤i yapm›fl.
Ömer Madra böyle diyor:
“Yapmam›flt›r.... Haaay›r, yap-
mam›flt›r.” Kopuyorum o zaman
tabii ben.1  

Leman Sam 

1 Dinleyici Destek Projesi Özel Yay›n› 2006.

66.. DDaahhaa aazz vvee kk››ssaa mmeessaaffeelleerree
sseeyyaahhaatt eett!! Zorunlu olmad›kça tatil
için çok uzaklara gitmeyin. Uçak
gibi büyük miktarda fosil yak›t› kul-
lanan araçlar ile seyahat etmekten
sak›n›n. Arac›n›za binmeyerek
büyük bir fark yaratabilirsiniz;
evinizin etraf›nda 3 km’lik
mesafeleri yürüyün veya bisiklete
binin. Toplu tafl›ma araçlar›n› veya
özel otomobilleri ortaklafla kullan›n.
Araç kullanma al›flkanl›klar›n›z›
de¤ifltirin; unutmay›n, otomobiller
çok h›zl› sürülmediklerinde daha az
benzin yakar. 

77.. GGüünneeflfl eenneerrjrjrjjiissii kkuullllaann!! Mümkün
oldu¤unca günefl enerjisi kullan›n.
Günefl enerjisi ile do¤an›n dengesi-
ni bozmadan s›cak su elde edebilir,
evinizi ›s›tabilir ve elektrik enerjisi
üretebilirsiniz. Hükümetlerden temiz
enerjinin yayg›nlaflt›r›lmas›n› ›srarla
isteyin.

88.. YYeemmeekk ppiiflfliirrmmeeyyii öö¤¤rreenn vvee eevvddee
yyee!! Evde piflirip yemek, sadece
daha ekonomik de¤il, ayn› zaman-
da seyahat etmeyece¤iniz için fosil
enerjisinden tasarruf sa¤layarak
küresel ›s›nma probleminin
çözümüne de katk›da bulunur. 

99.. AAzAAzz ttüükkeett,, yyeenniiddeenn kkuullllaann,, ggeerrii
ddöönnddüürr!! Plastik vb. maddelerin kul-
lan›m›n› ve çöp üretimini azalt›n.
Al›flveriflte ald›¤›n›z ürünler afl›r›
paketlenmifl olmas›n. Mümkünse
bu tür çevreye zararl› maddeleri
fazlaca sat›n almay›n. Mevcut plas-
tik al›flverifl torbalar› gibi fleyleri
tekrar kullan›n. Al›flverifl torbalar›n›z
ve sat›n ald›¤›n›z ürünlerin ambalaj-
lar› geri dönüflümlü olsun. Çöpleri
asla yakmay›n…

1100.. KKaarraarr vveerriicciilleerriinnee yyaazz kkii,, iikklliimm
ddee¤¤iiflfliimmii pprroobblleemmiinnee kkaarrflfl›› dduuyyaarrll››
oolldduu¤¤uunnuuzzuu bbiillssiinnlleerr!! Birey olarak
burada s›ralananlar› uygulayarak
önemli bir fark yaratabilirsiniz; fakat
ayn› zamanda idareciler, sanayiciler
de üstüne düflenleri yapmal›. Bu
nedenle küresel iklim de¤iflimi
hakk›ndaki düflüncelerinizi
gazetelere, belediye baflkanlar›na,
milletvekillerine ve hükümet üyele-
rine bildirin. Onlardan enerji 
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Yasak 
Esir Pazarlar› ve Gayrimüslimlere
Cariye Satma Yasa¤›
“Türkiye, yeryüzünden esareti ve
esir ticaretini kald›ran beynelmilel
anlaflmaya girinceye kadar ‹stan-
bul’da büyük Esir Han› ve Esir Pa-
zar› Nuruosmaniye camiinin Tavuk-
pazar› taraf›nda idi. (…) Hicrî 967,
Miladî 1559 y›l›nda, gayrimüslim-
lerin esir ve azadl› kullanmas› kat’î
olarak yasak edildi. ‹stanbul
Kad›l›¤›’na gönderilen bir ferman ile
gayrimüslimlerin yan›nda bulunan
azadl› veya esir köle câriyelerin
tespiti emredildi. Sonra ayn› y›l ç›-
kar›lan ikinci bir ferman ile gayri-
müslimlerin yan›ndaki esirlerin be-
deli mukabilinde sahiplerinden
al›narak Müslümanlara sat›lmas› ve
azadl›lar›n da Müslümanlar yan›nda
çal›flmalar›n›n temini emrolundu. Bu
tarihten itibaren gayrimüslimler köle
ve cariye kullanamad›lar ise de,
uygunsuz esirci ve esir dellâllar›
vas›tas›yla, nihayet birkaç gece için
meflreblerine uygun ve kendilerini
dilflad edecek köle ve cariye
tedarikinde s›k›nt› çekmediler.”

Tütün Yasa¤›
“Tarihimizdeki yasaklar›n en
fliddetlilerinden biri tütün yasa¤›
olmufltur. Tütün, memleketimize
ancak on yedinci as›r bafllar›nda
Birinci Ahmed zaman›nda ‹ngiliz
gemicileri taraf›ndan getirilmifl ve
k›sa bir zaman içinde, ayak
tak›m›ndan kibar ve ricale ve ule-
maya var›nca her s›n›f ve tabaka
aras›nda sür’atle yay›lm›flt›r. (…) ‹lk
fliddetli tütün yasa¤›n› koyan ve
tütün içenleri aman vermeyip ölüm

cezas›na çarpt›ran Dördüncü
Murad’d›r. Hicrî 1043 y›l› seferin 27.
Cuma günü (Miladî 1633), ‹stan-
bul’da Cibali kap›s› d›fl›nda bir
kalafat yerinde bir kalafatç›, funda
yak›p gemi kalafat ederken, atefl
fliddetli poyraz ile civardaki
kay›khanelere sirayet etmifl, sür’atle
büyümüfl, sur üzerinden flehre
atlam›fl, kol kol yay›larak tam yirmi
dört saat, ‹stanbul’un dörtte birini
kül etmiflti. Yang›ndan sonra halk
aras›nda türlü dedikodular
bafllam›fl, bilhassa tütün keyfi için
gidilen kahvehanelerde genç
padiflah›n u¤ursuzlu¤undan
bahsedilir olmufltu. Bunun üzerine
Dördüncü Murad evvelâ kahve-
haneleri kapatm›fl, tütün içilmesini
de yasak ettirerek dellâllar
vas›tasiyle, tütün içenlerin idam
edileceklerini ilân ettirmiflti. 

(…) ‹lk zamanlar halk tütün
yasa¤›na pek kulak asmam›flt›.
‹nsan men edildi¤i fleye karfl› haris-
tir derler; tütün gizli gizli içilmeye
baflland›. Bir duman keyfi u¤runa
kelle verenlerin say›s› kabard›kça,
baflta ‹stanbul gelmek üzere bütün
imparatorluk halk›n› ciddi bir endifle
ald›. Öyle ki hemen her sabah
sokaklarda, k›rk elli ceset görülü-
yordu; cellâdlar, tütün içerken tutu-
lanlar›n bafllar›n› vurup kellelerini
koltuklar›n›n alt›na b›rak›yor,
padiflah›n emri mucibince ne için
öldürüldüklerini anlatmak için
çubu¤unu da kesik bafl›n içine
veriyorlard›. Tütün içenleri aray›p
yakalamak için hafiye teflkilat›
kurulmufltu, bunlar geceleri bir
h›rs›z gibi, flüphelendikleri evlerin,
bekâr odalar›n›n damlar›na ç›karlar,
bacalar› koklayarak tütün kokusu
ararlard›. 

(…) Dördüncü Murad’›n kendisi,
mahrem yâran› ile gece gündüz içer
bir ayyaflt›, ölümü de içki yüzünden
tutuldu¤u sirozdan olmufltu ve
Ba¤dat seferinden döner dönmez
ölüm döfle¤ine yatm›flt›. Padiflah›n
ölüm haberi yay›l›r yay›lmaz,
‹mparatorlu¤un her taraf›nda
kahveler derhal aç›lm›fl, tütün
keseleri meydana ç›karak çubuklar
tellendirilmiflti. Tütün yasa¤›n›n

kald›r›ld›¤›na dair yeni bir emir
ç›kmam›fl, yasak kendili¤inden
tavsam›flt›r. 

(…) fiuras›n› da kaydetmek laz›md›r
ki tütün nispeten yeni oldu¤undan
ve tütün yasa¤› da bir ara çok
fliddetli olarak tatbik edildi¤inden
tütüncü esnaf› için di¤er esnafda
oldu¤u gibi lonca teflkilat› kurula-
mam›flt›, kendilerine devlet mura-
kabesini1 görecek bir kâhya tayin
edilmemifl, tütüncüler bafl› bofl
esnaf olmufltu ve hemen hepsi de
Yahudi idi”.

Kahve Yasa¤›
“Türkiye’ye kahve on alt›nc› as›rda,
Kanunî Sultan Süleyman
zaman›nda girdi.(…) ‹stanbul’da
sür’atle ço¤ald› ve yay›ld›, iflsiz
güçsüz tak›m›, bilhassa kad› ve
müderris ma’zulleri2 vakit geçirmek
için kahvehanelere devama bafllad›;
mahallelerde imamlar, müezzinler,
hatta büyükçe rütbe sahipleri bile
kahvehane müflterisi oldular. (…)
Üçüncü Murad zaman›nda ilk
kahve yasa¤› ç›kt›; kahvehaneler
kapat›ld›. Fakat kahvehane
yarenli¤inin tad› halk›n dama¤›nda
kalm›flt›, kahvecilik de kârl› iflti,
mahalle aralar›nda, ara sokaklarda,
ç›kmaz sokaklarda baz› dükkânlar›n
ard k›s›mlar›nda gizli koltuk kahve-
haneleri aç›ld›; kahveciler de bu
yasa¤›n tatbikine memur subafl› ile
asesbafl›ya ve adamlar›na göz
yumma pay› verdiler (…) Payitaht›n
tan›nm›fl ulemas›, fleyhleri, kahve
müdavimleri hofl gördüler, kahve
yasa¤› kald›r›ld›. Bunun üzerine
servet sahipleri, vezirler irad3 olarak
gayet büyük mükellef kahvehaneler
yapt›rd›lar ve kahveciden günde bir,
iki alt›n kira al›r oldular. (…)
Memlekete tütünün girmesi ve
tütün tiryakili¤inin yay›lmas›, kahve
safas›na cila verdi ve kahve-
hanelerin flevkini, revnak›n› art›rd›”. 

‹çki Yasa¤›
“Memleketimizde devir devir konul-
mufl, fliddetle takip edilmifl, göz
yumulup unutulmufl, sonra tekrar
konmufl ve son zamanlara kadar
devam etmifl yasaklardan biri alkol-
lü içki yasa¤›d›r. Hatta Cumhuriyet

‹lk zamanlar
halk yasa¤a pek
kulak
asmam›flt›.
Lâkin, bir
duman keyfi
u¤runa kelle
verenlerin say›s›
kabard›kça,
baflta ‹stanbul,
tüm imparator-
luk halk›n› ciddi
bir endifle ald›.
Öyle ki, her
sabah sokaklar-
da k›rk-elli ceset
görülmeye
bafllad›... Tütün
içenleri yakala-
mak için hafiye
teflkilat› kurul-
mufltu. 

Dördüncü Murad evvelâ kahvehaneleri ka-
patm›fl, tütün içilmesini de yasak ettirerek
dellâllar vas›tasiyle, tütün içenlerin idam
edileceklerini ilân ettirmiflti. 



den ‹stanbul’da sekiz on sene
içinde binden fazla erazil makulesi5

katledilmifltir”.

Kad›nlar›n, Kay›klara Erkeklerle
Binme Yasa¤›
“Fetihten ‹kinci Abdülhamid 
devri sonlar›na kadar devam 
etmifl bir yasakt›r. Kad›nlar tek 
veya iki üç çifte kay›klara erkeklerle
beraber binemezlerdi. Yasa¤›n
konulmas›na sebeb, baz› hafif-
meflreb nâzenin taze kad›nlar›n
kay›klarda, k›r›klar› olan erkeklerle
buluflmalar›na mâni olmakt›. Baz›
kay›kç›lar, bu oynaflmalara göz
yumma karfl›l›¤› devletçe tesbit
edilen narhdan kat kat üstün para
kopard›klar› için, yasa¤a ra¤men
kay›klar›na erkeklerle beraber kad›n
al›rlar, görülüp de niçin ald›¤› soru-
lunca “erimdir dedi, ald›m” derlerdi.
Bu gibi uygunsuzluklar›n önüne
geçilmesi için de, kay›kç›lar
kâhyas›na, bostanc›bafl›ya, s›k› s›k›
fliddetli emirler 
verilirdi”.

Kad›nlar›n Eyüp’de Kaymakç›
Dükkân›na Girme Yasa¤›
“On alt›nc› as›rda konmufl bir
yasakt›r. Zaman›m›zdan yirmi 
befl, otuz y›l evveline kadar
Eyyüb’ün kayma¤› ve kaymakç›
dükkânlar› ‹stanbul’un flöhret-
lerinden idi. On alt›nc› as›rda, 
herhalde türbe ziyareti bahanesiyle
Eyyüb’e gelen baz› hafifmeflreb
kad›nlar›n kaymakç› dükkânlar›na
girip evvelce anlaflt›klar› erkeklerle
bu dükkânlarda bulufltuklar›
görüldü ve Eyyüp Kad›s› 
taraf›ndan hükümete flikâyet 
edildi, bunun üzerine Eyyüb
Kad›s›na Hicrî 981, Miladî 1573 
tarihli bir yasak ferman› gönderildi”.

olan hamr’e4 ne sebeple izin ver-
din” diye fliddetli bir ferman gön-
derdi; Kara Mustafa da hemen
“Padiflahla söyleflmek kolayd›r”
deyüp hiçbir fleyden haberi olma-
yan kethüdas› Hasan A¤a’y› hap-
settirdi, hesab›n› gördürüp gece-
leyin bo¤durttu ve ölüsünü evine
yollad›. Padiflaha da “Benim habe-
rim yok, kethüdam izin vermifl, hatt›
hümayununuz gelmeden ben esa-
sen haini bo¤durtmufl ve cezas›n›
vermifltim” diye cevap verdi.

III. Sultan Selim flarap, rak› ve
onlara benzer ne kadar içki var ise
hepsini fliddetle yasak etti. Rumlara
ve Ermenilere Patrikleri, Yahudilere
Hahambafl›, Müslümanlara hocalar,
içki vermemeleri ve satmamalar›
için muhkem tenbih ettiler, aksi
takdirde idam olunacaklar›n›
bildirdiler. Ayyafllar›n hali kötüleflti
amma çok geçmedi, el alt›ndan
gizli içki satanlar peyda oldu.
Meselâ bir adam eline bülbül kafesi
al›p soka¤a ç›kar, sorana bülbülü-
mü gezdirmeye giderim derdi,
amma kafesin içine barsak konulur-
mufl, barsaklar da rak› ile doldurul-
mufl. Kafesin a¤›rl›¤›ndan flüphele-
nen zab›ta herifi yakalam›fl, rak›y›
meydana ç›karm›fl. (…) Teneke bo-
ru satan ve boru vesaire lehimleyen
Yahudiler türedi. Borular›n içi rak›,
flarap dolu idi. (…) Birçok müpte-
lâlar evlerinde, bahçelerinde inbik-
ler kurup kendi içkilerini kendileri
yapmaya bafllad›lar. Bayezid
taraf›ndaki bak›rc›larda bu seneye
kadar durup da müflterisi ç›kmayan
inbiklerin bir tanesi kalmad›, sat›ld›.
Baz› çelebiler, ço¤u Laz olan ba-
k›rc›lara: “Sende inbik var m›?” diye
sorarlarken k›zar›rlar, onlar da k›s
k›s gülerek: “Sarhofllar meyhaneci-
li¤e heves etti. ‹nbikler ya¤ma oldu,
ya¤ma!” diye cevap verirlerdi”…

Geceleri Ezanla Yats› Aras›
Soka¤a Ç›kma Yasa¤›
“‹stanbul’da kopan ihtilâllerde
yats›dan sonra her ne surette olur-
sa olsun gece soka¤a ç›kmak dahi
yasak edilmiflti. Yats›dan sonra
soka¤a fenersiz ç›kma yasa¤›, en
fliddetli bir flekilde Dördüncü Murad
zaman›nda tatbik edilmifl, bu yüz-

devrinde bile 1946 ve 1950 Bir
Dereceli Meb'us Seçimi günlerinde
yirmi dört saat için içki yasa¤›
konulmufltur.

Hicrî 975, Miladî 1567 tarihinde
‹stanbul ve Galata Kad›l›klar›na
gönderilen bir fermanda, meyhane
iflletmenin yasak oldu¤u halde yeni
meyhaneler peyda oldu¤u yaz›l-
makta ve içki yasa¤›n›n fliddetle
tatbik edilerek meyhanelerin
kapat›lmas› emredilmektedir.

Hicrî 983, Miladî 1575 tarihinde
‹stanbul Kad›s›na gönderilen bir fer-
mandan ö¤reniliyor ki Lânga ve
civar›nda oturan Ermeni ve Rumlar
evlerinin alt k›sm›n› meyhane
yapm›fllar… Buralara dadanan
sarhofllar, hamama giden kad›nlar›n
yollar›n› çevirirler, camiye giden
Müslümanlara alenen küfür eder ve
üzerlerine flarap dökerlermifl. Bu
yüzden kanl› kavgalar olmufl. Hatta
bir seferinde bir az›l› sarhofl ka-
d›nlar hamam›na girip iç halvetten
ç›plak bir kad›n yakalay›p zor ile
kald›rmak istemifl. Hamamdaki
kad›nlar, biçareyi eli b›çakl› sar-
hoflun elinden kurtarm›fllar. (…) Bu
fermanla; mahalle aralar›nda, bil-
hassa mescid ve hamamlar
civar›ndaki meyhanelerin
kapat›lmas› emir ediliyor…

Hicrî 1159, Miladî 1746 tarihli bir
fermanda “‹stanbul ve civar›na bir
katre flarap ve rak›n›n sokulma-
mas›” emrolunuyordu. 

Hicrî 1206, Miladî 1791 tarihli fer-
manda “Frans›z Elçisinin Tekirda-
¤›’ndan getirece¤i flaraplar için ne
gibi tedbirler al›naca¤›” bildi-
rilmektedir.

Hicrî 1092, Miladî 1681 Dördüncü
Mehmed zaman›nda “flarap
emaneti on y›ldan beri kald›r›l-
m›flt›r”. Sadrazam Merzifonlu Kara
Mustafa Pafla meyhanecilerden
dört yüz kese akçe rüflvet alm›fl,
meyhane açmalar›na göz yum-
mufltur. Padiflah da o s›ra Çatalca
civar›nda Yapa¤c› Çiftli¤inde
bulunuyordu. Haber al›nca Sadra-
zama: “Hatt› Hümayunumla yasak

710

Yasak

Kad›nlar tek veya iki üç çifte kay›klara 
erkeklerle beraber binemezlerdi.

Kad›nlar›n Mesire Yasa¤›
“Afla¤›daki sat›rlar Hicrî 1165,
Miladî 1752 tarihli bir fermandan
al›nm›flt›r:
“Nisvan taifesinden6 baz›lar›n›n
tenezzüh7 ve teferrüc8 bahanesiyle
Üsküdar’dan K›s›kl›, Bulgurlu,
Çaml›ca ve Merdivenköyüne,
baz›lar› dahi Bo¤azdan Tokad,
Akbaba, Dereseki ve Yuflaya ara-
balarla gidip ve edeb ve hayây› at›p
envai flenaati irtikâb ettikleri9 ihbar
olunmufldur. Bundan böyle, kad›n-
lar›n arabalarla bu uzak mesirelere
gitmeleri yasak edilmifltir. Gidenler-
le onlar› yasa¤a ra¤men arabas›na
al›p götürecek arabac›lar, yakalan-
d›klar› gibi ‹stanbul’dan taflraya
sürüleceklerdir.

‹stanbul’a Bekâr Ufla¤› Girme
Yasa¤›
“‹stanbul’a gelen bekâr uflaklar›n
flehre girebilmesi ve ifl bulup
kalmas› için s›k› kay›tlar konulurdu.
Afla¤›daki sat›rlar Hicrî 1242, Miladî
1828 tarihli ‹htisab Nizamnamesin-
den10 al›nm›flt›r: “Bundan böyle
‹stanbul’a gelecek ve hâlen flehirde
bulunan bekârlar için münasib
semtlerde birer ikifler han tahsis
olunacakt›r ve bekârlar, Müslüman
ve gayrimüslim olarak bu hanlarda
yat›p kalkacaklard›r. (…) Çekmece
ve Bostanc›bafl› köprülerindeki ihti-
sab memurlar›; ‹stanbul’a gelen
bekâr uflaklar› dikkatle gözden
geçireceklerdir”.

Hamama Giden Gayrimüslimlere
Nal›n Giyme Yasa¤›
“Memleketimizde tatbik edilmifl
eski yasaklardan garip oldu¤u
kadar da hazin ve tuhaflar›ndan 
biri de, çarfl› hamamlar›na giden
gayrimüslimlerin nal›n giymekten
men edilmifl olmalar›d›r. Her
nedense, hamama giren gayrimüs-
limlerin Müslümanlardan ay›rd
edilmesi düflünülmüfl, gayrimüslim-
lerin nal›ns›z dolaflmalar› münasip
görülmüfl fakat Müslümanlar›n da
ayaklar›ndan nal›n› b›rakabilecekle-
rine göre bu da kâfi görülmemifl,
gayrimüslimlere verilecek
pefltemallara, alâmet-i fârika 
olarak birer demir halka tak›lm›flt›r”. 

Arabaya ve Ata Binme Yasa¤›
“Tanzimat’tan evvelki devirde,
‹stanbul’da Padiflahtan baflka
ancak üç kifli, e¤er ata tercih eder-
lerse arabaya binme hakk›na sahip
idiler. Bu üç kifli ilmiye s›n›f›n›n en
yüksek simalar› olan fieyhülislâm,
Rumeli Kazaskeri ve Anadolu
Kazaskeri Efendiler idi.” 

Çingenelere Ata Binme ve K›srak
Besleme Yasa¤›
“Tanzimat’tan evvelki eski ‹stanbul
hayat›n›n türlü kay›t ve
yasaklar›ndan biri de, Çingenelerin
Büyükflehirde ata binmesinin ve
atla dolaflmas›n›n men edilmifl
olmas›d›r. Divan› Hümayun’dan
‹stanbul Kad›s› ile Çingene tayfas›
subafl›s›na gönderilen bir ferman-
da: “Çingene tayfas›n›n ata binmesi
ve k›srak beslemesi yasak edilmifl
olup laz›m geldikçe efle¤e binecek-
lerdir. Sene 933, Miladî 1595”. Ayn›
fermanda, sebep olarak, atl›
Çingenelerin yollara bellere inip
fesat ve flenaat11 iflledikleri gösteril-
mifltir”.

Arnavutlara Hamam Tellâk› Olma
Yasa¤›
“Hicrî 1143, Miladî 1780 ihtilâline
kadar ‹stanbul hamamlar›nda dellâk
taifesi büyük ekseriyetle
Arnavuddu. Bu ihtilâlde askerden
evvel silaha sar›lm›fl olan
Büyükflehrin bald›r› ç›plak ve ayak
tak›m›n›n bafl›na geçen Patrona
Halil, Bayezid hamam›ndan
ç›km›flt›. (…)1918 y›l›na kadar ‹stan-
bul hamamlar›na Arnavud mil-
letinden dellâk sokulmam›flt›r”.

Kiliselerde Çan Çalma Yasa¤›
“Bütün ‹slam âleminde oldu¤u gibi
Türkiye’de de, bütün gayrimüslim-
lere genifl bir din ve mezheb hür-
riyeti verilmifltir; fakat H›ristiyan
kiliselerindeki çanlar kald›rt›lm›fl,

çan çald›r›lmam›flt›r. Bu yasak,
memleketimizde 1856 Paris
Muahedesine12 kadar devam
etmifltir. Bu tarihten sonrad›r ki
Türkiye’deki kiliselere çan kuleleri
yap›lm›fl ve kiliselerde çan
çal›nmaya bafllam›flt›r”.

Reflad Ekrem Koçu’nun Osmanl›
Tarihinde Yasaklar isimli
kitapç›¤›ndaki di¤er yasaklar da
flöyledir: Afyon ve Esrar Kullanma
Yasa¤›; Kad›nlar›n Aç›k Saç›k
Gezmesi Yasa¤›; Saçak, fiahniflin,
Çardak Yasa¤›; Umumi Yerlerde ve
Bilhassa Kahvehanelerde Devlet
Sohbeti Yasa¤›; fiehirdeki
Konaklardan Yal›lara, Yal›lardan
Konaklara Tafl›nma Yasa¤›; Silah
Tafl›ma Yasa¤›; Surlar›n Üzerine Ev
Yapma Yasa¤›... Son yasak ise
hayli ilginçtir:

Ay Y›ld›z Yasa¤›
“‹kinci Mahmud zaman›nda k›rm›z›
zemin üzerine beyaz ay-y›ld›z Türk
bayra¤› olarak kabul edildikten
sonra; halk, her tarafta ay-y›ld›z› bir
süs motifi olarak kullanmaya
bafllad›. Seyyar esnaf tak›mlar›na,
dükkân sahipleri kap›lar›na, pen-
cerelerine, duvarlar›na birer ay-
y›ld›z nakflettiler; kay›klar, arabalar,
sürücü beygirleri ay-y›ld›zla süslen-
di. Hükümet bu merak› iyi karfl›la-
mad›, ay-y›ld›z›n kadir ve k›ymetini,
flerefini korumak için, resmi daire
ve askeri üniformalarda icab eden
yerlerden ve bayra¤›m›zdan gayr›
ay-y›ld›z kullan›lmas›n› fliddetle
yasak etti. Fakat bir müddet sonra
bu yasak da tavsad›”. 

DDeerr;; CCeemmaall ÜÜnnllüü

www.acikradyo.com.tr 
14 A¤ustos 2002.

KKaayynnaakk::
Reflat Ekrem Koçu; Osmanl› Tarihinde
Yasaklar. ‹stanbul: Tarih Kütüphanesi
Yay›nlar›, 1950.

1 Denetim.

2 Azledilmifl, iflten ç›kar›lm›fl kifliler.

3 Gelir.
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“Kad›nlar›n arabalarla
uzak mesirelere 
gitmeleri yasak 
edilmifltir.”

Gayrimüslim-
lerin hamamda
nal›ns›z
dolaflmalar›
uygun görüle-
cek, ayr›ca
pefltemallar›na
birer demir
halka
tak›lacakt›r...
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içindeki tek yön levhalar›n› hiçe
saymalar›na ya da baz› yayalar›n
‹stanbul E-5’te üst geçidi kullan-
mak yerine kendilerini araçlar›n
önüne atmay› ye¤lemesine flafl-
mamal›. ‹stanbul, insan do¤as›na
en ayk›r› geliflen kent kategorisinde
kuflkusuz birincili¤e oynuyor.

Bu arada Bat›’da bilim insanlar› yol-
lar›n beyinde b›rakt›¤› izleri sürüyor.
London University College’dan
Eleanor Maguire, Londral› taksi-
cilere kentin turistik yerlerinin
foto¤raflar›n› gösterince, beyin-
lerinin belirli bir bölümünün (sa¤
Hippocampus) faaliyete geçti¤ini
tespit etmifl. Taksici beyinleri baflka
kentlerin ünlü yap›tlar›n› gördük-
lerinde ayn› tepkiyi göstermedik-
lerinden, ‘güzergâh haf›zas›n›n’ ayr›
bir yer tuttu¤unu söyleyebiliriz,
diyor Maguire. Kentlinin bir di¤er

flanss›zl›¤›, kültürel sa¤–sol tak›n-
t›s›. Yer tarif ederken, “falanca yer-
den sola sap” deriz, dönüfl yolunda
tersten düflünmekte zorlan›r›z. Oy-
sa Avustralya’daki Aborijin yerlisi-
nin, kerteriz noktas›n› kafas›nda
kuzey–güney gibi kriterlere göre
konumland›rd›¤›ndan, böyle bir
derdi yoktur.

Frans›z filozof Paul Virilio’ya göre
‘ça¤dafl’ büyük kentlerde tüm

lerinde 1808’de bile hâlâ ‘yapay
yollar’ olarak kay›tl›d›r.

K›z›lderililerin en ünlü ve uzun 
patikalar›ndan biri olan ‘Iroquois
Mohawk Trail’, New York Eya-
leti’nde Buffalo’dan Albany’ye dek,
yani 600 km boyunca uzan›yor.
Bugün ‘New York Route 5’ ad›yla
an›lan otoyol, Seattle’›n eski mer-
kezine uzanan ana cadde ya da
New York’taki Broadway de, yüz-
lerce y›l öncesinde yerliler taraf›n-
dan arfl›nlanm›flt›. Bat› Dünyas› in-
san do¤as›n›n, hatta hayvan sürü-
lerinin kendili¤inden keflfetti¤i yol-
lardan, dümdüz, simetrik güzergâh-
lara geçifli ise büyük ölçüde Roma-
l›lara borçlu. 

30 y›ld›r dünya çap›nda patika ve
eski yollar› inceleyen, Stuttgart
Üniversitesi’nden kent planlamac›s›

Prof. Klaus Humpert, do¤al güzer-
gâhlardan sapmalardaki tahammül
s›n›r›n› keflfetmifl: “Yol gördü¤ümüz
hedeften 25–30 dereceden fazla
sapt›¤› anda, alternatiflere yöneli-
yoruz.” Üstelik bu kural hem hay-
vanlar hem insanlar için geçerli. Ya-
ni Norveç’teki Ren geyi¤iyle, parkta
‘çimlere basmay›n›z’ levhas›n› çi¤-
neyerek kestirmeye yönelen Parisli
genç aras›nda bir fark yok. Bu du-
rumda otomobil sürücülerinin flehir

4 fiarap.

5 Rezil soyu.

6 Kad›n k›sm›ndan.

7 Dolaflmak, gezmek.

8 Mesireye, pikni¤e gitmek.

9 Türlü fenal›¤› yapt›klar›.

10 Belediye talimat›.

11 Kötülük.

12 Antlaflma.

Yaya
Ulaflman›n en eski biçimidir yürü-
mek. Metropol sakini, kasabal›dan;
kentli, köylüden; Kuzey ülkelerinde-
kiler, Güneydekilerden; Orta Avrupa-
l›, geleneksel kültürlerde yaflayan-
dan; Bat›l›, ekonomik bunal›mdan
mustarip eski Do¤u Bloku vatanda-
fl›ndan; borsac›, iflsizden h›zl› yürür.

Hayat temposunun bu parametresi,
elbette yaflam sevincinin ölçütü
de¤ildir. Çal›flma hayat›n›n stresi,
sokaktaki yüzlerin yabanc›l›¤›, ka-
raktersiz kent mimarisi, sosyal ba¤-
lar›n gevflekli¤i, korku… Tümü,
ad›mlar›m›z› h›zland›r›r. Yollar da,
kent planlamac›lar›ndan ya da mer-
hum Menderes’in 1950’lerdeki as-
falt seferberli¤inden çok çok önce,
yürüyerek keflfedilmifltir. Geçmiflte
katedilmesi günler hatta haftalar
süren birçok patika, günümüzde
bile kullan›lan yollar›n temelidir.

Bilinen Yol ‹nsana Güven Verir
Yol tarihçisi Maxwell Lay’e göre
Kuzey Amerika’ya ilk gelen Avrupal›
yerleflimciler san›ld›¤› gibi el de¤-
memifl peyzajlarla de¤il “yar›m met-
re geniflli¤inde milyonlarca patikayla
bezenmifl toprakla” karfl›laflm›fllard›.
Yeni yerleflimciler, hayvanlar›n ve
K›z›lderililerin defalarca ayn› güzer-
gâhtan geçerek oluflturdu¤u patika-
lar› kolayca benimsemifl ve ayn› yol-
lar› kullanmaya bafllam›fllard›. Bu
yüzden, sonradan infla edilen yollar,
Amerikan hükümetinin resmi belge-

Yol gördü¤ümüz hedeften 25–30 dereceden fazla sapt›¤› anda, alternatiflere yöneliyoruz.
Üstelik bu kural hem insanlar, hem hayvanlar için geçerli.
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hareket alan›m›z›n kesin çizgilerle
koflulland›r›lmas›, yasaklarla s›n›r-
land›r›lmas› ve asansör, yürüyen
bantlar ver  ulafl›m araçlar›yla yer
de¤ifltirmesi, insanda a¤›r kiflilikr
bozukluklar›na ve gerçeklik duy-k
gusu kayb›na neden oluyor.

Bundan kötüsü, nörolojik birk  has-r
tal›k olank  ‘landmark agnosia’. Bu
rahats›zl›ktan mustarip insanlar,
herkesin do¤al olarak alg›lad›¤› bir
camii, market ya da tek bafl›nak  bir
a¤aç gibi büyük vek  belirgin yap›lar›
hat›rlayam›yorlar. Yönlerini, çok
küçük ayr›nt›lar›,k  mesela farkl› renk-
te bir kald›r›mr  tafl›n›n yerini ezber-
leyerek bulmakk  zorunda kal›yorlar.

Yaya ve fiiddet
Yaya araflt›rmalar› elbette marjinal
bulgularla s›n›rl› de¤il. Amaç, ula-
fl›m› ‘insanc›llaflt›rma.’ Kent planla-

ma uzmanlar› geometrik modelle-k
melerde, Afrika’da bir köyder  kendi-
li¤inden oluflan kulübeler aras›r  pa-
tikalar›n ayn› zamanda en verimli
yol a¤› oldu¤unu keflfetmifl. Baflka
bir deyiflle;r  kimse art›k Stalinistk  di-
siplinle belirlenen, yukar›dan bak›n-
ca ‘harita metod defteri’ deseninde,
bireyin ihtiyaçlar›n› göz ard› eden
çevre mühendisli¤i anlay›fl›n› gele-
ce¤in yerleflimi olarak savunmuyor.

Tabii en tehlikelisi, yayalar›n bir
araya gelip ‘kitle’yi oluflturduklar›
an. Mekke’de her y›lr  yaflanan s›k›-
fl›kl›kta, güneflin alt›nda ölen yüzler-
ce Hac› aday›n› saymazsak, 2001
y›l›nda yine 50 kifli fleytan tafllarken
ezilerek cank  verdi. Ölenlerin say›s›
1998 y›l›nda 150, 1994’te ise 270
kifli idi. 1990 y›l›nda tünelde ç›kan
panikte hayat›n› kaybeden Hac›
adaylar›n›n say›s› 1426, yaral› say›s›
ölü say›s›n›n kat kat fazlas›yd›.

Böyle durumlarda yaflananlar› kav-
rayabilmek için,k  Elias Canetti’nin 50

y›l önce yazd›¤› ‘Kitle ve ‹ktidar’
bafll›kl› çal›flmaya göz atmakta
fayda var: “Her birr  insanr  özyaflam›
için ne kadar vahflicer  savafl›rsa,
etraf›n› saran tüm di¤erlerine karfl›
savaflt›¤› da o kadar aç›kr  ortayak
ç›kar. T›pk› kendine yap›ld›¤› gibi,
onu flu ya da bu yana iter. Ne
kad›nlar, ne çocuklar ner  de yafll›lar
gözetilir… Panik, kitlenin kitle
içinde da¤›lmas›d›r. Birey kitleden
ayr›l›p kaçmak ister;k  çünkü kitle, bir
bütün olarak tehlike alt›ndad›r. Ama
birey fiziksel olarak hâlâk  kitlenin
içinde saplan›p kald›¤› için, ona
sald›rmak zorundad›r…”

Neyse ki bilim adamlar› bizi bu de-
neyimden korumaya kararl›. 2001
y›l› Nisan ay›nda ilk kez,k  Alman-
ya’da Duisburg Üniversitesi’nde
‘Yayalar ver  Tahliye Dinamikleri’
konulu uluslararas› bir konferansr

düzenlendi. 13 ülkeden kat›lan 100
dolay›nda uzman, yayalar›n neye
göre nas›l hareket etti¤ini tart›flt›.
Kentleflmeyle hareket halindeki ka-
labal›¤›n her günr  artt›¤›; konser
salonlar›n›, alanlar›, stadyumlar›,
toplu tafl›tlar›, sinemalar›, al›flverifl
merkezlerini, sokaklar› doldurdu¤u
düflünülürse, geç bile kal›nd›.
Var›lan ortak kan›k  ise, yang›n ben-
zeri kriz durumlar›nda en büyük riskk
faktörünün insano¤lunun kendisinin
oluflu.

Yavafl Kaçan Kurtulur
Birkaç y›l öncesine kadar mekânr
güvenli¤inin s›nand›¤› modelleme-
lerde kitlenin s›v› gibi hareket etti¤i
hatal› olarak varsay›l›yordu.k  Sinema
salonunda yang›n ç›kt›¤›nda, imdat
ç›k›fl› ne derece geniflse, t›pk› bir
fliflenin a¤z›ndaki gibi, daha fazla
‘miktarda’ insan tahliye olacakt›.
Gerçekte ise durum hayli farkl›:
Panik hallerindek  ç›k›fl kap›s›n›n
önündeki insanlar ayn›r  anda
hareket etti¤inden, bir t›kacar

dönüflüyorlar. Bu sorunun çözümü
ise Nature dergisinde yay›nland›.
Yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na
göre, kap› önü alan›n›n bir sütunlar
daralt›l›p, sütunun iki taraf›ndan
doland›r›lan kitle bireylerinin h›z› ve
kap› önü yo¤unlu¤u azalt›l›nca, ayn›
sürede daha çok insank  tahliye ola-
biliyor.

Dresden Teknik Üniversitesi’ndek
‘Normal ve panik durumlardak  kendi
kendini organize eden kalabal›¤›n
dinamikleri’ konusunda ders veren
ulaflt›rma ekonometrisi uzman› ve
fizik profesörük  Dirk Helbing,k  üze-
rinde çal›flt›¤› bilgisayar modelle-r
mesinde baflka ilginç bulgular dar
elde etti. Kitle, sinema salonunda
geniflleyen bir koridordan,r  ard›ndan
yeniden daralan bir kap›danr  geçi-
yorsa, yeni t›kanmalar›n oluflumu
kaç›n›lmaz. Oysa dar koridordar
t›kanma yaflanm›yor ver  tahliye
h›zlan›yor. Geçmiflteki felaketleri
inceleyen Helbing’e göre t›kanma-
n›n nedeni “insanlar›n normalden
daha h›zl› hareket etmek istemesi.”

Özellikle ‹stanbul 2. Bo¤az Köp-
rüsü’nü kullananlar, ayn› gerçe¤in
trafikte de geçerli oldu¤unu bilir.
Öncesinde ve sonras›nda rahatça
akan trafik, giflelerde flerit say›s›
art›p darald›¤›nda fazladan s›k›-
fl›kl›¤a yol açar, çünkü herkes ayn›
anda h›zlan›p flerit de¤ifltirmektedir.
Hollanda otobanlar›nda yap›lan
incelemeler, kimsenin bencilce
hareket edemedi¤i, sollamaya
olanak olmad›¤›k  ve öndeki araçla
ayn› sabit h›zla ilerlendi¤i durumlar-
da s›k›fl›kl›¤›n kendili¤inden
aç›ld›¤›n› gösteriyor.

Dahas›, sürü psikolojisinin etkisiyle
insanlar›n panik durumlar›nda,k  bir
baflka bofl ç›k›fl oldu¤u halde inatla

T›kanmalar›n nedeni, "insanlar›n normalden daha h›zl› hare-
ket etmek istemesi." Örne¤in, ‹stanbul 2. Bo¤az Köprüsün-
de ... öncesinde ve sonras›nda rahatça akan trafik, giflelerde
flerit say›s› art›p darald›¤›nda fazladan s›k›fl›kl›¤a yol açar;
çünkü, herkes ayn› anda h›zlan›p flerit de¤ifltirmektedir.

Dünyan›n en iyi 10
yürüyüfl rotas›ndan biri
olarak kabul edilen 500
km uzunlu¤undaki Likya
Yolu, Fethiye’den
Antalya’ya uzan›yor.
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Yaya

güneflin morötesi ›fl›nlar›ndan koru-
maz olunca, yeryüzü bitki
örtüsünde muazzam de¤iflimler
meydana geldi. Ortaya ç›kan besin
yetersizli¤i de dinozorlar›n top-
yekûn açl›ktan ölmeleri sonucunu
do¤urdu.

‘Kendi Yelinde Bo¤ulan Dinozor’
Teorisi
‘Kendi yelinde bo¤ulan dinozor’
teorisi, bütün gönderme ve
uzant›lar›yla, bir tatil sabah› insan›n
yüzünde hafif bir tebessümle oku-
yaca¤› ve hemen arkas›ndan da, bu
konudaki bir sonraki habere kadar
unutaca¤› mükemmel bir magazin

haberi gibi görünüyor. Tarih, bilim,
espri, egzotizm ve görsellik dozu
ne eksik, ne de fazla. 

Gelin görün ki, kaz›n, ya da, bu
durumda dinozorun aya¤› pek de
öyle de¤il. ‹fli küresel ›s›nma boyu-
tunda ele ald›¤›n›z zaman, bu
küçük ve sevimli haber, dinozor-
lar›n yok olufllar› ile ilgili en akla
yak›n ve gerçekçi kuram olabilece¤i
gibi, asl›nda, insan türünün
gelece¤i ile ilgili çok önemli bir
‘felaket habercisi’ de olabilir
pekala.

‹nsano¤lu ya da insank›z› olarak,
yakt›¤›m›z ormanlardan ç›kan

Asl›nda, medyan›n en sevdi¤i 
konular›n bafl›nda geldi¤i  
söylenebilir dinozorlar›n. Türün 
yok oluflu konusunda yeni bir
kuram ya da spekülasyon ortaya
at›ld›¤›nda, canavarlar da ola¤an-
üstü güzellikteki renkli çizimleriyle
birlikte ‘magazin’ sayfalar›n›n 
bafl köflelerini süslüyorlar. Ve 
tabii her seferinde de okurlara
Spielberg’in Jurassic Park filmini
hat›rlat›yorlar.

30 Temmuz 2000 tarihli gazete-
lerde bu konuda çok ilginç bir yeni
kurama yer verilmekteydi: Dino-
zorlar –yüzünüze güller!– ciddi bir

‘yellenme sorunu’ yüzünden toptan
yok olmufllard›! Çin’de yay›nlanan
ve her zaman Komünist Partisi’nin
ciddiyetine uygun a¤›rbafll›l›kta bir
üslup kullanan Çin Gençlik
Gazetesi ad›n› vermedi¤i bir Frans›z
bilim adam›na at›f yaparak aynen
flöyle diyordu: “Her biri 80-100 ton
çeken hayvanlar, her gün 130 ilâ
260 kilo g›da tüketiyor ve dur durak
bilmeksizin yelleniyordu.” Gazeteye
göre, dinozor ‘yel’leri, yüksek oran-
da metan gaz› içerdi¤i için, hayvan-
lar›n yeryüzündeki yaklafl›k bir mil-
yon y›ll›k ikameti s›ras›nda atmosfer
bu gazla dolup taflt›, ve sonunda
ozon tabakas›n›n delinmesine yol
açt›. Ozon tabakas› atmosferi

ço¤unlu¤un yöneldi¤i ç›k›fla do¤ru
hareket etti¤i gözleniyor. Güney
Afrika’da 2001 y›l›nda yaflanan
disko yang›n›nda gençlerin tamam›,
dört ç›k›fl olmas›na karfl›n ayn› yere
yönelmiflti. Sonuç: 13 ölü, 44 yaral›.
Fizik profesörü Helbing’e göre kit-
lenin y›k›c› gücü inan›lmaz: “Sade-
ce 50 kiflinin ayn› yöne itmesiyle
bile metrekareye bir tonluk bas›nç
düflüyor. Kötü durumlarda çelik
bariyerler dahi yamulabilir, duvarlar
y›k›labilir.”

Son bir uyar› da, hac›lar d›fl›ndaki
ikinci büyük risk grubu olan futbol
taraftarlar›na. “Ters ak›nt›dan mut-
laka kaç›n›lmal›. Statlarda birçok
felaket, son dakikada at›lan bir gol
yüzünden baz› taraftarlar›n geriye
hücum etmesinden kaynaklanm›fl-
t›r.” 1982 Avrupa Kupas› s›ras›nda
Moskova’da son dakika golünün
bilançosu: 340 ölü, yüzlerce yaral›.1

MMeelliihh KKaaffaa

www.acikradyo.com.tr
11 Temmuz 2002.

1 Bu yaz› 2002 y›l›nda Ulusoy Traveller der-
gisinde yay›nlanm›flt›r.

Yellenmek
Bilimin, popüler bilimin, yalanc› bili-
min ve bilim kurgunun favori ortak
konular›ndan biri, dinozorlar. Daha
do¤rusu, yeryüzünün insano¤lun-
dan önce gördü¤ü en müthifl ca-
navarlar›n bundan 160 küsur milyon
y›l önce nas›l olup da ‘birdenbire’
ortadan kalkt›klar› sorusu. Bu konu-
da say›s›z kuram var tabii, ama en
yayg›n üç tanesi flunlar: 

• ‹klimin h›zla de¤iflip s›cakl›¤›n
düflmesi sonucunda hayvanlar›n
donarak ölmesi;
• Büyük yanarda¤ patlamalar›
sonucunda ç›kan öldürücü gazlarla
iklimin yaflanmaz hale dönüflmesi
ve yarat›klar›n zehirlenerek ölmesi;
• Devasa bir göktafl›n›n düflmesi
sonucunda ortal›¤› kaplayan toz-
duman bulutunun iklimi de¤ifltirip
dondurucu so¤uklara yol açmas› ve
böylece pek çok canl› türünün
ölümüne sebep olmas›. 

Dinozorlar, yellenmekten vazgeçemezdi, ya biz vazgeçebilir miyiz?

gazlar› aç›¤a ç›ks›n; sera gazlar›n›
aç›¤a ç›kart, atmosfer ›s›ns›n ve bu
böyle gitsin... Dinozorlar, yellen-
mekten vazgeçemezdi, ya biz, biz
geçebilir miyiz?3

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

30 - 31 Temmuz 2000.

1 Permafrost.

2 Bill McKibben; The End of Nature. New
York: Anchor Books, 1999.

3 30-31Temmuz 2000 tarihlerinde Yeni Biny›l
gazetesinde yay›nlanm›fl olan ‘Dinozorlar
Burnumuzun Dibinde Yelleniyor’ ve ‘Bir
Dinozorun Hezeyanlar›’ bafll›kl› yaz›lardan.

Yerli Halklar Bildirgesi
Yerli halk kavram›, t›pk› hayat
kavram›n›n kendisi gibi, bugüne
kadar evrensel, standart ya da
sabit bir tan›ma kavuflturulamam›fl

bir olgu. ((BBkkzz;; HHaayayaatt)) Bu, belirli bir
co¤rafi bölgede yaflayan ve bu
bölge ile en eskilere kadar uzanan
bir ba¤lant›s› olan tüm etnik gruplar
için kullan›lan bir terim. Yerli halk-
lar›n yan› s›ra yerel halklar, aborijin-
ler, aborijin halklar ((BBkkzz;; CChhaarrlleess
PPeerrkkiinnss)), ilk halklar, ilk milletler, ve
– kadim Yunanca’da ‘topraktan
f›flk›ran’ anlam›nda– otokton halklar
da deniyor. Ancak, Birleflmifl
Milletler ve onun uzmanl›k organlar›
gibi uluslaras› kurulufllar›n ‘yerli
halklar’› daha dar bir terimle
tan›mlama yönündeki önermelerinin
biraz daha yayg›n kabul gördü¤ü
söylenebilir.

Tan›mlar›n esas ald›¤› kriterler
olarak, belli bir bölge ya da toprak
üzerinde, o topra¤›n sömürgeleflti-
rilmesinden ya da ilhak›ndan önce
k›smen ya da tamamen oturmakta
olan, veya orada bir ulus devletin
oluflumu s›ras›nda di¤er kültür

gazlar›n, o ormanlardan arta kalan
otlaklarda otlatt›¤›m›z s›¤›rlarla
davarlar›n yellenmesiyle atmosfere
boca edilen metan gazlar›n›n,
kesti¤imiz a¤açlar› kendisine flölen
yapan termitlerin sald›¤› gazlar›n
hesab›n› yapt›¤›m›z zaman, görü-
yoruz ki, dinozorlar sand›¤›m›z
kadar uzakta yaflay›p ölmedi.

Termitler ve Büyükbafl Hayvanlar
fiimdi, bu ‘eski’ olay›, ‘yeni’ bir
olaylar dizisiyle ba¤lamaya
çal›flal›m: Endüstri, otomobiller,
uçaklar vb. arac›l›¤› ile sal›nan kar-
bonlar›n yan› s›ra, sadece orman
yang›nlar›yla atmosfere y›lda 1 ila
2.5 milyar ton sera gaz› sal›n›yor.
Ormanlar›n yerini çöl almam›flsa,
otlaklar al›yor. Zaten ormanlar› ya
kereste için kesiyoruz ya da hay-
vanc›l›k için yak›yoruz. Otlaklarda
1.2 milyar büyükbafl hayvan
otlat›yoruz: 5 adam bafl›na bir
büyükbafl hayvan. Bu s›¤›rlar›m›z;
davar, deve, keçi, at ve
domuzlar›m›zla birlikte havaya her
y›l 73 milyon ton metan gaz›
sal›yor. Çünkü, yedikleri otlardaki
selülozu ayr›flt›rmak için
barsaklar›ndaki anaerobik bakteriler
metan gaz› üretiyor. S›¤›rlar› ham-
burger ya da c›zb›z köfte fleklinde
mangallarda piflirip ormanlar› daha
fazla yak›yoruz. Kesti¤imiz keres-
telerin bir k›sm›n› ise ak›l almaz
ölçüde ço¤alan termitler yiyor. fiu
anda adam bafl›na yar›m ton ter-
mit/kar›nca düflmekte!
Yediklerinden t›pk› inekler gibi
metan üreten bu minik hayvanlar
astronomik boyutlarda gaz
ç›kar›yor: Bir termit yuvas›ndan
dakikada 5 litre metan ç›kabiliyor.
Ayr›ca, kutuplardaki sürekli buz1

tabakas›ndaki tundralarda ve
okyanuslar›n k›t’a sahanl›¤›
çamurlar›nda muazzam ölçülerde
s›k›fl›p kilitlenmifl ‘a¤›r metan’ gaz›
var. Sera etkisiyle okyanuslar ›s›n›p,
buzlar çözülürse, buradaki potan-
siyel metan sal›m› y›lda yar›m mil-
yar tonu aflabilecek. Bu bileflikler
atmosferi ›s›t›nca, daha fazla su
buhar› birikebilecek. Kendisi de
güçlü bir sera gaz› olan bu ilave su
buhar› ise yeryüzünü büsbütün
›s›tacak2. Yani, atmosferi ›s›t, sera

715

Yerli Halklar Bildirgesi

Bir "beyaz"›n kum-
kaya-toprak-çöl olarak
gördü¤ü yer, oralar›n
"sahib-i aslî"sine böyle
parçal› desen örtü.



gerekçesiyle Bildiri’yi üzülerek red-
detmek zorunda kald›klar›n› belirt-
tiler. Karfl› oy sahibi dört ülke,
Bildiri’nin yerli halklar›n kendi
kaderlerini belirleme; toprak ve
do¤al kaynaklar› üzerinde haklar›
oldu¤una iliflkin hükümlere ve bir
de, ulusal yasalar ve Devletlerin
do¤al kaynaklar› idaresi konusunda
yerli halklara veto hakk› tan›ma
anlam›na gelebilecek lafz›na (diline)
itiraz ediyorlard›. ((BBkkzz;; WWaammppaannooaagg
KKaadd››nnllaarr››))

BM Genel Kurul Kararlar›’nda,
Güvenlik Konseyi’ninkiler gibi veto
hakk› olmamas›na ra¤men,
Bildiri’ye verilen bir tek aleyhte oy
dahi onun ifllerli¤ini fiilen ortadan
kald›rarak o karar› ‘ölü’ hale
getirece¤inden, Yerli Halklar›n
Haklar› Bildirisi’nin yerli halklar›n
bireysel ve kolektif haklar›
konusunda somut bir iyilefltirme
sa¤layaca¤›na dair dünyada büyük
umutlar beslendi¤ini söylemek
kolay olmayacakt›r.

DDeerr;; ÖÖmmeerr MMaaddrraa

KKaayynnaakkllaarr::

“General Assembly Adopts Declaration on
Right of Indigenous Peoples” GA/10612. New
York, 13 Eylül 2007.

www.un.org 

www.wikipedia.org 

“Indigenous rights outlined by UN” BBC
Online, 13 Eylül 2007.
www.bbc.co.uk

Yerli Mobilya
Türkiye’de evlerin mobilyayla, yani
hareketli eflyayla tan›flmas› mo-
dernleflmeyle birlikte oldu. Mo-
dernleflme yoluna giren Türkiye’nin
‘kent evi’, k›sa bir sürede Bat›l› ya-
flam› yans›tan mobilyalarla dona-
t›ld›. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ise
‘zengin’ evleri Bat›’y› neredeyse en
önde izliyordu. Cemal Reflit Rey’in
1933’te besteledi¤i Lüküs Hayat
opereti için Naz›m Hikmet’in
yazd›¤› sözler ak›llardad›r: “fiiflli’de
bir apart›man / yoksa e¤er hâlin

–dolay›s›yla herhangi bir yapt›r›m›–
bulunmayan ve fakat belli bir moral
a¤›rl›¤› bulundu¤u söylenen Bildiri,
ülkelere ve hükümetlere, kabile
haklar›na geleneksel olarak otur-
duklar› topraklar ve sahip olduklar›
kaynaklar üzerinde daha fazla de-
netim b›rakmalar›, elkoyduklar› top-
raklar› da ya iade etmeleri ya da
bunlar karfl›l›¤›nda tazminat öde-
meleri ça¤r›s›nda bulunmaktad›r.

Yerli Halklar Bildirisi, kendi toprak-
lar›nda önemli yerli halklar›n
bar›nd›¤› dört güçlü Bat› demokra-
sisinin, Amerika Birleflik Devletleri,
Avustralya, Kanada ve Yeni
Zelanda’n›n karfl› oylar›na ra¤men,
143 lehte, 11 çekimser oyla BM
Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Aleyhte oy kullananan ülkelerin her
biri ayr› ayr› bu deklarasyonun
ruhunu kuvvetle desteklediklerini,
sözkonusu haklar›n gerçekleflmesi
için en özverili mücadeleyi uzun
y›llard›r kendilerininin yürüttüklerini
ve ilke olarak maddelerin her
zaman ve tamamen arkas›nda
olduklar›n› belirtmelerine ra¤men,
kendi anayasalar› ve yasalar›yla
ba¤daflmayan hükümler tafl›d›¤›

gruplar›n›n yan› s›ra oturan, veya
hükümranl›k iddias›nda olan ulus
devletin nüfuzundan ba¤›ms›z olan
ya da büyük ölçüde soyutlanm›fl
kültürel gruplar›n dilsel, kültürel,
toplumsal/örgütsel özellikleri
dikkate al›nmaktad›r. Böylelikle,
hem kendilerini çevreleyen toplu-
luklardan, hem de ulus devletin
hâkim kültüründen belli ölçüde
farkl›laflm›fl olarak varl›¤›n› sürdüren
ve kendisini yerli olarak gören ve/ya
di¤er gruplarca böyle görülen grup-
lar›n, her zaman olmasa bile, genel-
likle ‘yerli halklar’ olarak tan›mlan-
d›¤› görülüyor.

Bu çerçevede tan›mland›¤› haliyle
dünyada yaklafl›k 370 milyon yerli
halk oldu¤u tahmin ediliyor. Birkaç
örnek vermek gerekirse, aralar›nda
Kuzey Amerika’da (Kanada ve
ABD) ‹nuit’ler, Avustralya’da
Aborijin’ler, Yeni Zelanda’da
Maoriler, Afrika’da Buflman’lar,
Güney Amerika’da Awa’lar,
Zápara’lar vb. var. Genel olarak
dünyada artarak geliflen küre-
selleflme sürecinin negatif
sonuçlar›ndan biri de yerli halklar›n
üzerinde yaflad›¤› topraklara
giderek artan bir hücumdur. Arazi
ve inflaat firmalar›, yol müteahhit-
leri, kereste ve mobilya firmalar›,
tar›m endüstrisi, biyoteknoloji sek-
törü (soya ve palmiye ya¤›,
flekerkam›fl›, m›s›r vb.’den etanol
vb. üretenler) ve petrol, kömür,
koltan, alt›n, elmas vb. maden
ç›kar›c›lar› gittikçe artan bir h›zla bu
halklar›n topraklar›n› ‘kapatarak’
dünya pazar›na ‘açmaya’ giriflmek-
tedirler.

Sözkonusu ‘tehâcüm’e karfl› yerli
halklar, kendi insan haklar›n›n,
topraklar›n›n ve do¤al kaynaklar›n›n
korunmas› ve güvence alt›na
al›nmas› için uzun süreden beri
yo¤un bir mücadele vermekteler.
Neredeyse 22 y›l süren yo¤un bir
tart›flmadan sonra Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu nihayet 2007
y›l› Eylül ay›nda bu haklar›n korun-
mas› amac›yla Yerli Halklar›n
Haklar› Bildirisi’ni kabul etti. Di¤er
Genel Kurul Kararlar› gibi herhangi
bir uluslararas› ba¤lay›c›l›¤›
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Avustralya'da
Kartiya halk› çölü 

nas›l görür.

yaman / nikel-kübik mobilyalar /
duvarda ya¤l›boyalar.” Bu sözler-
den, Bauhaus’un modernist
tasar›mlar›n›n 1930’lar bafl›nda,
‹stanbul’un modern yaflam›nda bafl
köfleye yerleflti¤i anlafl›l›yor. Ama
do¤rusu Türkiye’de ev kültürünün
mobilyayla kurdu¤u iliflki bu kadar
sorunsuz bir seyir de izlemedi. 

Türkiye’nin geleneksel evi, sedir,
kerevet, yüklük gibi, ana mimari
kurguya ba¤l› sabit ö¤elerden
oluflan bir mekân düzenine sahipti.
Bu sabit mekân düzeninde yer alan
döflek ya da yemek tablas› benzeri
hareketli eflyalar ise kullan›m
an›nda mekândaki yerlerini al›r,
sonra da yüklüklere konurdu.
Bat›’n›n mobilyas›yla ‘Türk Evi’nin,
Türk yaflama biçiminin anlaflmas›
ise pek kolay olmad›. Pek çok
evde, kanepe, koltuk ve iskemleler,
sedir düzenini an›msat›r biçimde
odan›n duvarlar› boyunca s›raland›.
Bu yerleflme düzeni öylesine hâkim
bir tipoloji yaratt› ki, evlerdeki mo-
dern yaflama biçimi zaman içinde
hareketli eflyay› özgürlü¤e
kavufltursa da, ‘resmî’ kurumlar›n
kabul salonlar›ndaki oturma düzeni
hiçbir zaman ‘sedir düzeni’nden
vazgeçemedi.

Misafir Odas›
Bat›’dan ithal edilen yabanc›
eflyalar›n, as›l ifllevlerine
kavuflmadan önce hep statü ö¤esi
olarak görüldü¤ü bilinen bir olgu.
Bu eflyalar›n bafl›nda da ‘saat’
geliyor. Osmanl›’n›n yaflama biçimi
ve günefle ba¤l› zaman ölçümü,
saatin ifllevini geri plana itmifl, ama
‘saat’ önemli bir statü ö¤esi olarak
–ve yeni anlamlarla donanarak–
yaflam içindeki yerini alm›flt›.
Modern Türk evindeki mobilyan›n
serüveni de pek farkl› olmad›. Önce
kendi ifllevine kavuflmakta zorland›
ve gündelik yaflam›n d›fl›na at›ld›.
‘Asri’ evin yeni eflyas›, ‘misafir
odas›’n›n yaln›zl›¤›nda görücüye
ç›kmay› bekledi. Evin en özel, en
büyük odas› misafir odas› olarak
ayr›l›yor, gündelik yaflam oturma
odas›yla –ya da sofayla– mutfak
aras›nda geçiyordu. Televizyonun
misafir odas›na girmesine,

peflinden de tüm ev halk›n› bu
odaya tafl›mas›na dek bu böyle
sürdü. Bu arada, misafir odas›nda
yaln›z bekleyen mobilya, kaç›n›lmaz
olarak yeni bir anlam yüklenmiflti:
Art›k öncelikle bir statü gösterge-
siydi. 

‘Türk Antikas›’
Mobilyan›n statü göstergesine
dönüflmesi, özellikle üst gelir grup-
lar›nda, antika mobilya talebi yarat-
makta gecikmeyecekti. Ne var ki
mobilyas›n›n tarihi olmayan bir
ülkede, en fazla yüz y›ll›k eflyalar›n
antika muamelesi görmesi
kaç›n›lmazd›. Önce ‘Art Nouveau’
mobilyalar tüketildi, sonra s›ra ‘Art
Déco’ya geldi. Hepsi tükendikten
sonra geriye k›rk y›ll›k eski eflyalar
kald› ve sonunda antikac›lar bit
pazar›na dönüfltü. Do¤rusu ya, alan
memnun satan memnun olduktan
sonra bunun da pek kimseye zarar›
yoktu. Ancak yeni Türk kentsoy-
lusu, bit pazar›ndan al›nma eflyayla
yetinmek istemiyordu. Bunun üze-
rine yeni bir ‘Türk antikas›’ icat edil-
di. Art›k eski Anadolu evlerinin
tavan göbekleri masalara
dönüfltürülüyor, ahflap ifllemeli yerli
dolaplar salon köflelerine yerleflti-
riliyordu. Dekorasyon dergileri bu
‘yerli’ antikalarla bezenmifl villalara
bafl köfleyi ay›r›yor, kimsenin de
akl›na “bu suyun kayna¤› kurumaz
m›?” sorusu gelmiyordu. Yaflanan
k›y›m düfllemesi zor boyutlardayd›.
Her gün eski bir Anadolu evi
sökülüyor, har›l har›l ‘antika
mobilya’ üretiliyordu. Böylece
kendine sözde bir tarih yaratan yeni
Türk kentsoylusu, gerçek tarihini de
kitsch’e dönüfltürerek h›zla ortadan
kald›rd›. fiimdilerde ise meraklar›n›
küresellefltirmeye çal›fl›yor, yeni
antikalar›n› Anadolu köylerinden
de¤il Uzakdo¤u köylerinden getir-
tiyor.1 

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Sizin Antikan›z Hangi Köyden’
bafl›¤›yla Yeni Mimar dergisinin 7-20 Haziran
2004 say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

Y›ld›z Haritas›
Aç›k Radyo’nun Y›ld›z Haritas›
Yorumu
Kendini çok net ifade edememek
gibi bir sorunu var, kenarda
kalmak, çok öne ç›kmamak, hatta
bu yüzden söyleyeceklerini içinde
tutmak vs., yani kamuoyu önüne
ç›kmamak gibi bir sorunu var. 12.
evde kendini saklayan bir günefl
var. Hatta ciddi bir flekilde,
söylediklerinin baflkalar› taraf›ndan
anlafl›lmamas› tehlikesini tafl›yor.
Sözleri ya çok derin ya da çok
yüzeysel gelebilir insanlara. Yani
kesinlikle iletiflimde karfl›s›ndaki ile
ayn› dalga boyunu tutturamamak
gibi bir sorunu var. Böyle bir insan
olsayd›, “ben arka planda kalay›m,
kendime yeterim, güçlüyüm” diye-
bilirdi. Ama 3 - 4 tane gezegeni 1.

evde; bir kere atak, yani devrimci,
güzellikleri savunan biri. 1. evde
Jüpiter: talihi çok aç›k, yani kesin-
likle çok parlak bir kimlik. 

Jüpiteriniz Yay’da, çok güzel
do¤muflsunuz, flansl› bir radyo.
B›rak k›sa sürmeyi, oldukça uzun
sürecek. 8. evi Yengeç: çok
sa¤l›kl›; hiç ölüm filan görmüyorum.
Çok flansl› bir velet bu... Yaln›z
para durumu vahim. 2. ev para
evidir, Neptün ve Uranüs de bura-
da... Bu ikisi de buradaysa, para
geldi¤i gibi gider; asla yerine
ulaflmaz, yerinde durmaz. Para
kaynaklar› sürekli de¤iflken ve ha-
yalci biri; para sorunu hep olacak.

Satürn 4. evde. Bu da demektir ki,
toplumla bafl›n›z çok hofl de¤il.
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Aç›k Radyo’nun
y›ld›z haritas›.



Çocuk Düflmanlar›
“Kendi kaderinize kay›ts›z
kalsan›z bile –ki öyle
oldu¤unuz anlafl›l›yor– bu
dünyadaki varoluflundan
sorumlu oldu¤unuz çocu¤un
kaderi karfl›s›nda kay›ts›z
kalma hakk›n›z yoktur.

“Gelecekte daha iyi bir dünya
düzeni olmas› için çal›flmayan
her insan, bugünkü sefil duru-
mun süregitmesi için çal›fl›yor
demektir ve dolay›s›yla, öz
çocuklar›n›n düflman›d›r.” 1

Robert Tressell

KKaayynnaakk::

www.wikipedia.org 

1 Robert Tressel; The Ragged Trousered
Philantropists. Oxford: Flamingo Modern
Classics, 2005. (s. 129)  

Yirminci Yüzy›l›n Portreleri
Geçen Eylül ay› ortalar›nda
Bosna’da bir do¤umevinde
dünyaya bir çocuk geldi. Ad›n›
bilmiyoruz. Çok merak etsek
ö¤renirdik belki, ama bunun fazla
önemi de yok. As›l önemli olan
bebe¤in ‘numara’s› ve onu çok iyi
biliyoruz iflte: Yaklafl›k üçbuçuk kilo
a¤›rl›¤›ndaki bu mavi gözlü bebek,
gezegenin 6 milyar›nc› sakini olarak
ilan edildi. Bu sembolik bir jestti:
Ayn› anda dünyan›n dörtbir
köflesinde farkl› ten renklerinde bin-
lerce baflka bebek de do¤du tabii,
ama insanl›k alemi, Bosna’daki
savafl ve katliam› düflünerek, orada
do¤an bebe¤e alt› milyar›nc› insan
‘ödülünü’ lay›k gördü iflte. 2000’e
girmeden az önce o yuvarlak ve
sihirli rakama ulaflm›flt›k!
Kalabal›klaflm›flt›k. Oysa, daha yüz
y›l önce çok daha tenha bir geze-
genimiz vard›. 1900’de afla¤› yukar›
flimdikinin dörtte biri kadard›k:
Birbuçuk milyar.

Yirminci yüzy›l: Kayda geçmifl
insanl›k tarihinin yüzde 3’ü. Bu
k›sac›k zaman dilimi içinde dört
misli ço¤ald›k, radyo dinlemeye,
telefonla konuflmaya, uçmaya,
antibiyotik kullanmaya, sinemaya
gitmeye, televizyon seyretmeye,
uzayda ve sanal uzayda ‘surf’ yap-
maya bafllad›k; küresellefltik,
ömrümüzü uzatt›k; dev örgütler
yaratt›k; ak›l almaz servetler, süper
vücutlar, mega flehirler yapt›k. Bir
yandan da k›talararas› balistik
füzeler att›k, atom bombalar› pat-
latt›k, her bir yana may›n döfledik,
içimizden 111 milyon kifliyi
savafllarda yitirdik, yeni savafllarda
askerler yerine yüzde 90 oran›nda
sivilleri öldürmeye ve gitgide
büyüyen say›larda çocuklar›m›z›
savaflt›rmaya bafllad›k, ozon
tabakas›n› deldik, atmosferi toza

Savafl›’n›n hemen öncesinde, metni
babas›n›n elinde yak›lmaktan kur-
taran k›z›n›n gayretleriyle yay›nla-
nabildi.

‹flçi s›n›f› edebiyat›n›n klasik
yap›tlar›ndan biri say›lan romanda
‹flçi Partisi’nin yeni kuruldu¤u
dönemlerde Britanya toplumunda
gündelik hayat›n keskin gözlemlere
ve güçlü bir mizah duygusuna yasl›
bir anlat›m›na rastlan›r. Sosyalist
fikirlerin derinlemesine tart›fl›ld›¤›
bölümler kesilerek bas›lan roman›n
tam metni ancak 1955 y›l›nda
yay›nlanabilecekti. Buna ra¤men,
yap›t sol siyasi ak›mlar içinde ve
akademik çevrelerde büyük ilgi
gördü; sosyalist ve sosyal
demokrat e¤ilimli insanlara ve poli-
tikac›lara her zaman önemli bir esin
kayna¤› oldu. Hatta, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n hemen ard›ndan
Winston Churchill’i yenilgiye
u¤ratan ‹flçi Partisi’nin zaferinde
belirli ölçüde etkisi oldu¤u kabul
edilmektedir.

Bar›fl ideolojisinin de önemli
yap›tlar›ndan biri kabul edilen Y›rt›k
P›rt›k Pantolonlu Hay›rseverler
günümüzde yeniden ilgi oda¤› oldu
ve tam metin olarak ilk
yay›nlan›fl›ndan 50 y›l sonra 2005’te
Oxford dünya klasikleri aras›nda
yeniden yay›mland›.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

Ama kendini aktarma biçimi de
kendine özgü. Jüpiter, Mars ve
Venüs’le kolay fark ediliyor. Kendi
kenarda kalmak istese de, bir
flekilde fark edilen bir taraf› var.
Satürn 4. evde, toplumla ilgili çok
sorumluluklar› var. 4. evde Satürn
olan tipler; annesine, babas›na
bakan, yafll›lara bakan kimselerdir.
Yani ailenin herkese bakan bir ferdi
vard›r ya, bütün herkesin sorununu
çözen, iflte öyle bir radyo bu.
Dolay›s›yla, toplumun bütün yükünü
çekmeye çal›flan, yafll›lar›na bakan,
çocuklar›na bakan flefkatli bir yap›s›
var. Böyle bir misyon edinmifl...
Gelece¤i çok da parlak.
Yarat›c›l›ktan sonra bir de dostluk-
lar›n›, iliflkiler a¤›n› çok gelifltirmesi
gerekiyor. Bak›n ‘kuzey dü¤ümü’
burada: ‹liflkilerden çok beslenecek
bir radyo bu. 

BBiirrsseenn EErreekkeenn

13 Kas›m 1995.

Y›rt›k P›rt›k Pantolonlu
Hay›rseverler

‹rlandal› bir emniyet müdürünün
gayri resmi o¤lu olan afifl
tasar›mc›s› ve dekoratör Robert
Noonan’›n, Robert Tressell nâm-›
müstear› ile yaz›p 1910’da tamam-
lad›¤› tek roman› The Ragged
Trousered Philanthropists (Y›rt›k
P›rt›k Pantolonlu Hay›rseverler),
birçok yay›nevi taraf›ndan red-
dedildikten sonra, depresyona
giren ve hastalanan yazar›n
ölümünden sonra, Birinci Dünya
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Y›rt›k P›rt›k
Pantolonlu 
Hay›rseverler 
imza günü.

dumana bo¤duk, binbir canl› türünü
ortadan kald›rd›k; ve gezegenimizi,
yani evimizi galiba geri döndürüle-
mez biçimde ›s›tma mucizesini
gerçeklefltirdik.

‹nsanl›k, varoldu¤u andan bugüne
kadar yapt›¤› bütün bulufllar›n
yar›s›n›, toplam kay›tl› tarihinin iflte
bu yüzde üçlük diliminde yapt›:
yirminci yüzy›lda. Kendisi de dahil
olmak üzere tüm canl› türlerini bir
anda yokedebilecek güce nükleer
bomba ile bu yüzy›lda ulaflt›
insano¤lu (ya da insank›z›). Genetik
kopyalama yöntemiyle kendisini
yeniden yaratma olana¤›na

kavuflmas› da yine bu yüzy›lda oldu
denebilir. Yani yokeden ve vareden
s›fat›na, bu tanr›sal s›fata, hiçbir
zaman bu yüzy›lda oldu¤u kadar
yaklaflmam›flt› da diyebiliriz. Tarihin
en büyük kahramanl›klar›yla en
büyük alçakl›klar›n›n eflzamanl›
olarak s›rts›rta yafland›¤› baflka bir
yüzy›l göstermek epey zorlu bir ifl
olur. Yirminci yüzy›l sonundaki
dünya, dünya çap›nda bir e¤lence
park› ile yine ayn› çapta bir
canavarlar saray›nda dönüflmüfl
görünüyor.

263 portreden oluflan bu sergiyi de,
gezegenin bu iki yüzünü ayn› anda
yans›tan bir kristal ‘aynalar galerisi’
olarak görmek yerinde olur. Tabii
aynalar›n, daima ona bakanlar›
yans›tt›¤›n› da unutmaks›z›n.

Bilim, sanat ve kültür insanlar›n›n
ço¤u, kimi zaman ‘ak›nt›ya kürek’
çekme pahas›na da olsa, ço¤ulcu
duyufl ve düflünüflün bafl›n› çeke-
rek insanl›¤› dönüfltürme çabas›
içinde ‘kahramanlar’ saf›nda
yeral›yorlar. Yirmi yüzy›l›n önemli
‘yeniden keflif’lerinden biri olan
‘anti-kahramanlar’›n (bunlar› post-
modern dönem öncesi bir bak›flla
‘alçaklar’ diye de nitelendirebiliriz
pekala) kahramanlar karfl›s›nda ne
kadar flanslar› olaca¤›n›,
çocuklar›m›z görebilecek ancak.
Bizeyse, flimdilik galerinin her iki
yan›nda yer alan portreleri seyret-
mek düflüyor. Bu da kendi bafl›na,
az buz keyif de¤il hani.1

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 20. Yüzy›l›n Portreleri: Unutulmayanlar
bafll›kl› sergi kitab›ndan, May›s 2006.

20 Y›l Sonra
“Bugün yapt›¤›m sunum, 23
Haziran 1988’de Kongre’de küresel
›s›nman›n art›k pupa yelken seyir
halinde oldu¤u konusunda kamu-
oyuna alarm kampanas›n› çald›¤›m
konuflman›n tam 20 y›l sonras›na
denk geliyor. O günle bugün ara-
s›nda çarp›c› benzerlikler mevcut,
ama bir de büyük fark var.

Bu konu üzerinde çal›flan bilim
camias›n›n küresel ›s›nmadan
anlad›¤› fleyle kamuoyu ve
siyasetçilerin bildikleri aras›nda
gene derin bir uçurum oluflmufl
durumda. Bugün de, t›pk› 20 y›l
önce oldu¤u gibi, bilimsel verilerin
dürüst bir de¤erlendirilmesi, siyasi
toplumu floke edecek sonuçlar
getiriyor. Yirmi y›l önce oldu¤u gibi
bugün de, sözkonusu sonuçlar›n %
99’un üstünde bir kesinlik tafl›d›¤›n›
teyit edebilirim. 

O günle bugün aras›ndaki fark flu
ki, küresel ›s›nma saatli bombas›n›
etkisiz hale getirmek için gerekli
eylemlerin zaman çizelgesinde
halatlar›n tüm boflunu ald›k. Yeni
Baflkan ve Kongre, önümüzdeki y›l
art›k bir rota çizmek zorundalar.
ABD’nin, flu anki çok tehlikeli duru-
ma iliflkin sorumlulu¤umuza denk
düflen liderli¤i yerine getirip
çizece¤i rotadan bahsediyorum. 

Aksi halde, atmosferdeki karbon-
dioksiti k›s›tlamak, yani fosil ya-
k›tlar›n yak›lmas›yla oluflan bu sera
gaz›n›, iklim sisteminin insanl›¤›n
kontrolünden f›rlay›p ç›kmas›na yol
açan fecî iklim de¤iflikliklerini do-
¤uran eflik noktalar›n› aflmaktan
al›koyacak bir seviyede tutmak,
pratikte olanaks›z hale gelecektir. 

Kâinat› ve üzerinde medeniyetin
geliflti¤i gezegeni korumak için
de¤iflikliklere ihtiyaç oldu¤u çok
aç›k. Ancak, Washington’a ve di¤er
baflkentlere hükmeden, k›sa vadeli
kârlara odaklanm›fl özel ç›karlar her
türlü de¤iflikli¤in önünü kesmekte. 

fiunu iddia ediyorum ki, bizi enerji
ba¤›ms›zl›¤›na ve daha sa¤l›kl› bir
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""KKââiinnaatt›› vvee üüzzeerriinnddee mmeeddeenniiyyeettiinn
ggeelliiflflttii¤¤ii ggeezzeeggeennii kkoorruummaakk iiççiinn
ddee¤¤iiflfliikklliikklleerree iihhttiiyyaaçç oolldduu¤¤uu aappaaçç››kk..
AAnnccaakk,, WWaasshhiinnggttoonn''aa vvee ddii¤¤eerr
bbaaflflkkeennttlleerree hhüükkmmeeddeenn,, kk››ssaa vvaaddeellii
kkâârrllaarraa ooddaakkllaannmm››flfl öözzeell çç››kkaarrllaarr hheerr
ttüürrllüü ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinn öönnüünnüü kkeessmmeekktttkkttee..""



720

20 Y›l Sonra

baz› türler gezegenin d›fl›na itile-
cekler. ‹klim kuflaklar› daha öteye
ve daha h›zl› bir flekilde hareket
ettikçe, iklim de¤iflikli¤i canl› tür-
lerinin neslinin tükenmesinin birincil
nedeni olacak. Birbirine karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›k iliflkileriyle ba¤l› türlerin
yokoluflu, ekosistem çökmelerine
yol açacak say›ya ulaflt›¤›nda da,
gezegen üzerindeki hayat için eflik
noktas› afl›lm›fl olacak.

Sera gazlar›n›n artmaya devam
etmesi halinde dünyan›n ulaflaca¤›
beklenen ›s›nma seviyesi, geçmiflte
birkaç kez gezegendeki türlerin
yar›s›ndan fazlas›n›n kitle halinde
yokolmas›na yol açm›flt›. Bu kitlesel
yokolufllardan sonra biyolojik
çeflitlilik yeniden toparland›, ama
bu toparlanma yüzbinlerce y›l ald›.

Dünyan›n önde gelen iklim bilimci-
leriyle birlikte yazd›¤›m bir
makalenin çok kayg› verici sonucu-
na göre, atmosferdeki karbondiok-
sit için sa¤l›kl› düzey 350 ppm’den
(milyonda 350 parçac›ktan) fazla
de¤il, hatta bundan daha düflük de
olabilir. Atmosferdeki karbondioksit
oran› bugün zaten 385 ppm
düzeyinde ve bu her y›l yaklafl›k 2
ppm art›yor. Bundan ç›kan floke
edici sonuç ise flu: Küresel ›s›nmay›
2 derece Celsius’un alt›nda tut-
mam›z gerekti¤i yolunda s›k s›k öne
sürülen hedef, kurtulufl de¤il, küre-
sel felaket için bir reçete olarak
karfl›m›za ç›k›yor.  

Bu sonuçlar Dünya’n›n geçmiflte
sera gaz› seviyelerine nas›l tepki
verdi¤ini gösteren yeryüzü iklim 
tarihi verilerine ve bugünkü karbon-
dioksit miktar›na nas›l tepki
verdi¤ini gösteren gözlemlere
dayan›yor. Sera gazlar›n›n yüksel-
meye devam etmesinin sonuçlar›,
türlerin topluca yok olmas›n›n ve
gelecekte deniz seviyesinin yük-
selmesinin çok ötesine geçiyor. 

Çorak subtropikal iklim kuflaklar›
kutuplara do¤ru geniflliyor. ABD’nin
güneyini, Akdeniz bölgesini,
Avustralya’y› ve Afrika’n›n güneyini
etkileyen, yaklafl›k 400 kilometrelik
bir geniflleme oldu. Karbondioksit

bu, neredeyse zarars›z, günlük
hava de¤iflimlerinden az bir ›s›nma
gibi görünüyor. Ne var ki, yaln›zca
dünya okyanuslar›n›n büyük süre-
durum (atalet/inertia) etkisiyle erte-
lenmifl olan ›s›nma art›fl› da
“yolda”. Ve iklim tehlikeli eflik nok-
talar›na do¤ru yaklaflmakta.
“Kusursuz f›rt›na”n›n, yani bir küre-
sel felaketin unsurlar› bir araya
toplanmakta. 

‹klim, geri besleme mekanizmala-
r›n›n büyülten etkisiyle, büyük ve
h›zl› de¤iflimlerin ortaya ç›kaca¤›
noktalara gelebilir. Kuzey Buz
Denizi’nin buzlar›, bunun günü-
müzdeki bir örne¤i. Küresel ›s›nma
deniz buzlar›nda erimeyi bafllatt›,
böylece koyu renkli okyanuslar›
aç›¤a ç›kartt›, bu da daha fazla
günefl ›fl›¤› emerek daha da fazla
buzun erimesine yol açt›. Sonuçta,
daha fazla sera gaz› ilave olmadan
da, Kuzey Kutup bölgesi yak›nda
yazlar› tamamen buzdan ar›nm›fl
olacak.

Ufukta daha ürkütücü eflik noktalar›
da görünüyor. Bat› Antarktika ve
Grönland buz tabakalar›, küçük
miktarda bir ek ›s›nma karfl›s›nda
dahi savunmas›z durumda. Üç kilo-
metreden daha kal›n bu devasa
kütleler önce yavafl tepki veriyor,
ama çözülme süreci iyice yol al-
maya bafllad› m›, bu art›k durduru-
lamaz olacak. Bilim insanlar›
aras›ndaki tart›flma, belli bir tarihte
deniz seviyesinin ne kadar yükse-
lece¤i konusundan ibaret art›k.
Bana kal›rsa, sera gaz› sal›mlar›n›n
“böyle gelmifl böyle gider” senar-
yosuna göre artmas› halinde, deniz
seviyelerinin bu yüzy›l içinde en az
iki metre yükselmesi muhtemel. Bu
durumda yüz milyonlarca insan
mülteci olacak. ‹nsanl›¤›n tasavvur
edebilece¤i herhangi bir zaman dili-
mi içinde hiçbir sabit k›y› fleridi
yeniden oluflamayacak. 

Hayvan ve bitki türleri daha flimdi-
den iklim de¤iflikli¤inin bask›s›
alt›na girmifl durumdalar. Türler,
kendi iklim kuflaklar›n›n kaymas›na
karfl›l›k olarak göç edebilirler, ama
kutuplarda ve alplerde yaflayan

çevreye götürecek yol, k›t› k›t›na da
olsa, hâlâ önümüzde. Ama, bunun
için, gelecek y›ldan tezi yok,
Washington’da dönüfltürücü bir
yön de¤iflikli¤i gerekiyor. 

23 Haziran 1988’de Kongre’de
Colorado Senatörü Tim Wirth’ün
baflkanl›k etti¤i bir oturumda ta-
n›kl›k ettim: Dünyan›n uzun vadeli
bir ›s›nma dönemine girdi¤ini ve
bundan insan yap›s› sera gazlar›n›n
neredeyse kesin olarak sorumlu ol-
du¤unu söyledim. Küresel ›s›nma-
n›n, su döngüsünün iki uç noktas›n›
da körükledi¤ini, yani bir yandan
daha güçlü kurakl›klara ve orman
yang›nlar›na sebep olurken, di¤er
yanda da afl›r› ya¤›fllar› ve selleri
beraberinde getirdi¤ini belirttim. 

Yirmi y›l önceki tan›kl›¤›m flüpheci
bir yaklafl›mla karfl›lanm›flt›. Ne var
ki, bilimin can damar› olan flüpheci-
lik, kamuoyunda kafa kar›fl›kl›¤›na
neden olabilir. Bilim insanlar› bir
konuyu tüm aç›lardan incelerken
hiçbir fley tam bir kesinlikle bilin-
miyormufl gibi görünebilir. Ama,
tüm verilerin böylesi genifl ve aç›k
görüfllü bir flekilde incelenmesin-
den, sa¤lam sonuçlar ç›kar›labilir.

1988’de ulaflt›¤›m sonuçlar temel
fizik kanunlar›ndan, yerküre üze-
rinde yap›lm›fl incelemelerden,
süregiden de¤ifliklikler üzerinde
yap›lm›fl gözlemlerden ve iklim
modellerinden elde edilmifl genifl
kapsaml› girdilere dayan›yordu.
Kan›tlar, “oyalanmay› b›rakal›m
art›k” diyebilece¤im kadar güçlüy-
dü. Zamanla bilim camias›n›n da
benzer bir mutabakata varaca¤›n-
dan emindim; nitekim öyle de oldu. 

Küresel ›s›nma uluslararas› alanda
h›zla fark edildiyse de, eylem
fasl›na gelince orada bocalad›k.
ABD kendi emisyonlar›na s›n›rlama
getirmeyi reddederken Çin,
Hindistan gibi geliflmekte olan
ülkeler de emisyonlar›n› h›zla
art›rd›lar. 

Kaybedece¤imiz fley nedir?
fiimdiye kadar karada yaklafl›k 
2 derece Fahrenheit ›s›nma oldu ki
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art›fl› durdurulmaz ve geri
çevrilmezse, orman yang›nlar› ve
göllerin kurumas› daha da artacak.

Da¤lar›n tepelerindeki buzullar yüzr
milyonlarca insan›n taze su
kayna¤›.  Bu buzullar tümr  dünyada,
Himalayalar’da, Andlar’da ve
Kayal›k Da¤lar›’ndak  geri çekiliyor.
Karbondioksit art›fl› geri
çevrilmedikçe bu buzullar yokr  ola-k
caklar ver  nehirlerini yaz sonlar›nda
ve sonbaharlarda c›l›z bir sur
s›z›nt›s› halinde b›rakacaklar.

Okyanuslar›n ya¤mur ormanlar›r
demek olank  mercan kayal›klar›,
denizlerdeki canl› türlerinin üçte
birine ev sahipli¤i yap›yor. Mercan
kayal›klar›, okyanuslar›n ›s›nmas› da
dahil olmak üzerek  birçok nedendenk

ötürü bask› ve stres alt›nda, ama
özellikle okyanusun asitlenmesi
yüzünden tehlike alt›ndalar ver  bu,
fazladan ilave olan karbondioksitin
do¤rudan etkisi. Okyanus giderek
asitlendikçe, karbonat kabuk vek
iskeletlere ba¤›ml› olan okyanus
canl›lar›n›n yaflam›, çözünme
tehdidiyle yüzyüze kal›yor.

Bu gibi olaylar ver  özellikle Kuzey
Buz Denizi buzullar›n›n ve büyük
buz kütlelerinin günümüz karbon-
dioksit seviyesinde gösterdi¤i
istikrars›zl›k, daha flimdiden çok
ileri gitmifl oldu¤umuzu gösteriyor.
Bildi¤imiz gezegeni korumak için,k
atmosferdeki karbondioksit mik-
tar›n› afla¤› çekmeliyiz. Yeniden
a¤açland›rma ve iyilefltirilmifl tar›m
yöntemleriyle 350 ppm’yi aflmaya-
cak birk  düzeyer  ulaflmam›z hâlâ
mümkün, ama ancak zark  zorr  –r
zaman bitmek üzere.k

Karbondioksit art›fl›n› durdurman›n
zorunlulu¤u fosil karbon rezerv-
lerinin büyüklü¤ünden geliyor.
Petrol ve gaz›n üstüne bir der  kömür

kuleleri... Küresel ›s›nmay› hallet-
mek için,k  karbonun tutularak yerk
alt›nda depolanabildi¤i durumlar
hariç, kömür kullan›m›na son ver-
mek, en öncelikli hedef.

Petrol, araçlarda kullan›l›yor ver
araçlarda karbonun yakalanmas›
pratikte mümkün de¤il. Ama petrol
bitiyor. Gezegenimizi korumak için,k
gelecekte araçlarda kullan›lacak
enerji kayna¤›n›n kömürden, katran
tortular›ndan ya da di¤er fosilr
yak›tlardan s›k›larak eldek  edilmifl
petrol olmamas›n› garantiye
almal›y›z.

Fosil yak›t rezervleri bitimli; fiyat-
lar›n yükselmesinin temel nedeni de
bu. Er geçr  fosil yak›tlar›n ötesine
geçmek zorunday›z.k  ‹klim soru-

nunun çözümü, hemen karbondiok-
sitsiz enerjiye geçmekte yat›yor.

Özel ç›karlar gelecekter  yenilenebilir
enerjiye geçiflimize engel oluyor.
Fosil yak›t flirketleri yenilenebilir
enerjilere güçlü bir geçiflr  yapmak
yerine, küresel ›s›nmayla ilgili olarak
etrafa flüphe yaymay› tercih ettiler;
t›pk› tütün flirketlerinin sigara
içmekle kanser aras›ndaki ba¤lant›
konusunda kuflku yayd›¤› gibi.
Yöntemler çokr  inceydi,k  örne¤in
okul kitaplar›nda küresel ›s›nma
konusundaki tart›flmalara yön ver-
mek üzerek  fonlama yapmak gibi.k

Fosil enerji flirketlerinin yöneticileri
(CEO’lar›) ne yapt›klar›n› gayet iyi
biliyorlar ver  bu iflin bu flekilde
devam etmesinin uzun vadeli
sonuçlar›n›n da pekâlâ fark›ndalar.
Bana kal›rsa bu CEO’lar insanl›¤a
ve do¤aya karfl› iflledikleri büyük
suçlardan ötürü yarg›lanmal›lar.
Kamuoyunun kafas›n› kar›flt›rma
kampanyalar› devam eder ver
“baflar›”ya ulafl›rsa, gelecekte
aç›lacak kamuk  davalar›nda ilgili

CEO’lar aleyhiner  flahitlik yapmay›k
umuyorum.

Çocuklar›m›za kontrolden ç›km›fl bir
iklim devredeceksek e¤er,k
ExxonMobil petrol ve Peabody
Coal kömür flirketlerir  bafl yönetici-
lerinin mahkûm edilmeleri kimse
için bir tesellir  olmayacak. ‹nsanl›k,
mütemadiyen de¤iflen k›y› flerit-
lerinin ve gittikçe fliddetlenen
bölgesel afl›r› iklim olaylar›n›n
getirece¤i harabiyetten dolay› bitap
düflecek. Say›s›z canl› türünün yok
olmas›yla gezegen gittikçe
›ss›zlafl›p viraneye dönecek.

Siyasiler birbiriyler  didiflmekten
vazgeçmezse, vatandafllar bafl›r
çekmeli. Kömür yakanr  yeni termik
santral yap›m›na karfl› moratoryum
ilan edilmesini talep etmeliyiz.
Kamu arazilerinden, k›y›lar›n
aç›klar›ndan, vahfli do¤adaki böl-
gelerden son damla petrolü s›k›p
ç›karmay› amaçlayan fosil yak›t
ç›karlar›n›n önünü kesmeliyiz. Bu
son damlalar derder  devâ olamaz.
Bunlar, sadece kendine hizmet
eden, ileriyi görmekten âciz,
basiretsiz bir sektörer  durmadan
fâhifl kârlar sa¤l›yorr  olabilir,r  ama bu
son damlalar ner  enerji
ba¤›ml›l›¤›m›za çare olur bizim,r  ne
de uzun vadeli kaynak ihtiyac›m›za.k

Fosil yak›tlardan temiz enerjiye
geçifl zorlu bir ifl;r  ama, birçok
aç›dan da dönüfltürücü
oldu¤undan, memnuniyetle
karfl›lanmal›. Ucuz, sübvansiyone
edilmifl fosil yak›tlar, kötü
al›flkanl›klara sebep oldu. Örne¤in,
yak›n›m›zdaki tarlalarda daha
sa¤l›kl› ürünleri kolayl›kla bulmak
mümkünken bile dünyan›n öbür
ucundan g›da ithal ediyoruz. Fosil
yak›t sübvansiyonlar› olmasayd›,
iklim de¤iflikli¤inin sebebiyet verdi¤i
zararlar ver  fosil yak›tlardan do¤an
maliyetler der  yine halk taraf›ndank
karfl›lan›yor olmasayd›,r  o zaman
yerel ürünler ithalr  ürünlerle rekabet
edebilirlerdi.

Zararl› emisyonlar içinr  bir bedelr
konmas› elzem. Evet, bir karbonr
vergisi flart. Fosil yak›t

"Fosil enerji flirketlerinin CEO'lar› ne yapt›klar›n› gayet iyi
biliyorlar ve bu iflin böyle devam etmesinin uzun vadeli
sonuçlar›n›n da pekala fark›ndalar. Bence, bu CEO'lar
insanl›¤a ve do¤aya karfl› iflledikleri suçlardan dolay›
yarg›lanmal›."



likte, kendi karbon vergilerimizi ve
temettü da¤›t›mlar›m›z›, bu anlafl-
malar› beklemeksizin derhal
bafllatmal›y›z. Ülke olarak bu iflten
çok kazançl› ç›kaca¤›m›z gibi, di¤er
ülkeler de bizim bu baflar›m›z› taklit
edecek. Gerekirse, iflbirli¤i yap-
mayan ülkelerden ithal edilen ürün-
lere gümrük vergisi konabilir ve bu
vergi gelirlerinin de temettü
havuzuna eklenmesiyle oyunun
kurallar› herkes için denk hale
getirebilir. 

Demokrasi iflliyor ifllemesine de,
bazen çarklar› yavafl dönüyor.
Zaman›m›z dar. 2008 seçimleri tüm
gezegen için çok kritik. E¤er
Amerikal›lar en dinozor kongre
üyelerini emekliye ay›r›r,
Washington da iklim de¤iflikli¤ini
dikkate alacak flekilde evrilirse,
çocuklar›m›z ve torunlar›m›z için
hâlâ büyük umutlar besleme flans›
olabilir.”1

James Hansen

ÇÇeevv;; NNuurraayy SSooyyssaall.. AAçç››kk RRaaddyyoo EEkkiibbii..

1 NASA’n›n Goddard Uzay Araflt›rmalar›
Enstitüsü Baflkan› ve Columbia Üniversitesi
Yer Bilimleri Enstitüsü ö¤retim üyesi
Hansen’›n, 28 Haziran 2008’de, ABD Kongresi
önünde dünyaya insan kaynakl› küresel
›s›nma gerçe¤ini ilk aç›klad›¤› tan›kl›ktan tam
20 yirmi y›l sonra yine ayn› Kongre önünde
yapt›¤› tarihi tan›kl›k konuflmas›n›n transkrip-
siyon metninin Türkçe çevirisi.

27 May›s
‹htilal, darbe, devrim. Tabii 
hangi taraftan bakt›¤›n›za göre
söylenebilir bu. Ben nötr bir deyim
olarak ‘müdahale’yi kullan›yorum.
Bir devrim niteli¤i elbette var 27
May›s hareketinin, çünkü arka-
s›ndan bir anayasa ç›km›flt› ve bu
anayasa devrimci bir anayasa
say›labilir, o zamana kadarki
anayasalardan tamamen de¤iflik,
demokratik bir anayasad›r. Fakat
bu kavramlar üzerinde tart›fl›larak
cepheleflmeler oluyor Türkiye’de,
onun için de herkesin kat›labilece¤i
bir tart›flma hâline gelmesi için hiç
olmazsa bafllang›çta ‘müdahale’

torunlar›m›z için koruyun, ama
bunu daha fazla vergi alma ve har-
cama bahanesi olarak kullanmay›n.
Bizim fliar›m›z flu olsun: “Yüzde yüz
temettü ya da savafl! Timsah derisi
ayakkab›lara son!”

Yeni baflkan, kaçak oran› en aza
indirilmifl bir ulusal elektrik flebeke-
si kurulmas›n› flart koflmal›. Bu,
da¤›n›k haldeki yenilenebilir enerji-
lerin, elektrik üretiminde kullan›lan
fosil yak›tlar›n yerine geçmesini
sa¤layacak. Yüksek voltajl› do¤ru
ak›m› yer alt›ndan iletecek hatlar
için teknoloji mevcut. Ana iletim
hatlar› on y›ldan k›sa bir süre içinde
tamamlanabilir ve eyaletleraras›
karayollar›na paralel olarak
yayg›nlaflt›r›labilir. 

Hükümet, ayn› zamanda elektrik
flirketlerinin tâbi olduklar› yönet-
meliklerde öyle de¤ifliklikler yapmal›
ki, kârlar mütemadiyen daha fazla
enerji satmaya ba¤l› olmaktan
ç›ks›n ve onun yerine enerji verim-
lili¤ine paralel olarak arts›n. ‹nflaat
mevzuat ve talimatnameleri ile araç
verimlili¤ine iliflkin mevzuat ve
yönetmeliklerdeki zorunlu flartlar
›slah edilmeli ve bunlar s›f›r karbon
hedefine uygun hale getirilmeli. 

Fosil yak›t endüstrisi, harekete
geçmemesine bahane olarak Çin’i
ve di¤er geliflmekte olan ülkeleri
günah keçisi diye kullan›yor, yani
demagoji yaparak Washington’u
boyunduru¤u alt›nda tutmaya
devam ediyor. Asl›nda, bugün
havada bulunan fazla karbonun
ço¤unu biz ürettik ve emisyonu
düflürecek yöntemler gelifltirme
konusunda ak›ll›ca davranmak, ülke
olarak bizim lehimize. Ozon proble-
minde oldu¤u gibi, geliflmekte olan
ülkelere emisyonlar› azaltmalar› için
s›n›rl› bir ek süre tan›nabilir. Bu
ülkeler iflbirli¤ine yanaflacaklard›r:
‹klim de¤iflikli¤i yüzünden kaybede-
cekleri çok fley oldu¤u gibi, temiz
havadan ve fosil yak›tlara
ba¤›ml›l›klar›n›n azalmas›ndan
kazanacaklar› çok fley var çünkü.

Baflka ülkelerle âdil ve hakkaniyetli
anlaflmalar yapmal›y›z. Bununla bir-

ba¤›ml›l›¤›m›zdan kurtulmam›z için
yüzde yüz temettü (dividend) da-
¤›t›lan bir karbon vergisine ihtiya-
c›m›z var. Vergi ve temettü (kâr
pay›), siyasetçileri de¤il, piyasay›
yeni yat›r›m kararlar› almaya
yöneltir. 

Kömür, petrol ve do¤algaza karbon
vergisi koymak kolay bir ifl. Bu,
sat›fl noktas›nda ya da gümrüklerde
girifl kap›s›nda uygulan›r. Tüm
verginin kamuya geri dönmesi
flartt›r: Her yetiflkin için tam, çocuk-
lar için de yar›m pay olmak üzere
herkese eflit miktarda da¤›t›lmal›d›r.
Bu hisse, ayl›k olarak herkesin
flahsi banka hesaplar›na yat›r›labilir. 

Yüzde 100 kâr payl› karbon vergisi
regresif (gittikçe azalan oranda) bir
vergi de¤il. Aksine, emin olun,
düflük ve orta gelirli insanlar kendi
karbon vergilerini s›n›rland›rman›n
ve bu iflten kazançl› ç›kman›n bir
yolunu bulacaklard›r. Savurgan
enerji kullan›c›lar› ise bu afl›r› harca-
man›n bedelini ödemek zorunda
kalacaklard›r. 

Düflük karbonlu ve yüksek verimli
ürünlere olan talep, yenilikçi fikirleri
de teflvik edecek, ürünlerimizi ulus-
lararas› pazarda daha iyi rekabet
eder hale getirecek. Enerji ve-
rimlili¤i ve yenilenebilir enerjiler
h›zla büyürken, karbon sal›mlar› da
h›zla düflecek. Kara kurum, c›va ve
di¤er fosil yak›t sal›mlar› azalacak.
Enerji ba¤›ms›zl›¤› sayesinde daha
parlak, daha temiz bir gelecek
mümkün. 

Washington vergilerimizi büyük bir
dikkatle, sat›r sat›r harcamaya
bay›l›r. Timsah derisi pabuçlar›n›
aya¤›na çekmifl yüksek ücretli lobi-
cilerden oluflan bir ordu, harca-
malar›n nereye yap›lmas› gerekti¤i
konusunda karar vermesi için
Kongre’ye yard›mc› oluyor; bunun
karfl›l›¤›nda lobicilerin müflterileri de
adaylara “seçim kampanyas›” için
destek paras› sa¤l›yor.  

Halk›n Washington’a bir mesaj
göndermesi gerek. Gezegenimizi,
canl›lar âlemini, çocuklar›m›z ve

722

20 Y›l Sonra

"Kömüre, pet-
role ve do¤al
gaza karbon
vergisi koymak,
kolay bir ifl. Bu
vergi madende,
sat›fl noktas›nda
veya gümrük
kap›s›nda uygu-
lan›r. Tüm vergi
halka geri dön-
meli, herkese
eflit miktarda
da¤›t›lmal›."

kelimesini kullanmak daha do¤ru
san›r›m.

27 May›s 1960’ta mevcut idareye
müdahale edilmesi gerekti¤ini
düflünenler çoktu. Niye çoktu?
Çünkü gerçekten demokratik haklar
ve hürriyetler büyük ölçüde ortadan
kald›r›lm›flt›, o zaman›n gazetelerini
gözden geçirmek yeter bunu
görmek için. fiimdi unutuluyor ama
öyle bildiriler yay›nlan›yordu ki, hem
Tahkikat Encümeni denilen Meclis
Encümeni taraf›ndan, hem
s›k›yönetim taraf›ndan, bugün
okundu¤u zaman insana “Allah
Allah, böyle fleyler olmaz!” dedirtir.
Mesela, “5 kifli yolda yan yana
yürümeyecek!” “Gazeteler
kapat›lacakt›r!” Zaten bir gerekçe
de gösterilmeden kapat›l›yordu,
huzur bozucu yay›n yapt›¤›ndan
dolay›, vs. “Filanca gazete süresiz
kapat›lm›flt›r!” Öyle bir ortam içinde
iken müdahale edilmesinin
gerekti¤ini düflünenler vard›. Belki
flimdi bir k›sm› baflka türlü
düflünüyordur ama o zaman›n
havas› böyleydi. 

Çok Partili Hayata Geçifl
1950’de Türkiye’de ilk iktidar de-
¤iflikli¤i oldu, 1946’da çok-partili
hayata geçildi, o zamana kadar bir
tek parti vard›: Cumhuriyet Halk
Partisi. 46 bafl›nda, hatta 45 so-
nunda bir baflka parti daha kuruldu:
Milli Kalk›nma Partisi; 46 bafl›nda

da Demokrat Parti kuruldu. Fiilen
bir çok-partili rejim hâline geldi o
zamanki rejim. 1946’da seçim
yap›ld›, Demokrat Parti 60 milletve-
kili ç›kard›, ilk defa Mecliste baflka
bir partinin milletvekilleri de oldu,
iktidar partisi milletvekilleri daha
çoktu, 400’e yak›nd›. 4 sene so-
nunda da Demokrat Parti iktidara
geldi. Fakat o dönemde, demok-
rasiye geçifl s›ras›nda demokrasinin
altyap›s› haz›rlanamad›, bir anayasa
de¤iflikli¤i flartt›. O zamana kadarki
1924 Anayasas›, otoriter bir rejime
de müsaade edecek flekilde düzen-
lenmifl bir anayasayd›. ‹çinde ne
anayasa mahkemesi vard›, ne de
demokratik hak ve hürriyetleri temi-
nat alt›na alacak müesseseler vard›.
Bu boflluktur ki iktidarla muhalefet
aras›ndaki tart›flmalar› çok gergin
hâle getirdi 1950 ile 60 aras›nda.
Yeni gelen iktidar birtak›m kanunlar
ç›karmaya bafllad›, bafllang›çta
zaten kendisi demokrasiyi savunu-
yordu, ad› da Demokrat Parti’ydi,
“Ben demokratik bir partiyim” de
diyordu. 1-2 sene öyle gitti, bas›n
kanunu daha özgür hâle getirildi,
fakat sonra tahammülsüzlü¤ü art-
maya bafllad›. Hele 53, 54’ten
sonra...

Hürriyetleri S›n›rlayan Kanunlar
Birçok nedeni söylenebilir, fakat
bunun as›l nedeni o kiflilerin;
Demokrat Parti’yi kuranlar›n da
asl›nda tek parti döneminde

yetiflmifl olmalar›yd› galiba. Celal
Bayar tek parti döneminin
baflbakan›yd›. Adnan Menderes tek
parti döneminin Ayd›n ‹l Baflkan›,
Meclis'te Bütçe Encümeni üyesi,
sözcüsüydü. Fuat Köprülü de ayn›
flekilde milletvekili. Refik Koraltan
tek parti döneminin valisi, ayn›
zamanda milletvekili. Demokrat
Parti içindeki di¤erleri de öyle. Bir
nesil boyunca, yani 1923’ten
itibaren, afla¤› yukar› 46’ya kadar,
sadece o dönem içinde yaflam›fl
insanlar var. Tahammülleri o kadar;
tecrübe geçirmemifl, karfl›s›nda tam
kendilerinin z›dd›na fikir söyleyen-
leri iflitip de onlar› sükûnetle
dinleyebilme yetenekleri yok, buna
al›flmam›fllar. Galiba ondan, bir
tahammülsüzlük bafllad›. Bunu,
hürriyetleri s›n›rlayan kanunlar izle-
di. Mesela flu olabilir mi; 1954
seçimlerinde K›rflehir Osman
Bölükbafl›’n›n partisine oy verdi¤i
için, onu il iken ilçe hâline getiren
kanun ç›kt› Meclis’ten. Niçin
K›rflehir’i ilçe hâline getiriyorlar?
“Bize oy vermedi, Bölükbafl›’ya oy
verdi, ondan bunu ilçe hâline
getiriyoruz” denmiyor fakat müza-
kereler s›ras›nda bir ara Menderes
k›z›yor; çünkü Bölükbafl› diyor ki
“bana oy verdiler de onun için ilçe
yap›yorsunuz, cezaland›r›yor-
sunuz.” Menderes de “size oy ver-
meleri de enteresand›r, Türkiye’nin
baflka hiçbir taraf›nda oy almad›n›z,
buradan ald›¤›n›za göre bu
vilayette, bu K›rflehir’de bir anor-
mallik var galiba” diyor.
Bölükbafl›’n›n an›lar› yay›nland›,
orada bir kere daha okudum,
zab›tlar› alm›fl o¤lu, an›lar›n› bir
araya getirmifl, biyografi gibi
yapm›fl, orada da belirtiliyor. Olur
mu flimdi, ak›l al›r m›? Belirli bir
görev dönemi bulunan yarg›çlar›,
hükümet resen emekliye sevk ede-
biliyordu... 25 y›l› dolduranlar›,
ald›¤› bir karar› e¤er be¤enmezse,
do¤rudan emekliye sevk edebiliyor-
du. Belki aç›kça itiraf etmez,
“hofluma gitmeyen bir karar verdi,
onun için yapt›m” demez ama
anlafl›l›r art›k. Bu da hâkimlerin
üzerinde Demokles’in k›l›c› gibi
duracakt›r. Toplant› ve Gösteri
Yürüyüfllerinin S›n›rlanmas› Kanunu
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Celal Bayar ve 
Adnan Menderes
yurt gezisinde.
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seye sahip olduk. E¤er öyle bir mü-
essese 1950-60 aras›nda olsayd›,
belki böyle bir müdahaleye ihtiyaç
olmayacakt›.

61 Anayasas›
1961 Anayasas› sadece Anayasa
Mahkemesi getirdi¤i için de¤il,
birçok bak›mdan çok ileri bir
anayasad›r. Bu, 2. Dünya
Savafl›’ndan sonraki Avrupa ana-
yasalar›n› esas alan bir haz›rl›¤›n
sonucudur, Alman anayasas› özel-
likle etkili olmufltur. Milliyetçilik
sözü, ‘6 ok’ aras›nda anayasaya da
girmiflti. Çok tart›fl›ld› Kurucu
Meclis’te, ben de üyeydim. Kurucu
Meclis iki meclisten olufluyordu; bir
tanesi Temsilciler Meclisi diye bir
meclis, 187 kifliydik zannediyorum,
çeflitli mesleklerden ve partilerden
seçilmifl kimselerden olufluyordu.
Öbür taraf› da Milli Birlik Komite-
si'ydi, yani müdahaleyi yapanlar, o
zamanki deyimle ihtilali yapanlar.
Birinci mecliste de ikinci mecliste
de tart›fl›ld›. Bir k›sm›m›z milliyetçi-
lik sözünü istemiyorduk, bir ideoloji
anayasaya girsin istemiyorduk ve
yanl›fl anlamalara yol açaca¤›n›
düflünüyorduk. Çünkü milliyetçilik
denildi¤i zaman lugati aç›p ba-
karsan›z görürsünüz, bunun afl›r›
milliyetçilik fleklinde anlafl›lmas›na
da imkân veren karfl›l›klar vard›r
orada; ‘flovenizm’ anlam›na
gelebilir. Fakat bunu Milli Birlik
Komitesi kanad›ndan isteyenler de
vard›. Nas›l olacak? Bu önce
meclislerin kendi içinde tart›fl›ld›,
tabii milliyetçilik olsun diyenler
bizim Temsilciler Meclisi'nde de
vard›, ama olmas›n diyenler de
vard›. Öteki tarafta daha çok mil-
liyetçilik olsun diyenler vard›.
Sonuçta ‘milliyetçilik’ laf›n›n mutla-
ka geçmesini isteyenler taraf›ndan,
bafllang›ç k›sm›nda kullan›lmas› ve
‘Atatürk milliyetçili¤i’ ad›yla kulla-
n›lmas› kabul edildi. Yani çeflit çeflit
milliyetçilik var, afl›r›s› var, vs.
‘Atatürk milliyetçili¤i’ olunca,
medeni anlamda bir söz olarak
bafllang›ca girdi. Metnin içindeki
‘milli devlet’, ulus devlet, ulusal
devlet, zaten birçok ülkenin duru-
munu tespit eder rejim aç›s›ndan...
Yani ileri bir ad›m oldu bence.

yan›n en ileri demokrasileri bile
ortaya ç›kar›labilir. Yani ‹ngiltere
Anayasas› diye birfley yoktur, ama
orada demokrasinin kurallar› ifller,
gelenekselleflmifltir. Türkiye’de
böyle gelenekler pek olmad›¤› için
durum farkl›yd›. Biz geç bafllad›k,
Meflrutiyetle bafllad›k, o da kesildi
iki defa. Bu yüzden bizim demok-
rasimizin kurallara ihtiyac› oldu¤u,
demokrasiye geçiflle birlikte rejimi-
mizin demokratik kurallara ihtiyac›
oldu¤u besbelliydi. Bu yap›lamad›.
1961 Anayasas› iflte bu bofllu¤u
giderdi. Neler getirdi? 24 Anaya-
sas›’nda Anayasa Mahkemesi yok-
tur, zaten 27 May›s olay›n›n sebebi
de, “ç›kan kanunlar anayasaya
uygun mudur de¤il midir?” tart›fl-

mas›d›r. Bir merci olmay›nca, ikti-
dar diyordu ki; “benim ç›kard›¤›m
kanun uygundur, buna ben karar
veririm.” Muhalefet diyordu ki;
“K›rflehir kanunu, olur mu böyle
fley? Anayasaya ayk›r›d›r.” “Hay›r,
uygundur” diyordu di¤eri. Teflkilat-›
Esasiye Komisyonu, Anayasa Ko-
misyonu’ndan geçerse, Meclis’te
de kimse itiraz etmezse, ç›kan
kanun ne olursa olsun anayasa
uygun say›l›yordu. 61 Anayasas›,
Anayasa Mahkemesi’ni getirdi ve
kanunlar›n anayasaya uygunlu¤u-
nun denetimini yapan bir müesse-

iki defa geçirdi¤i de¤ifliklikten sonra
öyle bir hâle getirildi ki, art›k
hakikaten birfleyler yazmak, elefltiri
yazmak kolay de¤ildi. Mesela flöyle
bir hüküm vard›, flimdi hat›rlam›-
yorum ama o zaman gayet iyi bili-
yorduk kanun numaralar›n›; çünkü
ikide bir dava aç›l›yordu... O
kanuna göre “bir hükümet üyesi
hakk›nda alay hissi uyand›r›c›
flekilde yay›n yapmak” suç idi,
cezas› da 1 y›ldan bafll›yordu. “Alay
hissi uyand›racak” ne demek? Eski
deyimi istihfaf. Biraz mizahi bir
flekilde bir elefltiri yöneltseniz, “bu
alay hissi uyand›racak” diyebilir,
yani kendi de o iddiada bulunabilir.

Bu kanunlar vs. ç›kt›, ama kari-
katüristlerin bu kanunlara yönelme-
si daha geç oldu. Ulus gazetesi
vard› CHP’nin sözcüsü, organ›yd›.
Orada Ratip Tahir Burak diye bir
karikatürist vard›, zaman›n baflba-
kan› Menderes’i hep kad›n k›ya-
fetinde çizerdi; kedi k›yafetinde
çizdi¤i de çok olurdu. Hem de difli
kedi! “Niye kad›n k›yafetinde 
çiziyorsun?” dediklerinde “bu
Fransa’da da yap›l›r, oradan ilham
al›yorum” vs. derdi. Hakikaten
Fransa’n›n kendisi bile karikatürize
edilirken bir kad›n k›yafetinde çizilir.
Yani o dönemde de karikatüre
tahammül etme s›n›r› biraz daha
geniflti. Mesela 80 yafl›ndaki
Hüseyin Cahit Yalç›n yaz›lar›ndan
dolay› hapse girdi. Yine 70’lerinde
olan Ahmet Emin Yalman
yaz›lar›ndan dolay› hapse girdi,
Metin Toker’ler vs. hapse girdiler.
Karikatür de sonradan s›raya girdi.

24 Anayasas›
24 Anayasas› zaten k›sa bir ana-
yasayd›; ilkeleri koymufl ve as›l
yetkiyi Meclis’e b›rakm›flt›. Öyle ki o
Anayasa’ya göre Meclis kendi için-
den, ‹stiklal Mahkemeleri kurabili-
yordu; Takriri Sükûn Kanunu gibi,
bütün hürriyetleri s›n›rlayan, çok
s›k› bir flekilde s›n›rlayan bir kanun
ç›karmas›na imkân veriyordu. Yani
demokrasiyle idare edilecek bir
devlete pek uygun bir anayasa
de¤ildi. Edilemez mi? Edilir. Yani
yine bu anayasaya göre, demok-
ratik usuller konularak, yine dün-

Ratip Tahir Burak’›n karikatürlerinde Adnan
Menderes’i bir difli kedi olarak çizmesinden
yaklafl›k 50 y›l sonra, 2006 y›l›n›n May›s
ay›nda baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ken-
disini kedi fleklinde çizen Musa Kart ve
karikatürü yay›nlayan Cumhuriyet gazetesine
tazminat davas› açt›, fakat tazminat talebi
mahkeme taraf›ndan reddedildi. 
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Yoksulluk

Sadece o de¤il, 157 maddelik bir
anayasayd› bu, geçici maddeleri ile
birlikte daha fazla. Çal›flma hakk›, 
o zamana kadar olmayan grev
hakk›, toplu sözleflme hakk›, bütün
bunlar vard› bu anayasada. Anne
ve çocuklara getirdi¤i haklar,
kültürel varl›klar›n muhafazas› gibi,
yani kültürel alanda da ilk defa kul-
lan›lan baz› fleyler vard›. O zamana
kadar pek teminat alt›na ba¤lan-
mam›fl olan sözleri, teminat alt›na
al›nm›fl somut ve hayata geçiri-
lebilen ilkeler, kavramlar hâline
getirdi. Evvelki 24 Anayasas›’nda,
“bas›n hürdür, ama bas›n hür-
riyetinin s›n›rlar›n› kanun tayin eder”
deniyordu. Yani kanunu nas›l
ç›kart›rsan o çerçeve içerisinde
hürriyetleri en tahdit edici, s›n›rlay›c›
kanunu da getirsen, anayasaya
ayk›r› olmayabilir o aç›dan. Nas›l
hürdür? Özellikle müesseselerin
hürriyeti, yani üniversitelerin 
özerkli¤i, TRT... O zaman tek radyo
vard›, bugünkü gibi birçok radyolu
bir düzen yoktu. TRT bir kamu
özerk kuruluflu olarak nitelendiril-
miflti 61 Anayasas›’nda. Sonradan
71’de 12 Mart müdahalesinde bu
özerklik maddeleri kald›r›ld›. Fakat
kavramlar geldi oturdu. 82
Anayasas›’nda bile bunlardan
baz›lar› ç›kar›lamad›, yine s›n›rla-
malar konuldu vs. ama art›k yerleflti
hayat›m›za. Mesela çal›flma hakk›,
hatta biraz abartmal› alg›land›.
“Çal›flmak herkesin hakk›d›r ve
ödevidir”, “bunu da devlet sa¤lar,
sa¤lamal›d›r” gibi sözler vard›. 
Öyle deyince, “madem ki devlet
bana çal›flma hakk› sa¤layacak,
öyleyse sa¤las›n bakal›m.
Sa¤lamazsa vazifesini yapmam›fl
olur” gibi tart›flmalar da ç›kt›.

Sonradan s›n›rlama getirildi, “devlet
bunun gibi konulardaki görevlerini
ancak imkânlar oran›nda yerine
getirebilir” diye. Devlet “e¤er
imkân›m yoksa ne yapal›m, iflsizli¤i
tam önleyememiflsem çal›flma
imkân› veremiyorum” diye bir 
mazeret kazanm›fl oldu baflka bir
madde getirilerek. Fakat art›k
sosyal taraf› olan bir anayasa
oldu¤u için “çal›flmak bir hakt›r”
sözü kald›.

Bunlar da önemli, sadece siyasi
hürriyetler aç›s›ndan bakmamak
laz›m, sosyal haklar› da getirdi.
Bunlar›n uyum kanunlar›n›n
ç›kar›lmas›n› flart kofltu. Yani pek
çok aç›dan çok ileri bir anayasayd›,
bugünkü anayasam›zdan, 82
Anayasas›’ndan, çok ileri bir
anayasad›r. Zaman›n›n da en ileri
anayasalar›ndan biriydi. 

AAllttaann ÖÖyymmeenn iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 27 May›s 2005.

Yoksulluk

2005 tarihli bir BM raporuna göre,
dünyada ülkeler aras›nda ve ülkeler
içinde görülmemifl bir eflitsizlik bafl
göstermifl durumda. Yeryüzünün
üretim has›las›n›n yüzde 80’i zengin
ülkelerde yaflayan 1 milyar insana
giderken, geri kalan beflte bir, yok-
sul ülkelerde yaflayan 5 küsur mil-
yar insan taraf›ndan paylafl›l›yor.
Ama ayr›ca, ABD, Kanada ve
‹ngiltere gibi zengin ülkeler bile bu
eflitsizlik trendinden kaçabilmifl
de¤iller. Dünya nüfusunun yüzde
43’ü, yani yaklafl›k 2.8 milyar insan,
günde 2 dolardan az bir gelirle

‘yafl›yor’. Böylece ortaya büyük bir
“gelir aç›¤›” ç›k›yor ki, yoksulluk,
san›lan›n aksine, kal›c› bir sorun.
Ancak, yoksullu¤un her yerde
sorun olmad›¤›, hatta aksine,
Arundhati Roy’un deyifliyle
dünyan›n en kârl› sektörü oldu¤u
durumlar›n da yayg›n oldu¤u
söylenebilir. Yoksulluk, zengin
ülkelerin ve bilhassa o ülkelerdeki
dar zengin kesimin yarar›na ifllev
görebiliyor.

Yaln›zca ABD’den örnek verilirse,
Bush’un iktidara geldi¤i 2000
y›l›ndan 2005 sonuna kadar,
ücretler sabit kalm›fl olmas›na
ra¤men, flirket kârlar› en az ikiye
katland›. ABD’de flirket yöneticileri
(CEO) ile ortalama iflçi aras›ndaki
aç›k, bir kuflak öncesine göre ikiye
katland›. Bush’un vergi indirimleri
reformu tam olarak yürürlü¤e
girdi¤inde, ABD’nin en zengin
yüzde befllik diliminin ülke gelirinin
neredeyse yar›s›na sahip olaca¤›
hesaplan›yor.

Yaflam Beklentisi
2007 tarihli bir BM raporunda ise
dünyan›n en zengin ülkelerindeki
yaflam beklentisinin en yoksul
ülkelerdeki yaflam beklentisini 30
küsur y›l aflt›¤› belirtiliyor. 2000-
2005 y›llar› aras›nda OECD
ülkelerinde ortalama ömür süresi
beklentisi 78.8 y›l olmufl. Yani ABD,
AB ülkeleri, Kanada, Avustralya,
Japonya vb. gibi varl›kl› ülkelerin
vatandafllar›n›n ortalama 80 y›la
yak›n yaflamalar› mümkün. Üstelik,
bu ömür süresi 1970-1975 döne-
miyle k›yasland›¤›nda yedi y›l, bir
önceki yüzy›la göre de 30 y›l
artm›fl. Oysa, örne¤in Sahraalt›
Afrika ülkelerinde 1970’ten 2005’e
yaflam beklentisi sadece 4 ay
artm›fl ve 46.1 y›la ulaflm›fl. (En
yoksul baz› ülkelerde bu süre
yaklafl›k 38 y›l.) Yani, yoksul Afrika
ülkelerinden birinde do¤an bir
çocu¤un en geç 47 yafl›na gelince
ölece¤i, istatistiksel bir kesinlik arz
ediyor. Öte yandan, zengin ülke-
lerde yaflam beklentisi konusunda
da keskin eflitsizlikler göze
çarp›yor. Yaln›zca Britanya’dan
örnek verilirse, Glasgow’daki en

22000055 ttaarriihhllii bbiirr BBMM rraappoorruunnaa ggöörree,,
yyeerryyyryyüüzzüü üürreettiimm hhaass››llaass››nn››nn %% 8800''ii zzeennggiinn
üüllkkeelleerrddee yyaaflflaayyaann 11 mmiillyyaarr iinnssaannaa
ggiiddeerrkkeenn,, ggeerrii kkaallaann 11//55,, yyookkssuull
üüllkkeelleerrddee yyaaflflaayyaann 55 kküüssuurr mmiillyyaarr iinnssaann
ttaarraaff››nnddaann ppaayyllaaflfl››ll››yyoorr.. DDüünnyyaa nnüüffuussuunnuunn
%% 4433''üü yyaannii 22,,88 mmiillyyaarr iinnssaann,, ggüünnddee
22 ddoollaarrddaann aazz bbiirr ggeelliirrllee ''yyaaflfl››yyoorr''......



mesi’ en s›k rastlanan durumdur.
Bu da ‘yer’e iliflkin son verinin de
yitimi olur. ‘Yer’i ortadan kald›rma,
kapal› yerleflmenin bir baflka
ontolojik ön kofluludur.

Kapal› yerleflmelerin ortaya ç›k›fl›,
insan-konut-kent iliflkisindeki çö-
zülmeyi gösteriyor. Çözülmede be-
lirleyici olan ise, öncelikle ‘güvenlik
duygusu’. Bu ayn› zamanda, gele-
neksel kentte var olan ‘yere ba¤l›’
güvenlik duygusunun da yitimine
iflaret ediyor. Güvenli¤in yere ba¤l›
varl›¤›, do¤al bir biçimde gerçek-
leflmesini ve do¤al bir iflleyiflle
denetlenebilmesini getirir. Belirli bir
mekâna iliflkin güvenli¤in yere ba¤l›
do¤al dizgelerle kuruldu¤u gelenek-
sel dünyada, yer ve mekân ayn› an-
lam› ifade eder, yani mekân› var
eden eflzamanl›l›k olana¤› ayn› za-
manda belirli bir yeri tan›mlar. Bafl-
ka bir deyiflle, geleneksel dünyada,
mekânsal eflzamanl›l›k durumu,
ayn› ‘yer’de olman›n da kendisidir.
Modern dünyada yer ve mekân›n
ayr›flt›¤›, mekân›n yani eflzamanl›l›k
durumunun, ‘yer’den ba¤›ms›zlafl-
t›¤› biliniyor. Art›k ayn› mekân› pay-
laflmak için ayn› yerde olmak ge-
rekmiyor. Eskiden satranç oynamak
için, o ‘yer’de (o ‘mekân’da) bir ra-
kibin varl›¤›na gerek duyan kifli
flimdi farkl› bir yerdeki rakibiyle ayn›
mekân› (web mekân›n›) paylafla-
biliyor. K›sacas›, eflzamanl›l›k
olana¤› art›k yerden ba¤›ms›z.

Jeremy Laurance; “Thirty Years: Difference
In Life Expectancy Between The World's
Rich And Poor Peoples” The Independent
Online, 7 Eylül 2007.
www.independent.co.uk

Yok-Yer 
Kapal› yerleflme (bu bir kapal› ban-
liyö ya da bir kapal› site olabilir),
önce çevreden yal›tan duvarlarla
gösterir kendini, bir de çeflitli gü-
venlik önlemleriyle donanm›fl kap›-
s›yla. Özel güvenlik görevlileri, elek-
tronik güvenlik araçlar›, güvenlik
kameralar› vb... Bu vurgulanm›fl
güvenlik önlemleri her seferinde
‘güvenlik duygusu’nu an›msatacak-
t›r. Ya da asl›nda ne denli güvensiz
bir ‘yer’de olundu¤unu. Önlemlerin
kalkmas›, yani kentin içindeki her-
hangi bir yerdeki koflullara dönül-
mesi düflünülemez bile. ‘Güvenlik
önlemi’ kapal› yerleflmenin ontolojik
ön kofluludur.

Kapal› yerleflme, ‘yer’e iliflkin hiçbir
bilgi vermez. O yüzden de bulun-
du¤u ‘yer’den de¤il ona yüklenen
anlamdan yola ç›karak adland›r›l›r.
Çevresinde o yeri tan›mlayan, kim-
lik veren, ay›rt edici bir ö¤e varsa, o
da hemen üretilen anlam›n içine ka-
t›lacak ve kapal› yerleflmeyi o yer-
den ayr›flt›rman›n arac›na dönüfle-
cektir. Kimlik verici ö¤enin ba¤la-
m›n içine çekilip çevre dekorunun
bir parças› olarak ‘yeniden üretil-

yoksul ‹skoç erkeklerinin yaflam
beklentisi sadece 54 ve bu rakam
Hindistan ortalamas›n›n alt›nda. 

‘Gelir aç›¤›’ ile ‘sa¤l›k aç›¤›’: Hem
ülkeler içinde, hem de ülkeler ara-
s›nda karfl›m›za ç›kan ve gittikçe
büyüyen bu çifte tehdit karfl›s›nda
ne yap›labilece¤i, nas›l önlem al›-
nabilece¤i ça¤›n en tart›flmal› konu-
lar›ndan biri olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. Ancak, öncelikle “sebeplerin
sebepleri”ne e¤ilmek gerekti¤i be-
lirtiliyor: Yani, her yerde vatandafl-
lar›n kendi hayatlar›n›n kontrolünü
kendi ellerine almalar›na yard›mc›
olmak üzere sosyal politika müda-
haleleri yap›lmas› öncelikle öngörü-
lüyor. Her türlü devlet müdahalesini
zinhar reddeden serbest piyasa
mutlakiyetçili¤inin bu korkunç ikiz-
leri gürbüzlefltirdi¤ini öngören ve
sosyal politika reformlar› öngören
sayg›n ekonomistlerin say›lar› ve
sesleri de dünyada h›zla yükseliyor.
((BBkkzz;; ZZeennggiinnlleerrllee YYookkssuullllaarr)r)r))

AAddeemm ÖÖrrmmaarr

KKaayynnaakkllaarr::
UN/UNDP raporlar›, 2005.
www.un.org
www.undp.org

Paul Krugman; “The Great Wealth Transfer”
Rolling Stone. 30 Kas›m 2006.
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Diyarbak›r, 1994.

‘Güvenlik kap›lar›’n›n
ard›na saklanm›fl kapal›

yerleflmede kendisine
güvenli bir yer arayan

konut, asl›nda ‘ yer’i
yitirdi¤inden, do¤al

güvenlik duygusunu da
geri dönüflsüz bir

biçimde geride b›rak›r.

Anlam›n Çöküflü
“Muflamba örtüyü yere serdi,
ceketlerle battaniyeleri al›flverifl
arabas›ndan ald›, her ikisininr  de
s›r›ls›klam olmufl çamurlu ayak-
kab›lar›n› ç›kard› ve orada
konuflmadan öylece oturdular,
ellerini alevlere tutarak. Adam
söyleyecek birfleyk  bulmak istedi,k
ama bulamad›. Daha önce de
böyle bir duygur  geçmiflti içinden,
o uyuflmuflluk halinink  ve kunt
umutsuzlu¤un ötesine geçen.
Dünyan›n ezilip büzülüp,
parçalara ayr›labilir birimlerdenr
ibaret yal›n bir çekirde¤er
indirgenmesi. Eflyan›n isimlerinin
de o eflyalar›n kendilerinin
ard›ndan a¤›r a¤›rr  unutuluflar
geçmesi. Renklerin. Kufllar›n
adlar›n›n. Yiyeceklerin. Ve
nihayet, insan›n do¤ru oldu¤una
inand›¤› fleylerin adlar›n›n.
Düflünebilece¤inden daha
k›r›lganm›fl me¤er. Daha flimdi-
den ne kadar› yitip gitmiflti
acaba? Gönderenleri k›rp›lm›fl,
dolay›s›yla gerçekli¤i de yolun-
mufl kutsal terim. Is›y› korumaya
çal›flan birfley gibi, kendi içine
do¤ru kapanan. Zamanla son-
suza kadar sönüpr  gidecek.” 1

Cormac McCarthy
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Güvenlik Duygusununk  Yitimi
Tam bu noktada, yere ba¤l› güven-
lik duygusununk yitimi ve yerden
ba¤›ms›z ama mekâna ba¤l› yeni
‘güvenlik duygusu’nun ortaya ç›k›fl›
görülür; do¤al güvenlik dizgeleri de
yerini soyut güvenlik dizgelerine
b›rak›r. Evini elektronik güvenlik do-k
nan›m›na terk edenk  kifli, güvenlik
merkezinden cep telefonuna ulafla-
cak bilginink  verdi¤i ‘güven’e sahip-
tir. Yani, o kifli evinden ayr›d›r amar
bu ayr›l›k yaln›zcak  yere iliflkindir,
çünkü eviyle hâlâ ayn› mekân› (efl-
zamanl›l›¤›) paylaflmakta, bu da ona
güvenlik duygusuk  vermektedir. Ne
var kir  soyut güvenlik dizgesi alabil-
di¤ine k›r›lgand›r ver  soyutlaflt›kça
da k›r›lganl›¤› artar. Baflka bir de-r
yiflle, güvenlik dizgesik  soyutlaflt›kça
güvensizlik üretir.k

‹nsan-konut-kent iliflkisindeki çö-
zülme ve yerin sa¤lad›¤› do¤al gü-
venlik duygusununk  yitimi, konutun
kendisine do¤al de¤il kurmaca gü-
venlik dizgeleriylek  tan›mlanm›fl bir
‘yer’ aramas›n› getirir. Ama buras›
da bir ‘yer’r  de¤il, ‘yok-yer’ olmak
zorundad›r ver  tüm yok-yerler gibir
kendisini önce güvenlik dizgesiyle
tan›mlamal›d›r. T›pk› öteki yok-yer-
ler gibi:r  Hep bir ‘güvenlikr kap›-
s›’ndan girilen al›flverifl merkezleri,
oteller, tatil köyleri, havaalanlar›...
vb. ‘Güvenlik kap›lar›’n›n ard›na
saklanm›fl kapal› yerleflmede kendi-
sine güvenli bir yerr  arayanr  konut,
asl›nda ‘yer’i yitirdi¤inden, do¤al
güvenlik duygusunu da geri dönüfl-
süz bir biçimder  geride b›rak›r. Gü-
venli¤i yerin do¤al olanaklar›ndan
mekân›n soyut olanaklar›na terk
etmenin kaç›n›lmaz sonucudur bu.r 1

AAyAyAyAyAA kkuutt KKöökkssaall

1 Bu yaz› ‘Yitirilen Güvenlik Duygusu ve
Kapal› Yerleflmeler’ bafll›¤›yla Arredamento
Mimarl›k dergisinin  Temmuz-A¤ustos 2003
say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

Yol
Amerikal› yazar Cormacr
McCarthy’nin 2006 tarihinde yay›n-
lanan ‘k›yamet sonras›’ türündeki
roman› Yol (The Road) ad›n› tafl›yor.

Yay›nland›¤› y›l Pulitzer ver  James
Tait Black edebiyatk  ödüllerini ka-
zanan roman, ça¤dafl ‹skoç yazar
Andrew O’Hagan’›n ifadesiyle “kü-
resel ›s›nma kufla¤›”n›n ilk büyükk
baflyap›t› ve ayn› zamanda yazar›
McCarthy’yi bir hamleder  Nobel
Edebiyat Ödülü’nün en önemli
adaylar›ndan biri haline getiriyor.

Roman, bir babar  ile küçük yafllar-k
daki o¤lunun, medeniyeti ve yer-
yüzündeki hayat›n büyük bölümünük
y›llar öncer  yoketmifl olan muazzam
bir felaketinr  ard›ndan kavrulup git-
mifl topraklarda birkaç ay boyunca
sürüp giden bitmez tükenmez yol-
culuklar›n›n hikâyesi. Romanda fe-
laketin ne oldu¤u anlat›lm›yor: Bu
bir atomr  savafl›n›n ard›ndan gelen
nükleer k›flr  veya küresel iklim de-
¤iflikli¤i sonucunda hem kavrulmufl,
hem de ayn› anda so¤umufl bir
dünya olabilece¤i gibi, bunlar›n her
ikisi birden gerçekleflmifl de olabilir.

Felaketin ard›ndan, daha önce var
olan tüm sosyal kod ve normlar
k›sa sürede çökmüfl, onlar›n yerine
örgütlü vahflet, kaotik vek  s›n›r ta-r
n›maz bir dehfletr  alm›fl. Geriye ka-
lan tek kaynak,k  insan. Dolay›s›yla,
biyosferini kaybetmifl olan bu dün-
yada insanl›ktan artakalm›fl olan
fley de, esas olarak, birtak›m yam-
yam çeteleri ile onlar›n kurbanla-
r›ndan, yani orada burada kalm›fl
konserve ve di¤er yiyecekr  kal›nt›-k
lar›ndan çöplenen ‘mülteci’lerden
ibaret.

Monokromatik birk  dünyar  bu, gri:
Yeryüzünün tüm yüzeyini küller
kaplam›fl çünkü. Ve bu küller at-r
mosfer tabakas›n› sarm›fl, günefli,
ay› ve y›ld›zlar› karartm›fl, pustan
sonsuz bir tülr  yaratm›fl. Roman›n iki
yolcu-kahraman›, bu küllü havay›
soluyabilmek için,k  kendi imalatlar›
olan maskeleri sürekli takmak
zorundalar. Bitkiler ver  hayvanlar›n
hepsinin ölmüfl oldu¤u anlafl›lmak-
ta. Sadece, atefl yakmak içink  bol
bol ölü a¤aç var ortal›kta.r  Nehirlerle
denizlerin içindeki canl›lar dar
tükenmifl görünüyor.

Cormac McCarthy’nin
Yol adl› roman›
yay›nland›¤› y›l Pulitzer
ve James Tait Black
edebiyat ödüllerini
kazand›.



Bu ola¤anüstü y›k›m koflullar›nda,
babayla o¤lu için birbirlerinden
baflkas› yok. Önemli bir metafor
olarak da yorumlanabilecek olan
süpermarket al›flverifl arabas›na
yükledikleri battaniyeleri, giyecek
ve yiyecekleriyle, karayollar›n› takip
ederek sürekli güneye, denize
do¤ru gidiyorlar. O¤lan çocu¤u,
insanl›¤›n içinde bir yerde hâlâ bir
etik çekirdek bulundu¤una inan-
may› sürdürüyor, adam da ayn›
fikirdeymifl gibi davran›yor ve ikisi
de birbirlerine “atefli tafl›yan iyi
adamlar” muamelesi yap›p duru-
yorlar. Yol, Amerikan yaz›n›n›n enl
önemli ‘tür’lerinden biri olan yol
edebiyat›n›n, kelimenin her iki
anlam›nda da son ve en parlak
örneklerinden birini teflkil ediyor.

ÖÖmmeerr MMaaddrraa

1 Cormac McCarthy; The Road. London:
Picador, 2007. (s. 93)   

728

Yol

729



Zeitgeist (Zaman›n Ruhu), 
“Umut da endifle gibi, besleyeme-
di¤imiz (art›k hissedemedi¤imiz)
duygular aras›nda.” 

Arat Dink1

1 “Umut da Beslemiyorum, Endifle de...”
Agos, No: 606, 10 Kas›m 2007.

www.acikradyo.com.tr

Zapatista
Zapatista’lar›n 1994 y›l›nda1

Chiapas’›n en önemli kenti olan
San Cristóbal de las Casas’ta
ortaya ç›k›fllar› NAFTA’ya, yani
ABD, Kanada ve Meksika ticaret
anlaflmas›na karfl›, ve bu anlamda
neoliberalizme karfl› kendilerini ilk
kez ortaya koyduklar› eylemle
gerçekleflmiflti. Daha sonra
1994’ten 96’ya kadar uzanan
zaman kesitinde ortaya koyduklar›
farkl› politik görüntü ile dünyada
yank› buldular ve dünya da onlara
kucak açt›. Tabii bunu söylerken,
iki farkl› dünyadan bahsediyoruz.
Onlara kucak açan da ‘öteki’
dünya, yani “farkl› bir dünya
mümkün” diyenlerin dünyas›yd›.

Bu destek ve kucaklama zaman
zaman gözden kaçsa da asl›nda
son derece önemli bir nokta. 
E¤er Zapatistalar oradaki mücade-
leyi, özellikle de en yoksul kesim
olan yerlilerin, K›z›lderililerin
mücadelesini tamamen tek
bafllar›na yürütüp, d›flar›dan bu 
tarz alternatif mücadele deste¤i
almasalard› Meksika hükümetinin
onlar› ezmesi özellikle ABD’nin
büyük gücüyle daha da kolay 
olabilirdi. Onlar eylem yapt›ktan
sonra içinde Meksika hükümetinin
de yer ald›¤› büyük ço¤unluk flöyle
düflündü: “Bunlar klasik, bildi¤imiz
örgütlerden; savaflmaktan öte de
herhalde pek bir vizyonlar› yok”. 
Bu düflüncelerle operasyon yapt›lar
ama ortaya ç›kan tablo tamamen
farkl›yd›; o köylere, güneydo¤u
Meksika da¤lar›na, Condor 
ormanlar›na gittiklerinde bu yerli
yerleflim bölgelerinde bambaflka 

bir görüntü ile karfl›laflt›lar. 
Orada kendilerini silahla, topla
bekleyen insanlar yerine; okullarda,
evlerde, ne kadar kapal› ya da 
aç›k mekân varsa her yerde
toplan›p tart›flan, kendi aralar›nda
baz› konular› görüflen birtak›m 
gruplar gördüler.

‘Masalar’, Komisyonlar,
Forumlar...
Bunlar asl›nda komisyonlard›, 
daha do¤rusu o zaman onlara
‘masa’ sözcü¤ünden türetilen,
‹spanyolca karfl›l›¤› olarak ‘mesa’
denmiflti. Kad›n haklar› masas›ndan
tutun da yerli haklar›, insan haklar›
masalar›na kadar Meksika’n›n en
geri kalm›fl bölgelerinde, da¤larda
kurulmufl bir dizi masa’da insanlar
har›l har›l bilgileniyor, tart›fl›yordu;
böyle bir tablo ortaya ç›kt›. Bu 
yerlerden biri de San Andreas 

köyü idi. Burada kurulan 1 No’lu
‘Yerli Haklar› ve Kültürleri’ masas›
zamanla di¤er bölgelerdeki yerlileri
de çok ciddi bir flekilde etkiledi ve
tetikledi. Oralarda da kendili¤inden
bu tür masalar, komisyonlar ortaya
ç›kmaya bafllad›. Sonra buradan
‹spanyolcada forum anlam›na 
gelen ‘forumo’ fikri ortaya ç›kt›, 
yani Ulusal Yerli Forumu. Elbette
Meksika sivil toplumu bu foruma
kay›ts›z kalamazd›, ve böylece
bütün sivil toplum kurumlar›n›n
kat›ld›¤› bir komisyon ortaya ç›kt›.
Sendikalar, üniversiteler, üniversite
ö¤retim üyeleri ve parlamentoda
temsil edilen partilerden temsilci-
lerin yer ald›¤› devasa bir yelpaze
olufltu. Ad›na ‘Uzlaflt›rma ve
Bar›flt›rma Komisyonu’ sözcük-
lerinin bafl harflerinden ‘KOKOPA’
dendi. Bafl›nda da Zapatistlerin
sözcülü¤ünü yapan bir rahip 
vard›; Chiapas eyaletinin de

baflpiskoposu olan Samuel Luis
son derece ilerici bir Katolik rahipti.

Zamanla durum öyle bir noktaya
geldi ki hükümet art›k buna kay›ts›z
kalamazd›. Gerek yurtd›fl›ndaki
bask›, gerekse yurt içindeki kimi
olaylardan dolay› sonunda
Zapatistalar ile görüflmeyi kabul
ettiler ve 96 fiubat’›nda yap›lan
ünlü San Andreas görüflmeleri
gerçeklefltirildi. Fakat hareket h›z›n›
alamad› ve daha sonra “Meksika
devleti reforma tâbi tutulmal›d›r”
diyerek, Meksika devletini reforma
davet eden bir baflka ulusal forum
olufltu; buna da ‘Devlet Reformu
Forumu’ dendi. Yani mesele
sadece K›z›lderili haklar›n›n, kültür-
lerinin korunmas›n›n ötesine geçip
bütün Meksika toplumunun
yap›lanmas›n› de¤ifltirme yönünde
talepleri de içermeye bafllad›.

Belki de Zapatistleri di¤er örgütler-
den ay›ran en önemli özelliklerden
biri buydu... “Kendi davam›z›
toplumun davas› haline
getirmezsek bu sorunu çözemeyiz,
çünkü bana bak›fltaki yanl›fll›k
toplumun bana bak›fl›nda da var,
dolay›s›yla toplumun bana bak›fl›n›
de¤ifltiremezsem ben zaten kendi-
mi de¤ifltiremeyece¤im, dolay›s›yla
bu sorun benim de¤il toplumun
sorunudur, hatta onun ötesinde
bütün dünyan›n sorunudur” diyerek
olay› hakikaten kendi dar
alanlar›ndan ç›kar›p bütün topluma
yayd›lar. ‹flte bu da bütün bir
depremi yaratt›, art arda gelen
forumlar h›z›n› alamad› ve ulus-
lararas› bir forum olufltu. Zapatistler
96 y›l›nda neoliberalizme karfl›
k›talararas› bir ça¤r› yapt›lar. Bunun
sonucunda 50’nin üzerinde ülkeden
temsilci giderek Chiapas’da bir
uluslararas› forum oluflturdu.
Seattle, Brezilya ve daha sonraki
Dünya Sosyal Forumu’ndan tutun
da bugün organize edilenlere kadar
tüm bu forumlar›n nüvesinin at›ld›¤›
bir toplant›yd› bu. Hatta ‘forum’
sözcü¤ü bile oradan mirast›r diye-
biliriz. ((BBkkzz;; DDüünnyyaa SSoossyyaall FFoorruummuu))
Yani Dünya Sosyal Forumu’nun ve
Avrupa Sosyal Forumlar›n›n temeli-
ni ve çekirde¤ini Chiapas’ta
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“Zapatista bölgesindesiniz. Burada emirleri
halk verir ve hükümet de itaat eder.”



732

Zapatista

aralar›nda askeri rütbeleri var, o da
subayl›k rütbelerinden subcoman-
dante olmufl ama Chiapas bask›n›
s›ras›nda vurulup öldürülmüfl
Subcomandante Pedro... 

Margaret Thatcher Kamp›nda
Bal›k Av›
Zapatistalarda zaten ‘comandante’
(baflkomutan) diye bir rütbe yok;
hep bir alt komutanlardan olufluyor:
astkomutan yani ‘subcomandan-
te’ler. Bu da asl›nda sembolik bir
hareket; komutana yani Emiliano
Zapata’ya sayg›dan kaynaklan›yor;
komutan o çünkü... 1909’da
bafllay›p 1919’da sona eren
Meksika devrimi s›ras›nda Emiliano
Zapata kendi hareketinin ulusal bir
dava oldu¤unu ilk kez Aquas
Calientes’te ilan etmifl ve oraya
kat›lan kumandanlar, flefler de ona
‘kumandan’ lakab›n› vermifllerdi:
‘Comandante’. Dolay›s›yla coman-
dante, komutan Emiliano Zapata,
di¤erleri de ‘sub’ olabiliyor ancak,
yani yard›mc›, astkomutan.
Zapatistler Aquas Calientes ad›n›
da kendi yerleflim yerleri için sem-
bolik olarak kulland›lar. 

Kurulufltan bir y›l sonra yani
1984’te ise Marcos geldi. 2’si yerli,
kendisi tek melez, toplam 3 kifliydi-
ler.2 Marcos yaz›s›nda yaflad›klar›
tuvalet sorunundan bahsederken
“mutfaklar›, yatt›klar› yerler var, bir
de 25 ve 50 var” diyor... ‹lk geldik-
lerinde çok küçük bir gruplar, uzun
süre de 12 kiflilik bir grup olarak
kalm›fllar. Küçük abdest dedi¤imiz
olay için ‘25 metre’ ad›n› seçmifller.
Bulunduklar› yerden 25 metre
uza¤a gidiyorlar, büyü¤ü içinse 50
metre. Dolay›s›yla tuvalet sözcü¤ü
için ‘25 ve 50’ kullan›l›yormufl.
Bugün de hâlâ onu kullan›yorlarm›fl:
“Art›k adam gibi tuvaletlerimiz var,
gerçek anlamda tuvaletimiz var
ama hâlâ tuvaletleri ‘25 ve 50’ diye
adland›rmaya devam ediyoruz”
diyor. 

Bu arada mesela yap›lar› yapmak
için tafl gerekiyor vs. Bunlar için
tekerlek yapal›m, diyorlar. ‹lkel ka-
vimlerin çözümleri gibi de arabalar
yapacaklar. A¤açtan, tahtadan te-

Zapatista hareketinde bulmak
mümkün. Tabii ki bütün bu
hareketlerin çok daha genifl, çok
daha eski bir altyap›s› var. Ve
elbette hepsini tek bir harekete, tek
bir eyleme indirgeyemeyiz ama
burada yads›namayacak bir
katk›lar› oldu¤unu da görüyoruz. 

1983: Bafllang›ç Y›l›
Marcos, Zapatist hareketin
1983’teki bafllang›c›n› anlatt›¤›
metinde herfleyin 6 kiflilik bir
çekirdekten do¤du¤unu söylüyor.
Marcos’un kaleme ald›¤› bu metin
son derece s›cak, mütevaz› ve
bildi¤imiz kahramanl›k, yenilmezlik
öykülerinden uzak. Zapatistalar›
hiçbir negatifli¤i olmayan bir örgüt
gibi de¤il de, hayat›n ve halk›n için-
den bir oluflum gibi yer yer espriler-
le aktard›¤› bir metin asl›nda.
“1983’te 10 Kas›m’da Condor
ormanlar›na geldik, yer ar›yoruz,
ya¤mur, çamur, ormanl›k bölge, bir
haftam›z› ald›” diyor. Ay›n 17’sinde
nihayet bir kamp yeri bulmufllar.
Dolay›s›yla tam olarak kurulufl tarihi
17 Kas›m 1983. 6 kiflilermifl; 5’i
erkek, biri kad›n; 3’ü yerli, 3’ü
‘mestiso’ denen melez, k›rma.
Marcos “nereden nereye geldik;
2003’te 20. y›l›n› kutlad›¤›m›z
bugün bu oranlar tamamen tersyüz
oldu; yerli oran› %98, kad›nlar›n
oran› ise %45” diyor. Bu arada
ö¤rendi¤imiz yeni birfley de flu ki
me¤er ‘Subcomandante’ yani
komutan yard›mc›s› lakab›n›n
patenti asl›nda Marcos’a ait
de¤ilmifl; daha önceden içlerinden
birinin lakab›ym›fl. Pedro isimli bir
komutan›n. Bu komutan›n da flöyle
bir hikâyesi var: Yer aran›rken
Pedro “Ben gidip bak›p,
araflt›ray›m” demifl. Birkaç saat
ortadan kaybolduktan sonra geri
gelmifl ve demifl ki “Rüya gibi bir
yer buldum, muhteflem!” Hadi o
rüya gibi yere gidelim, demifller, bir
de gitmifller ki bir batakl›k... Bu ne
rüyas›, bu olsa olsa bafl belas› bir
yer, demifller ve oraya da ‘La
Pesadilla ’ yani ‘Bafl belas›’ ad›n›
takm›fllar. ‹lk kamp kurduklar› yerin
ad›n› bu flekilde koyduktan sonra,
bunun kahraman› zamanla yüksel-
mifl, te¤men olmufl. KendiEmiliano Zapata.
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kerlek yapmaya kalk›yorlar ama bir
türlü yuvarlak yapmay› beceremi-
yorlar, bir flekilde köfleli oluyor,
dolay›s›yla da tafllar› s›rtlar›nda
tafl›mak zorunda kal›yorlar sonun-
da. Yine böyle pasajlar var, hani
bizde vard›r ya, kahraman çok
yüceltilir bu tür hareketlerde...
Burada ise tam tersi oluyor. Mesela
diyor ki “bir gün orman içinde
yürüyoruz, öncülerden biri ba¤›rd›
‘Yaban domuzlar›!’ Ard›ndan ken-
disi o kadar h›zla a¤aca t›rmand› ki
bir daha kendisini göremedik.
Geride kalanlar da kahramanca
kofltu tabii aksi yönde, sonuçta
ortada zavall› küçük bir domuz
yavrusu kald›. Onu o kadar sevdik
ki, evcil hayvan gibi yan›m›za
al›koyal›m dedik. Hayvanca¤›z›n
hiçbir itiraz› olmad›, seve seve
kabul etti, herhalde o pis kokumuz-
dan dolay›” diyor. 

Mesela bal›k tutarken yakalad›klar›
bir bal›¤a Margaret Thatcher; bal›¤›
tuttuklar› yere de Margaret
Thatcher Kamp› demifller, “çünkü
bal›k neredeyse Margaret
Thatcher’›n kopyas› gibiydi, ona
çok benziyordu” diye anlat›yor.
Sonra 1985’te, aradan iki y›l
geçmifl; “Orman›n ücra bir
köflesindeyiz, herkesin gayet can›
s›kk›n, ortal›k zaten ya¤mur, kasvet
ve tek bafl›m›zay›z, “Bu ifl nereye
gidecek?” diye insanlar kara kara
düflünüyor. “Merak etmeyin, günün
birinde binleri, on binleri bulaca¤›z”
deyince, bana tuhaf tuhaf bakt›lar.
Orada y›ldönümü kutlamas› için bir
mantar çorbas› içmifltik; mantar
zehirli olsa gerek, herhalde kafas›na
etki etti ya da zekâs›na, düflünme
durumuna ki böyle saçmal›yor diye
bakt›lar” diyor.

‹lk ‘Bozgun’ ve Ço¤alman›n
Bafllang›c›
O s›rada öyle pek geniflleme ihti-
mali de görünmüyor ama bir hamle
yap›yorlar; bütün görüfllerini ve
yaflamlar›n› de¤ifltirecek bir hamle.
Peki o zaman flu yerlileri bir
dinleyelim, onlara uzanal›m, temas
kural›m, diyorlar. Orada çok anlaml›
bir ifadesi var Marcos’un “Yerlilerle
kontak kurdu¤umuzda sonumuz

geldi. Bizim ilk bozgunumuz.
Bozguna u¤rad›k ve o bozgundan
sonra da geometrik olarak büyü-
meye ve öteki olmaya bafllad›k”
diyor. Tabii bu bozgun mecazi
anlamda, “Bizim eski örgüt
kal›plar›, o mentalite darmada¤›n
oldu. Onlarla bulufltu¤umuzda,
onlara kulak verdi¤imizde, ‘bir de
dinleyelim’ dedi¤imizde biz darma-
da¤›n olduk ama öteki olmaya
bafllad›k. ‹flte o zaman ço¤almaya
ve büyümeye bafllad›k” diyor. 

Daha önce biraz da yol gösterici
liderler olarak görüyorlar kendilerini
ama as›l paradigma de¤iflikli¤i de
orada gerçeklefliyor anlafl›lan.
Çünkü tam tersi bir olay oluyor.
“Bir gün yolda giderken kavanoza
benzeyen piflmifl topraktan
yap›lm›fl birfley gördüm, ama içine
cam kar›flt›rm›fllard›. Bir bakt›m,
günefl vurdukça her cam parças›
günefl ›fl›¤›n› yans›t›yor, her biri ayr›
ayr› yans›ma ama bütününde
gökkufla¤›n› and›r›r genel bir
yans›ma var. ‹flte biz böyle olmak
istedik. Dünya da böyle olsun isti-
yoruz. Herkesin kendi hikâyesi
olsun, herkes kendi hikâyesini
anlatabilsin ama bütününde ortak
bir hikâye olsun, ve o da rengarenk
olsun, gökkufla¤› gibi olsun” diye-
rek bu de¤iflimin güzel de bir ben-
zetmesini yap›yor. 

Zócalo Meydan›
Zapatistalar 2001 y›l›n›n Mart
ay›nda Meksika’n›n baflkentine
büyük bir yürüyüfl yapt›lar. Zócalo
meydan›ndaki törene yüz bin kifli
kat›lm›flt›; Marcos burada müthifl
bir konuflma yapt›. Fakat bu
görüflmeler de baflar› ile sonuçlan-
mad›. Çünkü hükümet sadece
göstermelik olarak bu jesti yapt›¤›n›
sonunda kan›tlad› ve olmad› iflte...
Kalk›p geri döndüler ama orada,
özellikle baflkent Meksika’da çok
büyük bir ilgi gördükleri de flüphe-
sizdi. Yurtd›fl›ndan da bir sürü
insan gelmiflti. Marcos’un orada
mesela en s›k tekrar etti¤i cümle
fluydu: “Biz burada olmamal›yd›k,
çünkü as›l olmas› gerekenler o
halk, ama maalesef o halk›n kendini
ifade olanaklar› yok. Keflke biz

burada olmasayd›k...” ‹ktidara
bak›fllar› çok net bir flekilde ortaya
ç›k›yordu; iktidara karfl› idiler. Siz
birilerini temsil etmeye
kalkt›¤›n›zda, onlar›n sözcülü¤ünü
yapmaya kalkt›¤›n›zda, aran›za bir
mesafe giriyor, o mesafe iktidar
asl›nda. O oldu¤u sürece de herfley
sonunda yozlaflmaya bafll›yor.
Zapatistalar da bunu görüp, buna
karfl› tedbirler almaya çal›flan,
asl›nda bunu ortadan kald›rmaya
çal›flan bir hareket. 

Bu tarihi geliflmeleri konu eden
Fuego y la Palabra (Atefl ve Söz)
adl› bir de kitap ç›kt›. Kitab›n yazar›
Gloria Muñoz Ramirez adl› bir 
kad›n gazeteci; çok ilginç de bir
hikâyesi var. Ramirez 1994’teki bu
bask›nda çok etkilenmifl;
Zapatistalar› daha yak›ndan
tan›mak istiyormufl. Çeflitli 
gazetelerde, a¤›rl›kl› olarak da
Zapatistlerin sözcülü¤ünü de yapan
La Jornada diye ilerici bir gazetede
yaz›yormufl. Sonra 97’de kendisi
için tarihi bir karar alm›fl, p›l›n›
p›rt›s›n› toplam›fl, bütün iliflkilerini

Astkomutan Marcos.

Zapatista Ulusal
Kurtulufl Ordusu bayra¤›.



bununla ilgili olarak da flu sözleri
söylemifl: “Arad›¤›m›z, arzu
etti¤imiz ve ihtiyac›n› duydu¤umuz
fley, tüm insanlar›n, arada hiçbir
parti, hiçbir örgüt olmaks›z›n, neyi
isteyip neyi istemedikleri üzerinde
anlaflmalar› ve onu hayata
geçirmek için, iktidar› almak için
de¤il, onu uygulamak için tercihan
sivil ve bar›flç› yollardan örgütlen-
meleri. Bunun bir ütopya oldu¤unu
söylüyorlar, biliyorum ama
Zapatistlerin tarz› da bu zaten...” 

‹‹llkkeerr ÖÖzzüünnllüü

Pr; Aç›k Gazete 
Yt; 12 Kas›m 2003.

1 Zapatist örgütün EZLN ya da FZLN olarak
geçen kuruluflu 1983 y›l›nda gerçekleflmiflti.
Dünyaya adlar›n› ilk kez duyurmalar› ise 1994
y›l›nda San  Cristóbal bask›n› ile oldu. 2003
y›l›nda kuruluflun 20. ve San  Cristóbal
bask›n›n›n da 10. y›ldönümü; 20 ve 10; ‘El
fuego y la palabra’ (Atefl ve Söz) bafll›¤›yla
kutland›. Subcomandante Marcos, bu festi-
valin aç›l›fl›nda hareketin tarihini anlatan
uzun bir konuflma yapt›. ‹lker Özünlü ve Ömer
Madra’n›n sohbeti a¤›rl›kl› olarak bu
konuflmaya yap›lan göndermelerden
oluflmaktad›r.

2 Marcos geldikten sonra oradaki
yaflad›klar›n› yazd›¤› öykülerde anlatm›flt›. Bu
hikâyeler ‹lker Özünlü çevirisi ve Koca
Antonio’dan Öyküler bafll›¤› ile 2001 y›l›nda
Anahtar Yay›nlar›’ndan ç›kt›. 

Zebercet 
Anayurt Oteli adl› kitab›
sinemalaflt›rmay› düflündü¤ü
s›ralarda tan›flm›flt›k Ömer 
Kavur’la. Dosttuk, At›f Y›lmaz, 
O, ben, Onat Kutlar vs. birlikte
yemeklere filan giderdik. O s›rada
bu filmi çekece¤ini duydu¤um
zaman ben de oyuncu oldu¤um
için müthifl heyecanland›m ve 
gizliden gizliye de rolü oynamak
istedim. Ancak Ömer’in haz›rlad›¤›
20 kiflilik oyuncu adaylar› 
aras›nda ben yoktum, onlardan 
biri bile de¤ildim. Sonuçta nas›l
olduysa o 20 kifliden hiçbiri olmad›;
bir gün beni ça¤›rd› ve “bu rolü sen
oynamak ister misin?” dedi. 
“Ben zaten ne zaman beni
ça¤›racaks›n diye bekliyorum”

olmayan, gerçek anlamda yuvarlak
bir tekerlek olufltu. Bu olmas›
gereken bir biçimdi, çünkü ancak
tamamen köflesiz oldu¤umuz
zaman dönmeye bafllar›z ve
hareket ederiz.” Bunu da, daha
önce anlatt›¤›, bir türlü
beceremedikleri köfleli tekerlek
olay›na ba¤l›yor Marcos. Yani te-
kerle¤i sonunda bulmufllar! Asl›nda
bu politik anlamda bir tür bulufl.
Tekerle¤in bulunuflu uygarl›k tari-
hinde nas›l önemliyse, onlar›n da
politik uygarl›k tarihine bu anlamda
katk›lar› oluyor. Marcos mizahi bir
flekilde farkl› bitiriyor konuflmas›n›:
“Biz Zapatistler, en küçük olanlar›z,
yüzlerini bak›ls›n diye kapatanlar›z,
yaflamak için ölenleriz... Daima bir
tarih olmal›. Hiç unutulmamas›
gereken bir tarih vard›r, çünkü
unutursak o zaman kendimizi de
unuturuz, kendimizi unutmamak
için o tarihi unutmamak gerekir”
diyor. Sonra da “Konuflmamdan
çok s›k›ld›ysan›z ben size bir müjde
vereyim. Yar›n bir flenlik var!”diyor
ve o flenli¤in adresini vererek
“Vallahi ben gidiyorum, çünkü
tebrik kartlar› geldi, onlar› bir
dinleyece¤im. Bu arada bol pasta
ve bol tatl› yiyerek sabahlayaca¤›m
herhalde. Hepinize sa¤l›k olsun,
herkes bir araya gelsin, hepimiz bir
araya gelelim” diyerek konuflmas›n›
bitiriyor. 

Asl›nda Marcos’un ve genel olarak
Zapatistlerin ütopik olduklar›
söylenir. Marcos bir konuflmas›nda

kesmifl ve ormana, Condor 
ormanlar›na Zapatistlerin yan›na
gitmifl; orada, onlarla birlikte yafla-
maya karar vermifl. Hâlâ da orada
yafl›yor. Bu süre içerisinde bu gelifl-
meleri, oradaki yaflant›y›, geçmifli,
duyduklar›n› yazm›fl. Asl›nda
de¤iflik insanlar›n görüfllerini de
yans›tan bir kitap bu; farkl› Zapatist
gerillalar kendi bak›fllar›ndan bu
hareketi anlat›yorlar. Marcos yer
yer bu kitaba da de¤iniyor.

Tekerle¤in Yeniden ‹cad›
94 bask›n›nda, 1 Ocak’ta tek kifli
bile vurulmam›flt›. San Cristóbal 24
saat iflgal edildi. Genellikle bilerek
çat›flmadan kaç›n›yorlard›. Yani
nerede karfl›laflma ihtimali varsa,
oradan hep uzaklafl›yor,
savuflturuyorlard›. Asl›nda Zapatist
Hareket ayn› zamanda silah› olabil-
di¤ince sembolik kullanmaya
çal›flan bir örgüt ama, rakamlara
iliflkin birtak›m ilginç veriler var, onu
da dünya kamuoyu yeni ö¤reniyor.
Mesela 94 bask›n›nda 5 bin
Zapatista’n›n yer alm›fl oldu¤unu...
Sadece San Cristóbal için 1.500
kifli varm›fl. Marcos bu rakamlar› da
veriyor. Sonra konuflmas›nda ilginç
bir benzetme var, “Biz yerlilerle
beraber olmaya bafllad›¤›m›zda
vizyonumuz de¤iflti ve iktidar soru-
nuna farkl› bakmaya bafllad›k.
Kendimizi iktidar› yok etmek üzere
var olan bir oluflum olarak gördük
ve bir katalizör olmak, bir köprü
görevi görmek gibi yeni bak›fllar
edindik. ‹flte o zaman köfleli
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“Biz Zapatistler, en
küçük olanlar›z, yüz-
lerini bak›ls›n diye ka-
patanlar›z, yaflamak 
için ölenleriz...”
Astkomutan Marcos.
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dedim. Kitaba dönersek, kitab›
Ömer’den önce okumufltum,
rolü ‘kapt›ktan’ sonra da birlikte
epey tart›flt›k, yani epey çal›flt›k
kitapla ilgili olarak. O yazd›
senaryosunu bildi¤iniz gibi,
ancak çekimlerk  s›ras›ndar  da
epey birlikte çal›flmam›z oldu.
Zaten bu çal›flma da Ömer’le
iyice birbirimizi tan›mam›za ve

daha sonra da birlikte senaryo
üretme noktas›na gelmemize
neden oldu. Hem dostlu¤umuz
perçinlendi hem de böyle
sanatla ilgili bir iflr  yapmakta
bir ortakl›kr  kurulmuflk  oldu.

Ömer’le birlikte Yusuf At›lgan’af
gittik. Ömer görüflmüfltür  tabii ve
ben ilk defak  karfl›laflacakt›m
Yusuf Bey’le,f  bu bir s›navd›r  bir
anlamda. Yani adam›n koskoca
bir eserir  var, koskoca bir karakterir
var Zebercetr  diye, ben de onu
oynayacak adamk  olarak onunk
karfl›s›na ç›kaca¤›m. O gün
gittik vek  hiç iyi geçmedi s›nav.
“Tip olarak romandakik  Zebercet’e
hiç benzetemedim” dedi ve hiç
be¤enmedi¤ini söyledi. “Baflka
türlü düflünüyorum” dedi. Neyse ki
filmi izledikten sonra toparlad›k,
yani kendimizi be¤endirdik! O
daha küçük, ufak tefek,k  daha
baflka türlü bir adamr  düflü-
nüyormufl, ama filmi izledikten
sonra telefon görüflmemizde
“ben oyunculuk denenk  meseleyi

hesaba katmam›flt›m” dedi ve
rahatlad›k.

Biz filmi çekmeye bafllad›¤›m›zda
ilk olarakk filmink ilk sahnesinik
çektik. Oras› için ben Ömer’e bir
oyuncu sürprizi haz›rlad›m; tedirgin,
burnumla gözüm aras›nda bir
tik yaratmayak  çal›flt›m. Bunu da
yapt›m konuflma s›ras›nda. Birinci
çekimden sonra, ikinci, üçüncü,
dördüncü, sekiz defa filan çektikten
sonra, “buran oynuyor” dedi. Ben
hiçbir fleyr  söylemedim, dokuzuncu
çekimde oynatmad›m ve çektik.
Sonra da konufltuk, bu aram›zda
hofl bir an›r  olarak kald›,k  halbuki
ben onu bilerek yap›yordum. O da
ilk çekimdenk  dolay› çok stresliyimk
filan zannetti, o yüzden yap›yorum
san›p boyuna çekermifl me¤erse.

Acaba Neyin Suçlusuyum?
Zebercet karakterinin tematik yap›s›k
asl›nda genel olarak iletiflimsizlik.
Anayurt Oteli de karakter yoluyla
ülkemizdeki, giderek dünyadakik
iletiflimsizli¤i anlatmaya çal›flan bir
yap›t zaten. Yaln›zl›k iletiflimsizli¤in
bir anlamdar  taban›, yani o yaln›z-
l›¤›n üstünde iletiflimsizlik çeflitlik
biçimlere bürünüyor, çeflitli kötü
sonuçlara varabiliyor. Yaln›zl›k,
elbette iletiflim kurma iste¤ini
yanl›fl yönlendirebiliyor, Zebercet’te
oldu¤u gibi. Yaln›zl›k as›lk  tema,
ama onu bir tabanar  oturtmak
gerekirse, bu, iletiflimsizlik.

Otel ise bu filmde zaten baflat
mekân, yani bir anlamdar  filmin
baflrolü. Sözünü etti¤imiz
iletiflimin giderek birk  iletiflimr
kurma isteksizli¤ine dönüflmesini
anlatan bir durum var orada.r  Yani
otelin boflalt›lmas›n›n ve giderek
bofl, iletiflimsiz, kimsesiz, yaln›zl›¤›n
egemen oldu¤u bir ortamdar  da
yaflanamad›¤›n›n ifadesi var.
Zaten kahraman›m›z kendini

as›yor sonuçta.r  Tabii tabanda
iletiflimsizli¤in oldu¤u bir yaln›zl›ktar
ana karakterin kendisini suçlu
hissetmesi gibi bir motifr  var.f
Birazc›k dak  Kafka’y› akl›m›za
getirirsek, Dava, Duruflma vs. eser-
lerini; öyle bir motifr  var.f  Yani içinde
nefes ald›¤›m›z, yaflad›¤›m›z
ortam›n bize kendimizi suçlu his-
settiren bir yap›s›r  var. Gerçekten
suçlu oldu¤umuzdan de¤il, ama
neredeyse suçu aramaya
bafll›yoruz, acaba neyin
suçlusuyum diye aramaya
bafll›yoruz. Zebercet de öyledir,
kendinde bir baflkas›n›nr  suçunu
bulur, sanki onun suçuymufl gibi;
ama esas suçu iletiflimsizliktir, bu
yüzden kendini asar.

San›r›m herkesin içinde bir
Zebercet var, yani iletiflimsizlikle
mücadele etti¤imiz bir alanr  hepi-
mizde var. Dolay›s›yla bu ortak
yan›m›z Zebercet’le, yani bu
iletiflimsizlik yüzündenk  yapt›¤›m›z
yanl›fllar, iflledi¤imiz suçlar var,r  bu
yönden Zebercet bizi yakal›yor
karakter olarak. Gittikçe yaln›z-
lafl›l›yor bur  dünyada, belki bir yo-r
lunu buluruz.

MMaacciitt KKooppeerr iillee ssööyylleeflfliiddeenn..

Pr; Aç›k Dergi
Yt; 26 Temmuz 2006.
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ABD baflkanlar›na ekonomik
dan›flmanl›k vek  Dünya Bankas› bafl
ekonomistli¤i görevlerini de yapm›fl
olan ve 2001’de Nobel ödülünü
alan ekonomist Joseph Stiglitz,
küreselleflme olgusuna güçlü

"Yani, içinde nefes ald›¤›m›z, yaflad›¤›m›z ortam›n bize
kendimizi suçlu hissettiren bir yap›s› var. Gerçekten suçlu
oldu¤umuzdan de¤il... Ama, neredeyse suçu aramaya
bafll›yoruz: Acaba neyin suçlusuyum diye aramaya
bafll›yoruz."

‹çinde nefes ald›¤›m›z, yaflad›¤›m›z
ortam›n bize kendimizi suçlu
hissettiren bir yap›s› var.

Zengin ülkeler, dünya
nüfusunun yüzde
14’ünü oluflturuyor,
ama dünya ticaret
kâr›n›n yüzde 75’ini
al›yorlar.
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• Dünya nüfusunun en üstteki
yüzde 1’inin geliri, en alttaki yüzde
57’sinin toplam gelirine eflit. Yani,
60 milyon insan, yaklafl›k 3 milyar
insanla ayn› gelire sahip.2

Sonuçta, yeryüzünde hem ülkeler
aras›nda, hem de ülkelerin kendi
içlerinde zenginlerle yoksullar
aras›nda önemli bir eflitsizlik olgusu
bulundu¤u ve bu eflitsizlik trendinin
azalmak yerine artmakta oldu¤u
gözlenmekte. Uluslararas› siyaset
bilimciler ve sosyologlar,
sözkonusu trendlerin terör ve
fliddeti art›raca¤›ndan endifle 
ediyorlar. ((BBkkzz;; YYookkssuulllluukk)k)k)k)kk

DDeerr;; AAddeemm ÖÖrrmmaarr

1 Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its
Discontents, New York, W.W.Norton, 2002, s.
5-6

2 “World Trade: Facts and Figures”, The
Independent, 10 A¤ustos 2003

Dünya Bankas› ve di¤er baz› BM
kurulufllar›n›n ve uluslararas›
STK’lar›n verdi¤i baz› istatistikler de
buraya ilâve edilebilir:

• Zengin ülkeler, dünya nüfusunun
yüzde 14’ünü oluflturuyor, ama
dünya ticaret kâr›n›n yüzde 75’ini
al›yor; dünya nüfusunun yüzde
40’›n› meydana getiren yoksul
ülkelerse, dünya ticaret kâr›n›n
yüzde 3’ünü elde edebiliyor.

• Zengin ülkeler, verdikleri 
1 dolar yard›m karfl›l›¤›nda, haks›z 
ticaretten dolay›, yoksul ülkelerden
2 dolar geri al›yorlar.

• Zengin ülkelerin kendi çiftçilerine
verdikleri günde 1 dolarl›k 
sübvansiyon, yoksul ülkelere
yapt›klar› yard›m›n 6 kat›.

• Dünyan›n en büyük 100
ekonomisinin 51’i ülkelerden de¤il,
flirketlerden olufluyor.

• Dünya nüfusunun yar›s›na 
yak›n› (2.7 milyar insan) günde 2
dolar›n alt›nda bir parayla yafl›yor.

elefltiriler getirdi¤i bir kitab›nda,
yoksul ülkelerin pek ço¤unda bu
olgunun vaad edilen ekonomik
yararlar› getirmedi¤ini söyledikten
sonra, çarp›c› istatistikler ve ‘sis-
temin içerisinden’ flöyle bilgiler
veriyor:

Zenginlerle yoksullar aras›nda
gittikçe büyüyen bir uçurum,
Üçüncü Dünya ülkelerinde
giderek artan say›da insan› feci
bir yoksulluk içinde b›rakt›; bu
insanlar günde 1 dolardan daha
az bir parayla yaflamlar›n›
sürdürmek zorunda. Yirminci
yüzy›l›n son on y›l›nda yoksul-
lu¤un azalt›laca¤› tekrar tekrar
vaad edildi¤i halde, sefalet
içinde yaflayan insanlar›n say›s›
100 milyon fazlalaflt›. Hem de
bu, dünyan›n toplam gelirinin
her y›l ortalama yüzde 2.5
oran›nda artt›¤› bir dönemde
oldu. (...) Küreselleflmeyi
elefltirenler, Bat›l› ülkeleri
riyakârl›kla suçluyorlar ve
elefltirenler hakl›. Bat›l› ülkeler
yoksul ülkeleri ticarette gümrük
duvarlar›n› kald›rmaya iter-
lerken, kendi duvarlar›n›
korudular, geliflme yolundaki
ülkeleri kendi tar›m ürünlerini
ihraç etmekten al›koydular ve
böylelikle onlar› müthifl
ihtiyaçlar› olan ihracat gelir-
lerinden yoksun b›rakt›lar.1

Ohannes fiaflkal’›n 
bir karikatürü. (Aç›k

Radyo Arflivi)

ZZeennggiinn üüllkkeelleerr,, vveerrddiikklleerrii 11 ddoollaarr
yyaarrdd››mm kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa,, hhaakkss››zz
ttiiccaarreetttteenn ddoollaayy››,, yyookkssuull üüllkkeelleerrddeenn
22 ddoollaarr ggeerrii aall››yyoorrllaarr..
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Zeytinya¤›
‹nsanlar zeytini kendilerine
bahfletti¤i, belki sa¤l›ktan belki
lezzetten ve mutlaka sa¤lad›¤›
olanaklardan ötürü kutsal
addetmifller; zeytinin oldu¤u yerde
kavga olmaz, demifller. Bu ta antik
devirlere kadar böyle, Minerva
Athena’n›n da bar›fl sembolü olmufl
zeytin. Athena için yap›lan oyunlar-
da her zaman kazananlar, oyunda
baflar› gösterenler zeytin
dallar›ndan bir taç giymifller, ayn›
flekilde Olimpiyat oyunlar›n›n hâmisi
tanr› Zeus da zeytin dal›n› kul-
lanm›fl, ona atfedilmifl. Mitolojik
dönemlerden tarih içindeki zamana
geçersek; ‹slamiyette zeytin çok
kutsal addediliyor, Kur’an’da 
geçiyor. Nur suresinde flöyle 
deniyor: 

“Allah göklerin ve yerin nurudur,
onun nurunun örne¤i, içinde ç›ra¤
bulunan bir kandile benzer. Kandil
bir s›rça içerisindedir, s›rça inciden
bir y›ld›z gibidir ki do¤uya da bat›ya
nispeti olmayan bereketli bir zeytin
a¤ac›ndan yak›l›r. Bu a¤ac›n ya¤›
neredeyse atefl dokunmasa bile ›fl›k
saçar. Nur üzerine nurdur o.”

Zeytin ayn› flekilde Yahudiler için
de çok kutsal, hatta zeytinya¤›n›n
kullan›ld›¤› bir bayram var,
Hannuka bayram›; bir di¤er ad› da
Ifl›k bayram›. Bu bayram›n ortaya
ç›kmas›na da M.Ö. 2. yüzy›lda
küçük bir Yahudi grubunun,
Helenik Suriyelilere karfl› ilk silahl›
sald›r›y› yapmalar› ve kazanmalar›
neden olmufltur. Kazanan Yahudiler
geri döndüklerinde ‹srail tanr›s›n›n
kutsal mabedini y›k›lm›fl halde
bulurlar. Çünkü yokluklar›nda bütün
kandiller putperestler taraf›ndan
yok edilmifl ve dinen makbul
olmayan hale getirilmifltir. Ancak
›fl›k saçan bir kandil yanmaktad›r.
Onlar da bu kandille mabedi put-
perestlerin b›rakt›¤› kötülüklerden
ar›nd›r›rlar. Kandil mucizevi bir
flekilde sekiz gün boyunca yanarak
onlara bu imkân› sa¤lar. Bu neden-
le günümüzde de Hanuka
bayram›nda sekiz gün boyunca her
gün bir ilave ile kandil ›fl›¤› yak›l›r. 

Art›k zeytinya¤› kandil olmaktan
ç›kt›, ama bize ›fl›k tutan, lezzet
veren bu mucizevi ürün onu
yetifltiren halk›n gözünde çok
de¤erli ve zeytin üreticileri de
elleriyle besleyerek yetifltirdikleri
için onu herhalde çocuklar› kadar
seviyorlar. 

Zeytin Üreticisi Lütfü Baydar
Anlat›yor...
Bodrum’un Çömlekçi Köyündenim.
Do¤ma büyüme zeytinciyiz, zeytin
içinde yaflad›k, büyüdük; zeytini
fevkalade biliyoruz, tan›yoruz. Ayn›
zamanda zeytinya¤›n›n, zeytinin 45
sene imalat›n› yapt›m. Bodrum zey-

tini deyince akla birkaç çeflit gelir.
Esasen Bodrum’da deniz kenar›nda
yetiflen zeytinlerin tamam› ya¤l›k
zeytindir, yemeklik de¤ildir. Bizim
yöreye, Karaova bölgesine geçince;
bizim yörenin zeytinleri yemekliktir.
Daha kalitelidir, deniz havas›ndan
daha uzak ve cinsi de de¤ifliktir.
Deniz havas› zeytini çok etkiler.
Ya¤ kalitesini düflürür, asidi yük-
seltir, yemeklik ya¤dan ç›kar›r yani.
Gerçi deniz kenar›nda üretilenleri
ya¤l›k yap›yoruz da, kalitesiz ya¤
oluyor. Onlar›n mutlaka rafineriye
gitmesi gerekir. Buradan onu
hemen önünüze koyup yemek de
mümkün olmaz, ac› olur. Deniz

havas›ndan biraz geriye 50-60 km.
geriye gitti¤iniz zaman bizim
yörelerin zeytinleri çok kalitelidir.
Köyümüz biraz yüksekçedir, beyaz
toprak üzerine kurulmufl, çok
kaliteli zeytinlerimiz olur. Ya¤da da,
zeytinde de söz sahibidir Çömlekçi
köyü. 

Eskiden, ya¤lar eski tür de¤irmen-
lerde ç›kar›l›rd›. Bunlar hayvanlarla
dönen tafllard›. K›smen insan
gücüyle, ‘bocurgat’ dedi¤imiz
flekilde dönmek suretiyle s›k›l›rd›
zeytinler. Bir de benim o zaman
Atina’dan al›nm›fl bir fabrikam
vard›; su cenderesi dedi¤imiz su

s›k›flt›rmal›, pistonlu... Sadece
bende vard› o zamanlar. Onu
satt›m, yerine ‹zmir fabrikas›n› kur-
dum, daha büyük kapasiteli. Art›k
onlar yok piyasada. Çok eski
imalatç› oldu¤um için ben fluna
inan›yorum; bugünkü zeytinler kon-
tini (kontinü) denilen sistemde
s›k›l›yor, bu ‹talyan usulü bir sistem.
Ama gelin görün ki Türkiye’de
yap›lan kontini ile ‹talya’da yap›lan
kontini aras›nda çok fark var. Bizim
sanayi henüz pek geliflmifl
say›lm›yor, çünkü ‹talyan kontini-
sinde s›k›lan gayet tatl› oluyor, ama
bizim yerli kontinide s›k›lan biraz
bo¤az yak›yor. Bu kontiniler art›k

Van Gogh’un zeytin
a¤açlar›, 1889.
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Bir yandan ihtiyac›m›z var
yap›yoruz, bir yandan da zevk için
yap›yoruz asl›nda. Biz bu ifle
bafllad›k bafllayal› yemeklik zeytini
asla ya¤ ç›karmak için atmay›z.
Bizde han›mlar zeytinya¤›n› bol bol
kullan›rlar yemeklerde. Baflka
birfley kullanmay›z zaten. Köylü
olarak ayçiçek ya¤› diye birfley
girmez bizim mutfa¤a. Sadece baz›
ailelerde tatl›larda, keklerde biraz
kullan›l›r. Biz genelde tatl›lar›m›z›
bile zeytinya¤› ile yapar›z. 

Ben 73 yafl›nday›m. 73 seneden
beri hiç bu flekilde ya¤mur
oldu¤unu görmedim. Bu ancak
say›l› günlerde olur. Eyembuhurda
olur ((BBkkzz;; EEyyyyyyaamm--›› BBaahhuurr)r)r)),,
h›drellezde olur, ülker dönümü
f›rt›nas›, ülkerde olur. Bu dönem-
lerde olan f›rt›nalar zeytine zarar
verse de belirlidir, kendini ona göre
haz›rlars›n. Temmuz’un 9’unda,
11’inde hiç böyle bir kuvvette
ya¤mur olmam›flt›, biz ans›z›n yaka-
land›k. Harman›n varsa ›sland›,
saban›n varsa ›sland›, art›k her fley
›sland›, zarar verdi. Ba¤›m›z varsa
direkler yatt›, yere y›k›ld›, oradan
zarar. Ama zeytinler bu iflten çok
mutlu oldular. Biz de oradan
zarar›m›z› telafi edece¤iz. fiu anda
zeytinlerimiz çok besili. Zeytin ne
kadar besili, ya¤l›, etli olursa ya¤
oran› da o kadar fazla olur.
Yemeklik lezzeti de ona göre olur.
Dilme yapaca¤›z, lezzeti olur,
kalitesi olur, rand›man› olur...

Zeytinya¤› Degüstatörü Mehmet
Cavl› Anlat›yor...
Ayval›kl›y›m, burada do¤dum.
Zeytinin toplanmas›ndan,
yetiflmesinden, ya¤›n›n s›k›lmas›na
bütün operasyonlarda
küçüklü¤ümden beri bulunuyorum.
25 senedir de bu sektörün içinde-
yim. Kendim zeytinya¤› degüs-
tatörü ve sat›n alma sorumlusuyum.
Kalitesinden, imalat›ndan, dolu-
mundan piyasa pazar›na kadar
yak›n takipte bulunmaktay›m.
Zeytinya¤› sevgi ile olur, aflkla olur.
Zeytinya¤›n› severseniz yapa-
bilirsiniz, anlars›n›z. Çok özel bir
üründür... Sevgisiz hiçbir fley güzel
olamaz; zeytinya¤› bilhassa bunu

al›yoruz, k›rm›z› da al›yoruz, yeflil
de al›yoruz, siyah da al›yoruz.
Akflam bu zeytinleri b›çakla diler-
ken, -elde diliyoruz, makinede
de¤il- o zaman k›s›mlara ay›r›yoruz;
yeflil, k›rm›z›, siyah... Siyahlar ya¤l›
zeytin oluyor, onlar zeytinya¤›na
b›rak›l›yor, limonla. K›rm›z›lar›
limonlu, ekflili suya salamura
yap›yoruz. Yeflilleri de k›rmaya
b›rak›yoruz. Bu flekilde yemeklik
zeytinlerimizi tamamlam›fl oluyoruz.
Bunu uzun süreli, 1-2 y›l saklaya-
bilmek için büyük küplere ba-
s›yoruz. Olur ya bazen zeytin
olmuyor, ikinci sene ne sata-
caks›n›z? 25 kg’l›k bir plastik
bidona %12 nispetinde tuz 

koyuyoruz. Bir kere suyunu süzü-
yoruz, çiziyoruz, koyuyoruz. Aradan
15-20 gün geçiyor suyunu süzü-
yoruz, %12-15’lik olmas› flart›yla
tuzlu suyu koyuyoruz. Yeni bir tuzlu
su... A¤z›n› kapat›yoruz, at›yoruz
depoya. ‹htiyac›n›z yoksa bir sene
boyunca bakm›yorsunuz buna. Bir
sene sonra ihtiyac›n›z oldu¤u
zaman onun tuzlu suyunu b›rak›yor-
sunuz, tatl› su koyuyorsunuz;
suyunu b›rak›p tekrar tatl› su
koyuyorsunuz, tuzu üzerinden git-
tikten sonra yine hafif bir tuzlu su,
nispet dahilinde limon tuzu koymak
suretiyle art›k salamura suyunu
haz›rlam›fl oluyorsunuz; zeytininiz
de tatlanm›fl zaten, tuzu gitmifl,
içine b›rak›yorsunuz, art›k bir daha
bozulma flans› yok... 

insan gücüyle çal›flm›yor, sadece
makine. Bir yandan zeytini koyu-
yorsunuz, suyu bir tarafa, ya¤› bir
tarafa akarken görüyorsunuz, bir
daha görmüyorsunuz. Eskiden
böyle de¤ildi iflte. Eski usulde
tafllarda döne döne hamuru
yap›yorsunuz, oradan
Arabistan’dan gelme ipince torbalar
içine yay›yorsunuz, sonra da presin
üstüne y›¤›yorsunuz, bas›yorsunuz
dü¤meye, pres s›k›yor bunu. 300
ton s›k›yor; bu 300 tonu s›kt›¤›n›z
zaman ç›kan küspesinde %5 rutu-
bet kal›yor. Ama kontini yap›landa
%1 ila %2 rutubet kal›yor. Bu
aradaki çok fazla fliddetli
s›k›flmadan ç›kan ya¤ herhalde
kaliteyi düflürüyor gibime geliyor.
Biz kontini sisteme geçmedik yani.
Asl›nda eski fabrikam da bozul-
masa iyi imifl, ama bu yeni fabrika
da ayn› sistem üzerinde çal›fl›yor.
Biraz daha güçlü, kapasitesi fazla.
Komflu, yak›n köylerden s›kmak
için hayli zeytin gelirdi eskiden. 200
haneli köyde 3 tane dev fabrika
olursa elbette köyün zeytinin yet-
meyece¤i belliydi. Onun için çeker-
dik d›flar›dan. Ama flimdi ben
b›rakt›m ve iki tane kald›, onlara
köyün zeytini yetiyor, art›k
d›flar›dan almaya gerek yok.

Yöremizin zeytinlerinin de birkaç
çeflidi var. Zeytinlerimiz yeflil iken,
kararmadan olguncalar›n›, büyük-
çelerini s›y›r›yoruz. Bunlar› taflla
k›r›yoruz, bunlara ‘k›rma’ diyoruz.
Biz bunlara kendi deyimimizle ‘çe-
kiçte’ deriz. Ama burada ‘k›rma’ 
diyorlar. Çok güzel yemekli¤i olur.
Biraz daha yetiflmeye yak›nken
al›yorsunuz, yerken o zeytin zeytin
lezzetini a¤z›n›zda buluyorsunuz.
Buran›n insan› kahvalt›da çekiçteyi
tercih ediyor. Bunlar› tatland›r›rken,
sofran›za koyaca¤›n›z zaman biraz
ya¤, birazc›k kekik, 2-3 tane k›rm›z›
biber at›yorsunuz, 1 limon s›k›yor-
sunuz, çok nefis oluyor kahvalt›da.
Bundan sonra zeytinlerimiz art›k
biraz biraz siyahlaflmaya bafll›yor,
art›k olgunlafl›yor, o zaman da sil-
kiliyor. Biz bu zeytinleri silkti¤imiz
zaman bez üzerine silkiyoruz, bu
bez üzerinden ilk önce yemekli¤ini
al›yoruz. Yemekli¤i kar›fl›k vaziyette

Homeros’un deyifliyle “s›v› alt›n”›n kayna¤›,
zeytin.
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çok istiyor. Çok meflakkatli, k›fl
meyvesi; toplanmas› ve s›k›lmas›
k›fl flartlar›nda çok zor olan bir
ürün. Bir kültürdür zeytinya¤›, bu
kültür bir kere olufltu mu kolay
kolay vazgeçilemez. Oluflmas› zor-
dur, zor ö¤renilir, olufltu¤u zaman
da zeytinya¤› tutkusu bir daha kay-
bolmaz. 

Türkiye’de son y›llarda çok fazla
zeytin filizi dikimine baflland›,
zeytinya¤›n›n önemini herkes
alg›lamaya bafllad›. Zeytin fide
hâlinde dikilir; ya¤l›k zeytinler en
erken 10 sene sonra meyve verir,
ancak tam rand›manla meyve
verme¤e bafllamas› 15 seneyi
bulur. Sofral›k zeytinlerde ise 5
sene sonra zeytin almaya bafllaya-
bilirsiniz. Çünkü sofral›k zeytinlerin
a¤açlar› çabuk geliflir, çabuk
meyve verir. Ufak a¤açlard›r. Ya¤l›k
zeytinler iri ve büyük a¤açlar
oldu¤u için ancak meyve verme
konumuna gelir. Yemeklik
zeytinya¤› ‹da da¤› eteklerinde en
güzel ç›kar. Biz de s›zma ve
yemeklik türü ya¤lar›m›z› ‹da Da¤›
eteklerinde bulunan Ayval›k,
Edremit ve Burhaniye yörelerinden
temin ederiz. Bu zeytinler dünyada
lezzet aç›s›ndan birinci s›radad›r.
Edremit, Ayval›k tipi dedi¤imiz
ya¤l›k zeytin tipleri vard›r. Bir de
Gemlik, Ayd›n Memecik, Domaz’da
yeflil zeytin elde ediliyor, o tür
sofral›k zeytin a¤aç tipleri vard›r. 84
çeflit zeytin a¤ac› bulunur. Hepsinin
de¤iflik ismi vard›r ve yörelere göre
de¤iflik de¤iflik yetifltirilir.

Türkiye’de de, az da olsa
Avrupa’daki gibi toplama flekilleri
uygulanmaya baflland›. A¤ac›n dal-
lar›na ba¤lanan vibratörlerle, alt›na
tenteler serilip titreflimle silkeleyip
tentelerden zeytinler toplan›yor.
Eski sistemde ya¤l›k zeytinler,
s›r›klarla silkelenip a¤açlar›n alt›na
tentelere düflüyordu. Bu flekilde
tabii a¤açlar, filizleri, yapraklar›
epey darbe al›yordu. Bir sonraki y›l
için de a¤ac›n meyve vermemesi
söz konusu idi. Avrupa’da ise daha
çok sofral›k zeytinler a¤açlar küçük
oldu¤u için elle s›yr›larak toplan›yor.
Ya¤l›k zeytinlerde yeni yeni bafllad›

titreflimle toplama yöntemleri. Ama
eski sistem toplama da ço¤unlukta. 

Biz Ayval›k, Edremit ve Burhaniye
çevresinden bu ya¤lar› tadarak,
kendi isteklerimize uygunlu¤unu
sa¤layarak, üreticileri bilinç- 
lendirerek, e¤iterek, belirli bir
çizgiye getirip, kaliteyi yükseltip
hijyen flartlar›n› da sa¤layarak
ya¤lar›m›z› büyük müstahsillerden
tedarik ediyoruz. Üretim krom tank-
larda yap›l›yor. Yani s›k›lm›fl ya¤›
haz›r al›yoruz. Bu tür müstahsillerle
iliflki içindeyiz ve onlara devaml›
e¤itimler, konferanslar, seminerler
veriyoruz. Hem kendi aç›lar›ndan
verimliliklerini art›rmak, hem de
bizim alaca¤›m›z ya¤lar›n hijyen
flartlar›n› ve kalitesini yükseltmek
için bu tür bir dayan›flma
içerisindeyiz.

Alaca¤›m›z ya¤lar farkl› sistemlerle
s›k›lm›flsa ben kendim tadarak
bunu ay›rt edebilirim; kontini mi,
sulubask› m›, taflbask› m›... Biz
bütün ürünlerimizin hepsinde konti-
ni sistem yemeklik s›zma türü
zeytinya¤› kullan›yoruz. Sadece
taflbask›, sulubask› diye bir
ürünümüz var, bunda da
taflbask›dan elde edilen ya¤lar› al›p
ambalajl›yoruz. Geliflen teknoloji-
den zeytinya¤› sektörü de nasibini
ald›. Eskiden insan gücü ile
bafllayan ve sonra da hayvanlarla
devam eden zeytin s›kma ifllemleri
yap›l›yordu. Sonra buhar ve s›cak
suyun da gücü kullan›larak taflbask›
dedi¤imiz sistemler kullan›lmaya
baflland›. Taflbask›da tarlada
toplanan zeytinler fabrikalara parti-
ler hâlinde getirilir, herkesin partisi
ayr› ayr› çal›fl›l›r. Herkesin zeytinin-
den ç›kan ya¤ da takdim edilir.
Birbirine kar›flmas› söz konusu
de¤ildir. 

Zeytinler taflbask›da granit
dedi¤imiz iki yuvarlak tafl aras›na
dökülür. Bu tafllar›n özelli¤i ya¤›
almamas›d›r. Yani zeytini ezip
hamur hâline getirirken ya¤›n›
almaz. Bu tafllar a¤›r devirde zeytini
hamur hâline getirir. Hamur hâline
gelen zeytin tafl›n önündeki havuza
dökülür, buradan ‘gavata’

dedi¤imiz tasla torbalar›n aras›na
serilir. Bu torbalar bask› dedi¤imiz
pres makinesinin üzerine dizilir.
Bunlar bas›nçla s›k›l›r. Torbalar, 
k›l-keçe türü fleylerdir; bask›
artt›kça torbalar›n kenar›ndan ve
yanlar›ndan zeytinya¤›n› ak›t›r. Bu
ç›kan ya¤, kanallarla ‘poluma’
dedi¤imiz çukurlara iner. 

Bu birinci s›k›mdan sonra usta
taraf›ndan her torban›n aras›na kay-
nar su verilir. Bu torbalar bir daha
s›k›l›r, yine ayn› ifllem yap›l›r, bu
sefer s›cak su ile ç›kan kalan ya¤
polumaya gider. Hepsi poluma
dedi¤imiz çukurda toplan›r. ‹kinci
s›k›mdan sonra torbalar›n
aras›ndaki ‘pirina’ dedi¤imiz zey-
tinin çekirde¤i, bask› ustas›
yard›mc›s› taraf›ndan torbalar›n
içinden al›n›r. Bir taraftan da iki
tak›m torba kullan›l›r; ilk tak›m torba
aralar›na hamur konularak s›k›m
için haz›rlan›r. Öteki torban›n için-
deki pirina küspeleri de boflalt›l›r. 

Tabii burada dikkat ederseniz ifllem
fleklinde, suyla ya¤ çok temas
ediyor. Eski insanlar›m›z mide ve
kar›n a¤r›lar›nda bu torba ya¤›
dedi¤imiz ya¤› kullan›rlard›.
Torbalar›n aras›na hamur
dizildi¤inde kendili¤inden, hiç
s›k›lmadan, s›cak suyla muhatap
olmadan b›rakt›¤› bir ya¤ vard›r, o
havuzda toplan›rd›. Elbette çok
de¤erli bir ya¤, kocakar› ilaçlar›
aras›nda da geçer. Bu ya¤lar sak-
lan›r, midesi a¤r›yan sabahlar› aç

"Meflakkatli k›fl
meyvesi.
Toplanmas›,
s›k›lmas› k›fl
flartlar›nda zor
olan bir ürün...
Bir kültürdür
zeytinya¤›, bir
kere olufltu mu,
kolay vazge-
çilmez...
Oluflmas› zor-
dur, ama
olufltu¤u zaman
da zeytinya¤›
tutkusu bir daha
kaybolmaz."

16. yüzy›la ait olan gravür
zeytinya¤›n›n haz›rlan›fl
sürecini gösteriyor.



Buradan da tamamen krom hatlarla
krom tanklara getirilir. 

Burada tattaki fark flu ki kontini sis-
temde ya¤ daha meyvemsidir;
yakarl›¤›, ac›l›¤› çok fazlad›r. Çünkü
hava ile temas etmedi¤inden dolay›
içinde bulunan feronlar d›flar›
ç›kamaz. Bu ac›l›k, yakarl›k asidite
ile de¤il, tamamen tatla ilgilidir. Çok
aromatiktir. Sulu bask›larda bunlar
hava ile temas ettikleri için ac›l›k,
yakarl›k azd›r. Hava ve su, ac›l›¤›,
yakarl›¤› al›yor; ama taze
zeytinya¤›nda bu bilhassa aranan
bir özelliktir. Sulu sistemlerde ya¤
daha yumuflakt›r. Kontini sistemde
daha canl› ve aromatiktir.

‹talya’da sulu bask›ya yak›n bir sis-
tem var, Türkiye’de de olmas›
laz›m. Bu da çok yüksek maliyetli
birfley, çok a¤›r devirde çal›flt›r›yor-
sunuz, zeytin tanesini çizerek deli-
yorsunuz ve vakumla ya¤› al›yor-
sunuz. Burada da sulu bask›ya
yak›n bir ya¤ ç›km›fl oluyor.
Türkiye’de tüketicinin ço¤unun art›k
kontini sistemle ç›kan ya¤lara
do¤ru kayd›¤› tespit ediliyor pazar
araflt›rmalar›nda. Ama Türkiye’de
Burhaniye’de, Ayd›n’da var bu tür
üreticiler.

Biz Körfez, ‹da Da¤› eteklerinde
oluflan Ayval›k, Edremit, Burhaniye
zeytinlerinden al›yoruz. Bu yörede
ç›kan ya¤›n dünyada emsali yok.
Zeytinya¤›na âfl›¤›m, kim satarsa
sats›n; tüketilsin... Türkiye’de al›m
gücü daha yüksek seviyelere
gelsin... ‹ç tüketim 900 gr-1 kg gibi,
ama bu 2 kg’lara ç›kt›¤› zaman
Türkiye’deki sa¤l›k problemlerinden
baz›lar›n›n da halledilece¤ini
düflünüyorum. Zeytinya¤› çok güzel
bir meyve suyu, dünyada emsali
yok. Meyve suyu gibi s›k›l›p, hiçbir
ifllem görmeden kullan›lan bir
ürünümüzdür. Zeytin a¤ac›n›n
huzuru, mutlulu¤u üzerinizde olsun,
zeytin a¤ac› gibi uzun ömürlü
olun... 

EEnnggiinn AAkk››nn

Pr; Tad Muhabbetleri
Yt; 07 Eylül 2002. 

fiirketimizde kalite güvence depart-
man›nda benimle beraber her
ald›¤›m›z ya¤› tadan üç degüstatör
arkadafl›m›z daha var. Biz s›zma,
yemeklik türü zeytinya¤lar›n› körfez
bölgesi, Ayval›k, Edremit,
Burhaniye’den al›rken önce
bildi¤imiz müstahsillerden al›r›z.
Tek elden al›r›z. Önce gidip müs-
tahsilden numunemizi al›r›z, bunlar-
la laboratuar flartlar›m›zda, bu arka-
dafllarla tat paneline gireriz. Herkes
bu ya¤› tadar, ayr› ayr›
de¤erlendirir, sonra kendi içimizde
bunu tart›fl›r›z. fiirket isteklerine
uygunlu¤u olup olmad›¤›n› denetler
ve de¤erlendiririz. Dikkat ederseniz,
ya¤› önce tad›yoruz, asit ve
kimyasal analizlerini sonradan
yap›yoruz. Tüketicimize verdi¤imiz
tad› devaml› sa¤lamak bizim en
öncelikli görevimiz. Bu flekilde
tadarak uygun bulursak, krom
tankerlerle gidip bu müstahsillerden
ya¤›n› al›yoruz. Fabrikaya girmeden
önce de tekrar tanker numunesi
al›n›p analizleri yap›l›r, tat panelleri
yap›l›r. 

Transport esnas›nda bir d›fl etken-
den etkilenme ya da kar›fl›m var m›
yok mu, ona bakar›z. Analizler bit-
tikten sonra ya¤› fabrikam›za getiri-
riz. Kontini tamamen kapal› bir sis-
temdir. Zeytin tarladan toplan›p
fabrikaya geldi¤inde zeytinlik
y›kama havuzlar›nda y›kan›r, çöpü,
yapra¤› ve yabanc› maddeler tama-
men ayr›flt›r›l›r. Y›kanan zeytin
kapal› sistemde konveyörlerle
k›r›lmaya al›n›r. Bu k›r›lma tamamen
kapal› bir sistem, krom hazne
içinde yap›l›r. Çünkü sulu bask›da
ya¤, devaml› hava ve suyla irtibat
hâlinde. Kontinide ise tamamen
kapal› bir sistemde. 3600 devirde
bu zeytinler k›r›l›r, hamur hâline
getirilir. 3,600 devir s›cakl›k yarat›r,
s›cak ortam oluflur. Hamur hâline
gelen zeytinler malazköre gönde-
rilir. Burada pirina ve ya¤ ayr›flt›r›l›r.
Bu da tamamen krom bir hazne,
hava ile hiç temas› yok. Ayr›flt›r›lan
pirina, pirina toplama sahas›na, ya¤
da santrifüjlere gider. Burada
santrifüjden geçirilir. En ufak
yabanc› cisim, su veya pirina
k›r›nt›s› varsa onlar ayr›flt›r›l›r.

karn›na çorba kafl›¤› ile içerdi. 
Ama zeytinya¤›, suyu ve havay›
sevmez. 

Polumada toplanan zeytinya¤› 
dinlenmeye b›rak›l›r, özgül
yo¤unlu¤undan dolay› su afla¤›
do¤ru iner, zeytinya¤› yukar›da
kal›r. Belirli bir zaman sonra ya¤
ustas› ‘kayd›rma’ dedi¤imiz bir
kapla suyun üzerinden ya¤› yavafl
yavafl toplay›p müflteriye verilecek
flekilde gü¤ümlere doldurur. Bu
kalan kayd›rman›n özelli¤i de flu ki,
çok ince bir fleydir; ya¤la suyu
b›çak gibi keser ve toplar. Metal
servis tabaklar› gibi bir malzeme-
den, kenarlar› çok ince bir kapt›r.
Bu bafll› bafl›na bir sanat zaten,
yapan kifliye de ya¤c› ustas› derler.
Bunu yapabilecek insan›n meleke
kazanmas› laz›m. Sonra pirinas›,
yani ç›kan küspesi de pirina fab-
rikalar›na gider, buralarda üzerinde
kalan ya¤lar ‘egzan’la al›n›r. Pirina
ya¤› elde edilir, sabun sanayisinde
kullan›l›r. Hatta ‘pirina sabunlar›’
halk aras›nda çok kullan›lan bir
sabun cinsidir. Direkt zeytinya-
¤›ndan yap›lan natürel sabunlard›r
bunlar. Bizim yöre halk›m›z
esas›nda kendisi, evdeki
zeytinya¤›n›n dibinde kalan ya¤›
evinde kaynat›p sabun yapar. 
O çok daha natürel oluyor.

Sulu bask›da zeytinya¤› böyle elde
ediliyor. Fakat sulu bask›da ve eski
tip üretimlerde iflçilik maliyetleri çok
yüksek, çal›flanlar fazla, verim ve
rand›man daha düflük. Ayn› zeytini
kontini sistemle iflledi¤iniz zaman 
4 kilo zeytinden 1 kilo ya¤ elde
edebilirsiniz; sulu bask›da ise 5-5,5
kilo zeytinden 1 kilo ya¤ elde 
edebilirsiniz. Maliyeti de yüksek
olmufl oluyor. Tabii biraz daha
s›cak ama, hijyen ve kalite olarak
kontini sistemlerden fark epeyce
fazla. Kontini sistemlerde bir 
ekipte 3 kifli çal›fl›r, sulu bask›
vardiyas›nda 9 kifli çal›fl›r, yani üç
kat›. Maliyetleri düflünün. Büyük bir
kontinide kapasite olarak 8 saatte
400 çuval iflledi¤iniz yerde, sulu
bask›da 40-50 çuval iflleyebilirsiniz.
Rand›man, verim, kalite ve hijyen
aç›s›ndan farkl›d›r. 

"Zeytinya¤›na
âfl›¤›m; kim
satarsa sats›n,
tüketilsin... Çok
güzel bir meyve
suyu, dünyada
emsali yok...
Zeytin a¤ac›n›n
huzuru
üzerinizde
olsun..."
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Zidane

Zidane
Zinedine Yazid Zidane. (Do¤um
Tarihi: 23.07.1972, Marsilya-
Fransa) Cezayir as›ll› Frans›z 
futbolcu. ‘Zizou’, ‘ZZ’ ve ‘Yaz’
lakapl› Bedevi futbolcu Zidane 
her ne kadar ileriye dönük ofansif
oyuncu olarak bilinse de, ‘baz›lar›’
nezdinde yüz hatlar› vesilesiyle 
vicdana dönük defansif muteber 
bir insand›r. Baflka türlü hayallere,
anlamlara alet edilebilecek incelik-
te, mütevaz›l›kta, efendilikte ve
fliddette, asilikte, y›k›c›l›ktad›r.
Sahalardaki son 10 numaran›n 
futbolu b›rakmas› ile ‘futbol 
dilencilerinin’1 bir hâmisi daha
zaten iyiden iyiye çöle dönen 
futbol sahnesinden çekilmifltir. 

Futbola Marsilya’n›n banliyölerinde
bafllam›fl, daha sonra 16 yafl›nda
Cannes’da bafllayan birinci lig
maceras›n›, s›ras›yla Bordeaux,
Juventus ve Real Madrid’de
sürdürmüfltür. Say›s›z kupa, 
ödül ve baflar› kazanm›flt›r. 
Lakin bunlar›n çok da önemi 
yoktur. 2006’daki dünya kupas›nda
‹talya’ya oynanan final maç›n›n
uzatma dakikalar›nda ‹talyan 
futbolcu Materazzi’ye ikram 
etti¤i ‘tos’la k›rm›z› kart görmüfl 
ve bir finalin sonucundan daha
fazla konuflulan ilk insan 
olmufltur. ((BBkkzz;; MMeettiinn OOkktttkkttaayy,,
MMaarraaddoonnaa))))

Zizou
... Zaten çöle dönen keyif hâllerimizin ortas›ndaki son kale
de, Zizou’nun sahadan çekilmesi ile düflmüfl oldu. Yanl›fl
anlafl›lma olmas›n, Materazzi’ye ‘tos yap›p’ k›rm›z› kart
gördü diye düflmedi bu kale. Sadece güzel oyundan ve
güzel ‘durufl’tan yana pek de eli aç›k olan bir topçu futbolu
b›rakt›. Hayat›n›n bu son maç›nda bile, efendilerinin
sofras›nda masadan kalkmay› bir an bile düflünmedi. Akl›yla
de¤il, yüre¤iyle hareket etti. Neden öyle, bir anda dönüp de
Materazzi’ye tos att›, onu bile tam olarak bilmiyoruz. Çok
da önemli de¤il. Lakin maç›n hemen peflinden bu mesele
ile ilgili laf etmeyerek, ortal›kta bas bas ba¤›rmayarak,
neden farkl› oldu¤unu da gösterdi hepimize. O ne ketum-
luktu öyle!

Maradona’y› çok sevmifltim. Zinedine Zidane’› çok sevdim.
‹kisi de, modern futbola inat, mahalle maç›nda oynar gibiy-
diler. Tek farklar›, biri tak›m› kendisi kuruyordu, di¤eri kurul-
mufl tak›mda en iyisini yap›yordu. Lakin, ikisi de hiçbir
zaman, oyunun en güzel yerinde, ‘efendiler’ ça¤›r›nca
toplar›n› al›p gitmediler. Jean-P. Sartre flöyle der: “fiiddette
çekici bir yan vard›r.” Ba¤lam› bir yana, Zizou’nun yapt›¤› o
hareketi, çokça da meflrulaflt›rarak üstleniyorum. Tamam
akl›mla de¤il belki, ama yüre¤imle. Hani siz de bir düflünün
(Ahmet Çi¤dem’in hat›rlatt›¤› üzere), sizin içinizden hiç
mahallede top oynarken, baban›z ne kadar tembihlese de,
oyun içinde her türlü pisli¤i, ahlaks›zl›¤› yapan, f›rsat bul-
dukça onu bunu tekmeleyen birine vurmak geçmedi mi?
Materazzi’nin muhtemelen bilinçli bir provokasyonla,
Zizou’yu oyundan att›rmas›yla, bir abinin gelip sizin topu-
nuzu al›p gitmesi aras›nda ne fark var? Materazzi bizim 
topumuzu çald›. Zizou da, hepimiz ad›na, ona vurdu! ‹flte
bu nedenle ben bu hareketi üstleniyorum. ‹flte ben
Zizou’nun en çok bu ‘erdemli’ hâlini sevdim. Daha da
yazar›m, ama burada durucam, belki de durmak laz›m.
Sonuçta olay çok s›cak. Ben de kendimi ‘s›cak’ kelâmlar-
dan alam›yorum... Zinedine Yazid Zidane, benim nezdimde,
o dakika oyundan ç›k›p seremoniye kat›lmayarak, kendini
Beckenbauer gibi, Platini gibi, Pele gibi ‘loca’ya de¤il, bizim
kalplerimize hapsetmifltir. O vakit ben de bu yaz›ya yak›n
dostlar›n›n ve tak›m arkadafllar›n›n ona takt›¤› lakapla veda
edeyim. Muhtemelen mahalle maçlar›nda da Zizou’ya öyle
ba¤›r›yorlard›. Güle güle ‘Yaz’, seni özleyece¤iz!2 

TTaann MMoorrggüüll

1 Bu terim Eduardo Galeano’dan ödünç
al›nm›flt›r.

2 Tan Morgül: “Kupa’y› De¤il, 
Zidane’› Tutmak” Aç›k Radyo, 

11 Temmuz 2006. (Dünya Kupas› finalinden
iki gün sonra) 
www.acikradyo.com.tr

Zinedine Yazid
Zidane.
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seslendirildi. 1001 Gece
Masallar›’na, Aç›k Radyo’nun 10.
y›l›nda bambaflka bir okuma tarz›
ile dönüldü: Bu klasik ve anonim
yap›t, bir y›l boyunca Eser Coflkun
yönetiminde dinletildi. 2005 y›l›nda,
yay›nlan›fl›n›n üzerinden 400 y›l
geçen Cervantes’in baflyap›t› Don
Kiflot, La Mancha’l› Asilzade Don
Quijote, Don Kiflot’tan Bugüne
Roman adl› incelemenin yazar› Jale
Parla taraf›ndan “Yel Mi, De¤irmen
Mi?” ad›yla eserden okumalar ve
okumalar›n yorumlar›yla 32 k›s›m
halinde dinleyicilere sunuldu. 100.
yafl›nda William Saroyan’›n, ‹nsanl›k
Komedisi adl› baflyap›t› tümüyle
okunarak an›ld› ve Aç›k Radyo bu
okumalar›yla Saroyan hakk›nda
Tütün Deposu’nda aç›lan serginin
bir parças› oldu. Reflad Ekrem
Koçu 100.yafl›nda Tarihimizde
Garip Vak’alar ile radyodan
gülümsedi. Kafka ise 125. yafl›nda
Dönüflüm’ü ile Aç›k Radyo’dayd›.
Sartre 100. yafl›nda Edebiyat
Nedir? ile Aç›k Radyo’nun konu¤u
oldu. 2007 senesi bu kez
Flaubert’in Madame Bovary’sininyy
yay›nlan›fl›n›n 150. y›l› idi. Tiyatrocu
Tilbe Saran üç ay boyunca
Flaubert’in bölümlemelerine sad›k
kalarak yap›t› okudu. Yine 2007
senesi Sabahattin Ali’nin do¤umu-
nun 100. y›l›yd›. Alt› ay boyunca
Sabahattin Ali’nin öyküleri, fliirleri,
mektuplar› okundu ve yazarlar
taraf›ndan Sabahattin Ali anlat›ld›.
2005 y›l› Aziz Nesin’in ölümünün
10. y›l›yd›. Her hafta bir Aziz Nesin
hikâyesi tiyatrocular›n deste¤iyle
seslendirildi. Tilbe Saran Flaubert’le
bafllad›¤› okumalar›n›, O¤uz Atay’›n
ölümünün 30. y›l›nda yazar›n
Tehlikeli Oyunlar’›n› hafta içi herrr
sabah okuyarak sürdürdü. Daha
sonra, Dostoyevski’nin Karamazov
Kardefller adl› eseri her sabah Tilbe
Saran taraf›ndan okunurken, ayn›
okuman›n gece tekrar›nda buna
Rusças› eklendi. Petersburg
Akademisi’nden Rus oyuncu Maria
Merlzyakova Akgüllü’nün sesinden.
Aç›k Radyo, 90. yafl›na gelen J.D.
Salinger’›, Franny ve Zooey adl›
novellas›n› Türkçeye çeviren Ömer
Madra’n›n sesinden dinleyerek
and›. Zihin tiyatrosuna son bir ek:

D›fl›nda, El Veri del Teatre, Ada,
Uyan›fl, Antigone, A¤z› Çiçekli
Adam, Sayfiyede Yaz…)
Aç›k Radyo Tiyatrosu’nda, yazarlar›
aras›nda Aziz Nesin, Tennessee
Williams, Aleksandr Puflkin, Behçet
Necatigil, Yi¤it Sertdemir, Eugene
Ionesco, Anton Çehov, Woody
Allen, Dario Fo’nun da  bulundu¤u
25 oyun sahnelendi. Ayn› y›l Aç›k
Radyo, Tiyatro Oyunevi’nin sah-
neledi¤i, Federico Garcia Lorca’n›n
Eskicinin Tazesi adl› oyunu ile 15.
Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro
Festivali’ne kat›ld›. Oyun, Aç›k
Radyo’da bir hafta boyunca bölüm-
ler halinde Tiyatro Oyunevi
taraf›ndan sahnelendi. Aç›k Radyo
15. yafl›nda Alt›dan Sonra
Tiyatro'nun kendi mekân›
Kumbarac› 50'de Gogol'un 200.
yafl›nda okuma tiyatrosuyla
sahnede: Müfettifl.

Üç Silahflörler ile bafllayan okuma
serüvenine bakt›¤›m›zda ilk durak
Göksenin Göksel yönetiminde oku-
nan öykülerden oluflan “Amma
Hikâye” programlar› dizisi oldu.
Zihin tiyatrosunun kitaplar
arac›l›¤›yla açt›¤› perdesi Amma
Hikâye’de yay›nlanan Bukowski’nin
Kasaban›n En Güzel K›z› öyküsüyle
yay›nlar› RTÜK karar›yla 15 gün
boyunca durduruluncaya kadar
aç›k kald›. Y›llar sonra Amma
Hikâye programlar›ndaki oku-
malar›n tekrar› yap›ld›.
Ve devam›: 2005 y›l›nda 200.
do¤um gününde “Andersen
Masallar›”, ard›ndan 2006 y›l›nda
da “Pireler, Periler, Devler” adl›
programlarda Anadolu’dan Uzak
Do¤u’ya, Meksika’dan Hindistan’a,
Vietnam’dan Danimarka’ya dünya
masallar› Tomris ‹ncer taraf›ndan

Zihinküre
((BBkkzz;; NNoooossffeerr)r)r))

Zihin Tiyatrosu
Aç›k Radyo, daha yay›n hayat›na
bafllamadan 6 ay önce kamuoyuna
aç›klad›¤› manifestosunda “Radyo
ne ifle yarar?” diye soruyor, ve bu
soruya retorik bir cevap veriyordu:
“‘Zihin Tiyatrosu’nu kurmaya...”
Manifestosundaki bu vaadini de
yay›na girer girmez tuttu. Her
sabah kula¤›n›za yollad›¤› Üç
Silahflörler ve onu takiben Yirmi Y›l
Sonra baflyap›tlar›n›n düzenli olarak
“tefrika edilmesi” ile… Yine ilk
dönemlerde gece yar›s›na befl kala
bafllay›p, gece yar›s›n› befl dakika
geçe biten Binbir Gece Masallar›
okumalar›, dinleyicilere geceleri
zihin aç›kl›¤› versin diye yap›ld›.
Zihin Tiyatrosu, o zamandan bu
zamana çeflitli formlarda varl›¤›n›
sürdürüyor. Kimi zaman evde oku-
maktan ürkece¤imiz kal›nl›kta bir
kitab› okumaya giriflerek, kimi
zaman, bir tek dinleyici için bile
olsa, eseri anadilinde de okuyarak,
kimi zaman da küçücük stüdyosun-
da irili ufakl›, klasikli modernli tiya-
tro eserlerini radyo tiyatrosu disi-
plininde icra ederek…

“Aç›k Radyo’da Tiyatro” 2005
y›l›n›n Kas›m ay›nda “Sivil Tiyatro”
ekibi ile “perdelerini açt›”. (Alt-Üst((
Olufl, Mozart ve Salieri, Bir Kad›n
‹çin Düet, Gaz…) 2006 y›l›n›n May›s
ay›nda 6’dan Sonra Tiyatro ekibi
“Filifu’dan Sesler” ad›yla projeyi
devrald›. (Bekleme Salonu,
Sonsuzluk Kitabevi, Art›rma
Salonu, Vahfli Kedinin Saati,
Kusursuz Görünüm, Ders, Kap›lar›n

Alt›dan Sonra Tiyatro
ekibi Aç›k Radyo’da

Bekleme Salonu adl›
oyunu seslendirirken,

2006.
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Belki de tarihte ilk kez, bir radyo bir
tiyatro ödülü ald›. 11. Lions Tiyatro
Ödülleri’nde seyircilerden oluflan
jüri, tiyatroyu genifl kesimlere
duyurma çabas›ndan ötürü
“Kuranderde Kalanlar” program›yla
Aç›k Radyo’yu tiyatro özel ödülüne
lay›k gördü. 

AAçç››kk RRaaddyyoo

Zinn’e fiükran
“Halklar›n Tarihçisi” diye ün 
kazanm›fl olan Amerikal› yazar,
aktivist, oyun yazar›, entelektüel 
ve Boston Üniversitesi siyaset 
bilim profesörü Howard Zinn’in,
dolu dolu yaflanm›fl bir hayat›n
ard›ndan 2010 y›l› bafl›nda 87
yafl›nda ölmesinin ard›ndan,
Progressive dergisi editörü
Matthew Rothschild’›n Zinn için
kaleme ald›¤› “teflekkürname”:

Teflekkürler Howard Zinn, sivil 
haklar hareketi esnas›nda orada
bulundu¤un, Spelman’da hocal›k
yapt›¤›n, grev gözcülü¤ünde bulun-
du¤un, Alice Walker ve Marian
Wright Edelman gibi ö¤renciler
yetifltirdi¤in için.

Teflekkürler Howard Zinn, Vietnam
Savafl› esnas›nda orada bulundu-
¤un, The Logic of Withdrawal (Geri
Çekilmenin Mant›¤›) adl› kitab›n›
kaleme ald›¤›n, Hanoi’ye gitti¤in
için,

Teflekkürler Howard Zinn, her 
daim oralarda bulundu¤un için.

Teflekkürler Howard Zinn, bir erkek
oldu¤un halde kad›nlara özgürlük
hareketini ta bafl›ndan itibaren
destekledi¤in için.

Teflekkürler Howard Zinn, bir hete-
roseksüel oldu¤un halde gey ve
lezbiyen haklar› hareketini ta bafl›n-
dan itibaren destekledi¤in için.

Teflekkürler Howard Zinn, bir 
Yahudi oldu¤un halde ‹srail’in Filis-
tinlilere zulmetmesine karfl› ç›kma
gözüpekli¤ini gösterdi¤in için.
Teflekkürler Howard Zinn, büyük 

bir adam oldu¤un halde “Tarihi
Büyük Adamlar Yapar” kuram›na
inanmad›¤›n için.

Teflekkürler Howard Zinn, zaman›n›
harcay›p A People’s History of the
United States (Amerika Birleflik
Devletleri Halklar›n›n Tarihi) adl›, 
ç›¤›r açan eserini yazd›¤›n ve bu 
ülkenin radikal tarihi ile, yani senin
bizzat vurgulad›¤›n gibi, s›n›f 
çat›flmalar› tarihi ile tam iki nesil
yetifltirdi¤in için.

Teflekkürler Howard Zinn, orta
okul, lise ve yüksek okullarda tarih
okutuldu¤u sürece müfredatta
kullan›lmas› flart olan bu kitab›
History Channel adl› televizyon
kanal›nda “Halklar Konufluyor” 
ad› alt›nda bir özel programa
dönüfltürüp yay›nlatman›n önemini
kavrad›¤›n için.

Teflekkürler Howard Zinn, savafla
karfl› ç›kt›¤›n, bizim kendi “iyi 
savafllar›m›z” ve senin dedi¤in 
gibi kendi “cihadlar›m›z” da dahil,
tüm savafllara karfl› ç›kt›¤›n, 
“hakl› dava”lar›n “hakl› savafl”lara
sebep olamayaca¤›n› gösterdi¤in
için.

Teflekkürler Howard Zinn, askerle-
rin vatanlar› u¤runa ölmediklerini,
onlar› üçkâ¤›da getiren ya da
askere alan siyasi liderleri u¤runa
öldüklerini gösterdi¤in için. Ve
onlar›n, savafl vurguncusu flirketler
u¤runa öldüklerini...

Teflekkürler Howard Zinn, bizi 
“milliyetçili¤i ve onun tüm simgele-
rini, yani bütün o bayraklar›, ba¤l›l›k
yeminlerini, marfllar›n›, Tanr›’n›n bir
tek Amerika’y› ay›r›p kutsamas›nda
israr eden flark›lar›n› terketmeye”
teflvik etti¤in, “sadakat yeminimizi
belli bir ulusa de¤il, insan ›rk›na
etmemiz gerekir,” dedi¤in için. 

Teflekkürler Howard Zinn, de¤ifli-
min afla¤›dan geldi¤ini, e¤er biz o
gelsin diye örgütlenirsek onun en
beklenmedik zamanlarda, hem de
her fleyin en karanl›k göründü¤ü
zamanlarda bile, geliverdi¤ini 
vurgulad›¤›n için. 

Teflekkürler Howard Zinn, bu dün-
yay› daha iyi bir yer haline getirmek
için eyleme geçmenin de¤erini vur-
gulad›¤›n için – o hedefe vara-
masak bile.

Teflekkürler Howard Zinn, y›llard›r
duvar›mda as›l› duran flu ilham veri-
ci inan›lmaz paragraf› yazd›¤›n için:
“Kötü günlerde umudu korumak,
aptal romantiklik de¤ildir yaln›zca.
Bu umut, insanl›k tarihinin sadece
zulüm tarihi de¤il, ayn› zamanda
merhamet, özveri, cesaret ve flefkat
tarihi de olmas›ndan kaynaklan›r.
Bu karmafl›k tarih içinde neyi vur-
gulamay› seçersek, hayatlar›m›z› da
o belirleyecektir. fiayet iflin sadece
en kötü yanlar›n› görecek olursak,
bu bizim birfleyler yapma yetimizi
harap edecektir. ‹nsanlar›n
muhteflem davrand›klar› dönemleri
ve yerleri hat›rlarsak – ki, bunlar›n
say›s›z örne¤i var – bu bize eyleme
geçme enerjisini kazand›r›r, topaç
gibi f›r f›r dönen bu dünyay› baflka
bir yöne sevk etme olana¤›n› verir
en az›ndan. Ne kadar küçük çapta
olursa olsun, e¤er gerçekten
harekete geçersek, o zaman yüce
bir hayalî gelecek için beklememize
gerek kalmaz. Gelecek, içinde
bulundu¤umuz anlar›n sonsuz
tekrar›ndan ibarettir; insanlar›n 
nas›l yaflamas› gerekti¤ini düflünü-
yorsak, flu ân› iflte öyle, etraf›m›z-
daki tüm kötülüklere meydan oku-
yarak yaflamak da, bizatihi müthifl
bir zaferdir zaten.”

Teflekkürler Howard Zinn, kültürün
güzelli¤ini ve gücünü farketti¤in, ve
flairi, flark›c›y›, oyuncuyu, sanatç›y›
yere gö¤e s›¤d›ramad›¤›n için.

Howard Zinn



744

Zinn’e fiükran

Teflekkürler Howard Zinn, son on
y›l içinde köfle yaz›lar›n› o nispeten
az bilinen The Progressive (‹lerici)
adl› mütevaz› dergide yazma neza-
ketini gösterdi¤in, bunu da olabile-
cek en yüksek zekâ ve zarafet ma-
rifetiyle yapt›¤›n için.

Teflekkürler Howard, bana editö-
rüm dedi¤in için.

Teflekkürler Howard, kendini de
esirgemeyen o buruk mizah
anlay›fl›n için.

Teflekkürler Howard, zarafetin için.

Teflekkürler Howard, dostlu¤un
için.

Teflekkürler Howard.

Teflekkürler.

Matthew Rothschild, 
The Progressive, 28 Ocak 2010.e
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Aç›k Radyo’yu uygun bir dille tan›mlamak için pek çok farkl› kelime kullan›labilir flüphesiz. 15 y›ld›r
kesintisiz yay›n faaliyetini sürdüren bu kurulufl için ilk a¤›zda akla gelebilecek binbir türlü s›fat ve kavram
bulunabilir. Ama, bize öyle geliyor ki, bunlar aras›nda bu radyoya en uygun düflecek, onu en k›sa yoldan,
en net bir flekilde tan›mlayacak olan kavram, onun “kolektif” bir varl›k olufludur. 

Denebilir ki, Aç›k Radyo iflin ta bafl›ndan beri kolektif bir “proje”ydi asl›nda. ‹ki kifli sohbet ederken
“sofran›n ortas›na do¤uvermifl” bir fikirden ç›kt›; sonra h›zla filizlendi, gittikçe daha fazla say›da insan›n
zihninde tart›fl›la tart›fl›la geliflti, yüze yak›n insan›n ortakl›¤›yla “resmen” kuruldu,  ard›ndan tamamen
ortaklafla nitelikte bir hareketlili¤in sonunda hayata geçirildi; derken binlerce dinleyiciyi içine alan bir
ortaklafla hayat tarz›na dönüflerek evrildi ve bu, radyonun tüm hayat› boyunca böylece sürüp giderek
günümüze kadar geldi. K›sacas›, ne yapt›ysak flu âlemde, hepsini ortaklafla yapal›m istedik. Tabii,
elimizden geldi¤i, dilimiz döndü¤ü ölçüde.

Radyonun hayat›n›, etti¤ini, eyledi¤ini, fikrini ve zikrini dile getirmeyi, yani sözünü yaz›ya dökmeyi
amaçlayan bu kitap da, t›pk› radyonun kendisi gibi, sadece kolektif diye nitelendirilebilecek bir çaban›n
ürünü olarak ortaya ç›kt›. Kurucular›m›z, ortaklar›m›z, programc›lar›m›z, profesyonel çal›flanlar›m›z,
dinleyicilerimiz, destekçilerimiz, dostlar›m›z, ve bilumum “ruh akrabalar›m›z”, flu mütevaz› kitap için de
türlü biçimlerde, do¤rudan ve dolayl›, bilerek ve bilmeyerek fedakârca ortak bir gayret gösterdiler. Buna,
zaman zaman koridorlar›m›z› flenlendiren dört ayakl› veya solungaçl› can dostlar›m›z da dahil tabiî.
Hepsine büyük bir gönül borcumuz var. Bununla birlikte, tümünü burada zikretmek, neredeyse imkâns›z
denecek kadar zorlu bir çaba gerektiriyor ve do¤rusunu isterseniz, takatimizin buna yetmeyece¤i
apaç›k ortada.

Dolay›s›yla, teflekkür borcumuzu, bu kitab›n ortaya ç›kmas›nda vazgeçilmez derecede büyük rolleri
oldu¤unu düflündü¤ümüz nispeten küçük bir grup dostumuzla s›n›rl› tutmak zorunda kald›k. En baflta üç
kad›n geliyor: Canan Pak, en büyük payandam›zd›: bafltan sona fikren, mânen ve maddeten benzersiz
bir destek sa¤lad›; Füsun Eczac›bafl› projeyi pratikte mümkün k›lan, yani ete kemi¤e büründüren kiflilerin
bafl›nda geliyordu; Meral Mutlu Madra t›pk› Radyo’da oldu¤u gibi, kitap iflinin de her aflamas›nda aktif
müdahildi. Gürhan Ertür teknik bilgi toplaman›n yan› s›ra, o benzersiz arflivini her aflamada hizmete
sundu, Atilla Aksoy bilgece fikirler, Salih Ecer flairane esinler verdi, ayr›ca bir y›¤›n ansiklopedik kaynak
y›¤d› önümüze, hayatî iliflkiler kurdu; Ayperi Karabuda her zamanki cömert dostlu¤uyla Reuters’dan
ola¤anüstü güzellikte görsel malzemeleri bize arma¤an etti; Dilek Hepgüler hep yapt›¤› gibi gayet a¤›r
yükleri omuzlad›, metin kontrolleri, düzeltmeler yapt›; Ak›n Y›lmaz mazoflistçe bir keyifle defalarca
düzeltme, arada bir de redaktörlük yapt›; fienol Ayla ilk okuma ve tashihlerle ilgilendi; Çi¤dem Dalay Aç›k
Radyo web sitesinin taranmas›na yard›mc› oldu ve maddeler için içerik sa¤lad›; Melda Keskin kay-
nakçalar›n düzenlenmesinde görev ald›; Jak Kohen, Deniz Kolo¤lu ve Didem Gençtürk kitab›n kimi mad-
delerinin radyo mikrofonlar›ndan sesli olarak yay›lmas›nda görev ald›lar. Ayr›ca, afla¤›daki listeye isim-
lerini s›k›flt›rmaya çal›flt›¤›m›z Aç›k Radyo Yönetim Kurulu üyeleri, çal›flanlar› ve Aç›k Radyo dostlar›na
teflekkürü bir borç biliriz: Ahmet Günefl, Ahmet Yel, Arma¤an Döver, Atalay fiengül, Avi Haligua,
Ayfle Ersoy, Buket Metin, Cansel Aydos, Ça¤lar Tosuno¤lu, Ça¤r› Akyurt, Çi¤dem Çelik, Demet Çeviko¤lu,
Demet Hakman, Eli Haligua, Engin Altafl, Eraslan Sa¤lam, Erdal Karamercan, Erkan Üstünol, Feryal Kabil, Funda Ata,
Gökflen fiahin, Gözde ‹vgin Özdemir, Gürkan Vayis, Hakan Ergin, Hanife Yüksel, Hasan Ersel, Hilmi
Güvenal, ‹lksen Mavituna, Leyla Aktay, Mahir Bafldo¤an, Melda Keskin, Melih Ba¤›fl, Mert Öztekin, Murad
Özbaflaran, Nazar Büyüm, Nisa fiahin, Oktay Barlass, Osman Kaytazo¤lu, Ömer fiahin, Pehlivan Yel, Sema
Özbek, Sera Kalkavan, Serra Y›lmaz, Sezer Soybay, Sibel Asna, Songül Sö¤üt, Volkan Artunç, Volkan
Balkan, Yaprak Melike Uyar, Yasemin fiensöz, Yi¤it Ekmekçi, Yusuf Aksoy, Zeynep Denizmen.

Tabiî, söylemeye bile gerek yok ki, Aç›k Kitap’ta yer alabilecek tüm hata ve eksikliklerden yaln›zca
editörler sorumludur.

Sona Ertekin ve Ömer Madra (Editörler)

Teflekkür



33rrddeeaarrmmuussiicc..ccoomm Lungile Tabalaza  
aaaacc..aacc..aatt Karl Kraus
aaaattwwwtww--aanngglliiccaann..bbllooggssppoott..ccoomm Bob Dylan
AABBCC Ali Farka Touré                

Arpa
Auschwitz 
Bob Marley 
Chanson 
Coltrane

aabbccggaalllleerryy..ccoomm Ac› ve Beden
aabbnnooxxiioo..wweebblloogg..ccoomm..pptt Chanson
aacciikkrraaddyyoo..ccoomm..ttrr Ermeni Konferans›
aaccrriilliiccoo..oorrgg Doping
AAçç››kk RRaaddyyoo AArrflfliivvii Aç›k Alan

Aç›k Radyo
Adriano Celentano
Bat›l›laflma
Bayram
Bisiklet
Bomba De¤il Yemek
Çevre Yay›nc›l›¤›
Dinlenme Oran›
Dinleyici Destek Projesi
Günümüzün Irkç›l›¤›
Irak Dünya Mahkemesi
‹nternette Aç›k Radyo
Kar›ncaezmez fievki
Kurulufl
Müsamere
Programc›
fienlik
Uçan Programc›
Y›ld›z Haritas›
Yirminci Yüzy›l›n Portreleri

AAçç››kk RRaaddyyoo KKiittaappllaarr›› Acayip Havalar
aaddbbuusstteerrss..oorrgg Adbusters
aaffrriiccaann--ddrruummmmiinngg..ccoo..uukk Djembe
AAhhmmeett fifi››kk Hayalet Uzuv
aaiipp..oorrgg Atom Bomba
AAllii ÖÖZZ Bar›fl

Çevre ile ‹lgili Bilgiye Eriflim 
Hakk›

Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Deprem
Düflman Savaflç›
Ekolojik Adalet
Entelektüel

Güvenlik 
Hayata Dönüfl
Irak Dünya Mahkemesi
‹klim
Küresel Is›nma
Kyoto’yu ‹mzala
Noam Chomsky ‹le Mülakat 
Savafl ve Bar›fl
Sevgiliye Mektup
Sivil ‹taatsizlik
Tezkere
Yoksulluk

aalliiaa..iirr Günümüzün Irkç›l›¤›
aallllppoosstteerrss..ccoomm Operada Osmanl› Etkisi
aallttmmaannpphhoottoo..ccoomm Pacifica Radio
aammaazzoonn..ccoomm Bob Dylan

Canteen
John Lennon
John Rawls
Kaplan
Sinir Krizinin Efli¤indeki Kad›nlar

aannaaxxiimmaannddrraakkee..bbllooggssppiirriitt..ccoomm In Memoriam
aannggeelliinnggoo..uusscc..eedduu Aç›k Radyo, ‘Cool’ Medya
aannjjaammeeuulleennbbeelltt..sspp..nnll Tanya Reinhart
aannsswweerrss..ccoomm Avrupa Caz›
aannttii--wwaarr..uuss Vicdani Ret
aannttoonnppeerriicchh..ccoomm Anton Perich
aarrcchhiivveess..ggoovv Avrupa Caz›
AARRDD‹‹MM AArrflfliivvii Kamuoyu
aarriikkppeeaaccee..oorrgg Sevgili O¤lum
aarrttttrttlliinnee..rroo Borges
aarrttttrttnnoottooiill..oorrgg..uukk Çevre Yay›nc›l›¤›

Petrol
aasshhddeennddiirreeccttoorryy..oorrgg..uukk GDO
AAtttAtiillllaa AAkkssooyy AArrflfliivvii Aç›k Radyo, ‘Cool’ Medya

Akordiyon
Atom Bombas›
Avrupa Caz›
Bob Marley
Chicago Gerçeküstücüleri
Duke
Freud
Garip Meyve
George Eliot
Guernica
Jacques Brel
Kenti Öldürmek
Kurt Weill
Michel Foucault
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Montessori
Noam Chomsky
Pelé
Radyomani
Russell-Einstein Manifestosu
Savafl ve Bar›fl
Tommie Smith
Zapatista

aaxxiissooffeevvee..oorrgg Sinir Krizinin Efli¤indeki Kad›nlar
AAyyyAyddaann ÇÇeelliikk Bats›n Bu Dünya
aazziizziissttaannbbuull..ccoomm Mehtâbiye

Yasak
BBaahhaarr OOnnaann Punk
bbeelllleeyyuurrtttttt..ssiitteemmyynneett..ccoomm Bozlak
bbeessttssttuufffffff..ccoomm FC Sankt Pauli
bbeessttuufffffff..ccoomm Hacktivism
bbiittttttttttttt eerrcciinneemmaa..ccoomm Splop
bbiiyyooggrraaffii..nneett Mus›ki Meclisleri
bbllaacckkggoollddmmoovviiee..ccoomm Kahve

Kara Alt›n
bboobbmmaarrlleeyyfffoouunnddaattiioonn..oorrgg Bob Marley
bbooddrruummbbaaggllaarrii..ccoomm Mehtâbiye
bbooookkssaannddccoolllleeccttiibblleess..ccoomm Bakma Biçimleri
bboossttoonnttuurrkkiisshhffiillmmffeessttiivvaall..oorrgg Zebercet
bboozzaakk..ccoomm DJ'in ve Club'›n Do¤uflu

House
bbrreell..mmaaggiieerrss..ddee Jacques Brel
bbrruummeeppoouurrpprree..iiffrraannccee..ccoomm Jimi Hendrix
bbyyeeggmm..ggoovv..ttrr Yirmiyedi May›s
ccaallsshhoopp..bbiizz Doping
CCaann UU¤¤uurrccaann Dans

Goatrance
CCaannaann PPaakk At

Beyo¤lu
Savafl ve Bar›fl

ccaarraavvaannssttaaggee..oorrgg Caravan Stage Company
ccaarrttttrttoooonnss..oossuu..eedduu Noel Baba
cceeiilliinnggffaann..ccoomm S›cakla Mücadele
cchhaanncceelllloorrooffssoouull..ccoomm DJ'in ve Club'›n Do¤uflu
cciinneemmaappaassssiioonn..ccoomm Chanson 
cciirrccuulloobbeellllaassaarrttttrtteess..ccoomm Bakma Biçimleri
cclliicckkccaasstteerr..ccoomm Chanson 
cclliimmaatteeccaammpp..oorrgg..uukk Sivil ‹taatsizlik
ccoommbbyy..oorrgg Gaia
ccoommuunniiccaa--aacccciioonn..oorrgg Hacktivism
ccoonnttrroollaarrmmss..oorrgg Silah
ccoooollffrreenncchhccoommiiccss..ccoomm Arsen Lüpen
ccoouulleeuurr--llaauurraaggaaiiss..ffrr Chanson 
ccoovveerraalliiaa..ccoomm ‹nti-‹llimani

ccuullttuurree..ggoouuvv..ffrr Chicago Gerçeküstücüleri
ccyynniiccaall--cc..ccoomm Lenny Bruce

ÇÇaa¤¤llaa ZZeenncciirrccii Uçma Yetene¤i ve Uçma 
Bozukluklar›

ÇÇiizzggiirroommaann KKaappaakk Tarzan
dd..uummnn..eedduu Sutyen
ddaanniieellbboozzkkhhoovv..ccoomm Susuzluk
DDeenniizz KKoolloo¤¤lluu Ekolojik Adalet

Frans›z Soka¤›
Galata
Üftâde Sokak
Zihin Tiyatrosu

DDeenniizz PPaakk Günefl Enerjisiyle Yay›n
ddooccttoorrhhuuggoo..oorrgg Chicago Gerçeküstücüleri
ddooddeeddaannss..ccoomm R
ddoonnaallddkkeeeenneecceenntteerr..oorrgg Godzilla
ddoonn--kkiissoott..ccoomm Vicdani Ret
DD’’oorraa Karl Kraus
ddrreeaammggeeoo..ccoomm Tim Buckley
dduullllaarrdd..bbllooggssppoott..ccoomm Cool
eeaarrttttrtthhllyyggoooodd..ccoomm George Eliot
eecccceennttrriiccggeenniiuuss..ccoomm Galvanik Vestibüler Stimülatörü
eeddiissoonntthheeaattrree..wwuussttll..eedduu ‹nti-‹llimani
eemmrreeeerrddaall..ccoomm Mesut Cemil

Sermet Muhtar Alus
eennvviirroonnmmeenntt..ggoovv..aauu Gagacu Adam
eerreewwhhoonn..ttiiccoonnuunnoo..iitt Yaengnga
eerroowwiidd..oorrgg Sherlock Holmes ve Dr. Freud
eesseessffaann..ccoomm Amigo Orhan
eesskkiisseehhiirrssppoorr..ccoomm Amigo Orhan
EEssqquuiirree DDeerrggiissii AArrflfliivvii Koridor
eessttaattiiccooss0022..ccaacchhee..eell--mmuunnddoo..nneett GDO
eetthhnnoossuuppeerrlloouunnggee..ccoomm Klasik Hint Müzi¤i
eexxlliibbrriiss..vvooyy77dd..ccoomm Exlibris
eexxtttxxttrraammuuccaaddeellee..ccoomm Katliamlar
eexxzzoooobbeerraannccee..ccoomm S›n›rda Yaflamak
eezzllnn..oorrgg Zapatista
FFaattiihh BBöörreekkççii Çevre Yay›nc›l›¤›

Ekolojik Adalet
Ekolojik Tar›m
Galata
Hayat
Trafik

ffeessttiivvaall..vviivvaassaannrreemmoo..ccoomm Adriano Celentano
FFiikkrreett BBeerrttttrttuu¤¤ AArrflfliivvii Bat›l›laflma

Beyo¤lu
Deniz Otobüsü
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Hay Hak
Mehtâbiye
Melodi
Mesut Cemil
Münir Nurettin Selçuk
Sadânüvis
Selahattin P›nar
Solist
Tevfik Fikret

ffiilleess..mmyyooppeerraa..ccoomm Zidane
fflliicckkrr..ccoomm Duvar

Sokaklar› Geri Alal›m
Turizm

fflluuccttuuaatt..nneett Athlitiki Enosis 
Konstantinoupoleos

ffooooddnnoottbboommbbss..nneett Bomba De¤il Yemek
ffrreeeeiimmaaggeess..ccoo..uukk Durum

Sa¤l›¤›n Ekonomi Politi¤i
ffrreeeeppaaggeess..ggeenneeaallooggyy..rroooottsswweebb..ccoomm Interstate 61
ffrreeeeppaatteennttssoonnlliinnee..ccoomm Sutyen
ffrreeee--ppeeooppllee..oorrgg Chicago Gerçeküstücüleri
ffrreeeewweebbss..ccoomm Mod
ffuutteebbooll..iinnccuubbaaddoorraa..ffaappeesspp..bbrr Röveflata
gaalleerrii..iissttaannbbuull..ggoovv..ttrr Boynuzlu
ggeeaarriinnkk..ccoomm Bu fiimdi Caz m›?
ggeenneeaassttaarr..oorrgg Banka Soygunu
ggeenneessiiss--ppuubblliiccaattiioonnss..ccoomm Syd Barrett
ggeeoocciittiieess..ccoomm Mordechai Vanunu

Dünyay› Kurtaran Adam
Enola Gay

ggeeoorrggeemmoonnbbiioott..ccoomm Çevre Yay›nc›l›¤›
ggiiddbb..iittuu..eedduu..ttrr Küreselleflme (Erika Örne¤i)
ggiittttttttttttt iiggiiddiiyyoorr..ccoomm Boynuzlu
ggootthhaammiisstt..ccoomm Marcuse
ggoouurrmmeettsslleeuutthh..ccoomm Durum
ggrraannnnyydd..ccoomm Granny D.
ggrraapphhiiccss88..nnyytyyttiimmeess..ccoomm Elmas
ggrroooovveeppaarrlloorr..ccoomm House
ggwwuu..eedduu Dünyay› Kurtaran Adam
hhaabbuullee..ccoomm Muhlama
HHaalliill AAyyyAyddoo¤¤mmuuflfl Baklava

Dolmufl
Ördek
Platinyum Bask›

hhaarrlleemmhheerriittaaggee..ccoomm Hip Hop 
HHaarrrryybbeennssoonn..ccoomm Beatles
hhiissttooiirreeeennpprriimmaaiirree..ffrreeee..ffrr Chanson 

hhoommee..hheettnneett..nnll Provo
hhoommee..iiccaa..nneett Miles Davis
hhoommee--aanndd--ggaarrddeenn..wweebbsshhoottss..ccoomm Oyuncak Ay›c›k
hhrroo..oorrgg Anna Politkovskaya
hhuummbbeeaadd..ccoomm Dino Valenti
hhuurrrriiyyeett..ccoomm..ttrr Bülent Arel
hhuusshhttoouurrss..ccoomm Bob Dylan
hhyyppeerrrreeaall..oorrgg Acid House
ii..lliisstteenn..jjpp Marvin Gaye
iibbiibblliioo..oorrgg Zeytinya¤›
iiddeeeeffiixxee..ccoomm Bülent Tanör
‹‹KKSSVV AArrflfliivvii Avrupa Caz›

Bedel
Caz Nedir?
Çar›k
Metal Machine Music
Miles Davis
Sahip Olmak
Teaches of Peaches
Yal›nayak

iilleettiissiimm..ccoomm..ttrr Bakma Biçimleri
iimmaaggee..bblloogg..lliivveeddoooorr..jjpp Mauss
iimmddbb..ccoomm Radio On 
iinncciirrlliikk..aaff..mmiill ‹ncirlik
iinnddyymmeeddiiaa..iiee Bomba De¤il Yemek
iinntteerraaccttiivvee..uusscc..eedduu Sitüasyonist Enternasyonal
iirrwwiinnaattoorr..ccoomm Avrupa Caz›
iissrraall..iitt John Rawls
iittaallcceemmeennttiiggrroouupp..ccoomm GDO
iittooppuuss..ccoomm Manolo
iittssaabboouutttttttttttttt iimmeebbpppp Kara Panterler
‹‹zzeell RRoozzeenntthhaall Mutlu Noeller
iizzmmiirrrreessiimmhheeyykkeell..oorrgg Otobüs
jjaacckkllooll..bblloogg..oonneett..ppll Hip Hop 
jjccrrss..ccoomm Elmas
JJooeerrnn MMeeiisstteerrjjaahhnn Dans

Goatrance
jjoohhnnffeennzzeell..ttyyytyyppeeppaadd..ccoomm Niçin Avrupa?
KKeemmaall NNuurraayydd››nn Poi
KKeemmaanncc›› AArrflfliivvii Köprüalt›
kkeenntthhaabbeerr..ccoomm Otobiyografi
kkeerrsstteenn--oonnlliinnee..ccoomm Public Enemy
kkiillll--mmoorree--ppeeooppllee..ddee Hiçbirfley Almama Günü
kkiimmddiimmddiirr..ggeenn..ttrr Mus›ki Meclisleri
kkiimmsskkoorrnneerr..zzeedd11..nneett Jediizm
KKoommaann VVaakkfffkkf›› AArrflfliivvii ‹lhan Koman
kkuurroo--ooookkaammii..ccoomm Barbie
llaaccoolliiffaattaa..ccoomm Kaç›k Radyo
llaannccss..aacc..uukk Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi
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llaannddeessmmuusseeuumm..ddee Kaspar Hauser
lleeggeennddssooffaammeerriiccaa..ccoomm Banka Soygunu
lleexxpprreessss..ffrr Serge Gainsbourg 
LLeeyyllaa AAkktktktkkktkktk aayy Aç›k Radyo, ‘Cool’ Medya
lliibbrraarryy..ccaanntteerrbbuurryy..aacc..nnzz Aç›k Toplum
lliivvee--bboooottlleegg..bbllooggssppoott..ccoomm Hip Hop 
mmaaccrroossccooppiioo..bbllooggssppoott..ccoomm Karl Polanyi
mmaannggeedduukkeebbaabb..ccoomm Günümüzün Irkç›l›¤›
MMaannuueell ÇÇ››ttaakk Babalar ve o¤ullar

Erol Akyavafl
Madam Anahit
Mahalle
Saat
Sahibinin Sesi
Taksim Gezi Park›

mmeeddiiaa..ppoorrttllaanndd..iinnddyymmeeddiiaa..oorrgg Sokaklar› Geri Alal›m
MMeellddaa KKeesskkiinn Günefl Enerjisiyle Yay›n
MMeerraall MMaaddrraa Ekolojik Mimari
mmeettiinnookktttkkttaayy..ccoomm Metin Oktay
mmeexxiiccaannppiiccttuurreess..ccoomm Bilye
mmiicchheelllleesseeaarrtttttthhffoouunndd..oorrgg Michelle Gardner-Quinn
mmiillkkyyykkywywwaayyjjjjeewweellss..ccoomm Arma¤an Ekonomisi
MMiimmaarrll››kkmmuuzzeessii..oorrgg AArrflfliivvii ‹lhan Koman
mmiinniiddeevv..ccoomm John Berger
MMuurraatt GGeerrmmeenn Deprem

Durum
Galata

Modernleflme Sürecinde 
‹stanbul

mmuuzziikk..eekkoollaayy..nneett Hip Hop 
MMyyssppaaccee Hip Hop

House
mmyyssttiiccuunniiccoorrnn..ccoomm S›n›rda Yaflamak
nneeuubbaauutteenn..oorrgg Einstürzende Neubauten
nneewwss..aammnneessttyyytyy..oorrgg Dünya Sosyal Forumu
nneewwss--sseerrvviiccee..ssttaannffoorrdd..eedduu Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi
nnffoo..nneett Avrupa Caz›
nnggaa..ggoovv..aauu Sözde Dünya Müzi¤i
nniieettzzsscchheeaannaa..ccoomm..aarr Salome
nniiggeellppaarrrryy..ccoomm Duvar
nnllaa..ggoovv..aauu Charles Perkins
nnllmm..nniihh..ggoovv Sherlock Holmes ve Dr. Freud
nnoottee--ii..ddee Punk
nnyymmaagg..ccoomm Edebiyat
nnyytyyttiimmeess..ccoomm Pikab›n Ötesi
nnyyvvmmssnnmmbbcc..ccoomm Ermeni Konferans›
nnzzpphhoottoo..ttrriippoodd..ccoomm Tane Mahuta

ooiikkoouummeennee..oorrgg Dünya Sosyal Forumu
oonnbb..aacc..aatt George Eliot
oorroossccooppoo..bblloogg..ddaaddaa..nneett George Bataille
ooyykkuulleerrooyykkuuccuulleerr..bbllooggccuu..ccoomm Bat›l›laflma
oozzgguurrkkaarraattaass..ccoomm Kaz›m Koyuncu
ÖÖmmeerr MMaaddrraa ÖÖzzeell KKoolleekkssiiyyoonnuu O¤uz Atay

Zenginlerle Yoksullar
ppaaggeess..ddrreexxeell..eedduu Exlibris
ppaannkkiittaapp..ccoomm Mus›ki Meclisleri
ppaarrdduuss000077..bbllooggccuu..ccoomm Türkiye Taflkömürü Kurumu
ppaayyeerr..ddee Pacifica Radio
ppbbss..oorrgg Pacifica Radio
ppeeaacceewwoorrkkmmaaggaazziinnee..oorrgg Dünya Sosyal Forumu
pp--eekkii ddeerrggiissii Babalar ve o¤ullar
ppeeoopplleeqquuiizz..ccoomm Banka Soygunu
PPeetteerr HHoorrttttrttoobbaaggyyii Dans
pphhii..llaapp..ffrreeee..ffrr Salome
pphhoottoobbllooggsstteerr..ccoomm Bilye
ppllooss..oorrgg Bdelloid Rotifer
ppooddiinnggttoonnbbeeaarr..ccoomm Pikab›n Ötesi
ppoosstteerr..nneett Elvis 
PPoozziittiiff AArrflfliivvii Avrupa Caz›

Gilles Peterson
Hip Hop 
Manu Chao
Selim Sesler
Sun Ra
Tecrübe

pprroottoottyyytyyppeenn..ccoomm Rave
qquuaakkee..wwrr..uussggss..ggoovv Entelektüel
qquuaalliittyyytyy--jjeewweellrryy--ssttoorreess..ccoomm Elmas
rraaddiiccaallggrraapphhiiccss..oorrgg Zapatista
rraaddiikkaall ggaazzeetteessii Soru-Cevap
rraaiikkoouuddiissddiimmooss..wwiiffeeoo..ccoomm Pikab›n Ötesi
rraannddoommhhoouussee..ccaa Bakma Biçimleri
rrbbkkcc..ggoovv..uukk George Eliot
rreeaaddiinnggeeaaggllee..ccoomm Jean Dominique
rreeaallddoollll..ccoomm Silikon
RReeggggaaee..ccoo..uukk Bob Marley
rreeppoorrttttrttddiiggiittaall..ccoo..uukk Dünya Sosyal Forumu
RReeuutteerrss Auschwitz

Barbie
Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi
Göç
‹nsanl›¤›n Efendileri
Miltarizm
Onbir Eylül (ABD - 2001)
Onbir Eylül (fiili - 1973)
Sa¤l›¤›n Ekonomi Politi¤i
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Silah
Susuzluk
fiok ve Dehflet
Tarafl› Radyo

rroolllliinnss..eedduu Noel Baba
rroottttttttttttt eerrsscclluubb..nneett Robert Wyatt
rrttttrttss..ggnn..aappcc..oorrgg Sokaklar› Geri Alal›m
ssaakk..iittuu..eedduu..ttrr Cahit Arf 
ssaalleemm..bblloogg..2244hheeuurreess..cchh Zenginlerle Yoksullar
SSccrreeeennsshhoott Hacktivism

Nükleer Serpinti
sseennddeerrooss..aawwsswwaa..ccoomm Yaya
sseerruuvveenn..oorrgg Barbar Conan ve Hibory
ssffggaattee..ccoomm Thom Gunn
sshhaawwnnrriikkeerr..ccoomm House
SSiinneemmaaffaannaattiikk..ccoomm Telefon fiark›lar›
ssiirrkkeettiihhaayyrriiyyee..ccoomm Sazl› Cazl› Vaporlar
ssiiyyaassiiyyaabbeenndd..aannaattoolliiaannrroocckk..ccoomm Siya Siyabend
sskkhhllkkmmssss..eedduu..hhkk Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi
sskkiibbrrooookkllyynn..bbllooggssppoott..ccoomm Blues
SSooaapp SSyysstteemm aarrflfliivvii Rave
ssoocccceerr..ccoomm Röveflata
ssooddeevv..oorrgg Meyhane
ssooffiiaa..uussggss..ggoovv Susuzluk
ssoolliiddaaffrriiccaa..oorrgg Abidjan
SSoonnaa EErrttttrtteekkiinn Obey

Tükenim Toplumu
ssoouutthheerrnnccrroossssrreevviieeww..oorrgg Edebiyat
ssppaarrttaaccuuss..sscchhoooollnneett..ccoo..uukk Kurt Weill
ssttaattee--ooff--aarrttttrtt..oorrgg Bakma Biçimleri
sstteevveewwiinnwwoooodd..ccoomm Canteen
ssttuuddeenntt..bbrriittaannnniiccaa..ccoomm ‹nsanl›¤›n Efendileri
ssttuuddiiooggaalllleerryyssff..ccoomm GDO
ssuussaannmmeerrnniitt..bbllooggssppoott..ccoomm Punk
ssyyddbbaarrrreettttttttttttt ..bbiizz Syd Barrett
ttaannggiisscchhoooollss..oorrgg Enola Gay
TTaann OOrraall Ergenekon
TTaarriihh VVaakkfffkkf›› Alt› Eylül 1955
ttaasseerr..ccoomm Taser
tteemmaaccoomm..oorrgg In Memoriam
tthheeccooccaa--ccoollaaccoommppaannyy..ccoomm Noel Baba
tthheehhaappppyyccoorrpp..ccoomm Anton Perich
tthheelliizzaarrddmmaann..ccoomm Ac› ve Beden
tthheenneewwpprreessss..ccoomm Noam Chomsky
tthheepphhooeenniixx..ccoomm Hastaya Düflmek
tthhiissiisssskkaa..ccoomm..aarr Bob Marley
tthhrreeeeppeennnnyyooppeerraa..oorrgg Kurt Weill
ttiissuuee..nneett In Memoriam
ttoommbbaakk..ccoomm..ttrr Mus›ki Meclisleri

ttoommttoommbbeeaann..ssqquuaarreessppaaccee..ccoomm GDO
ttrriibbuunneeiinnddiiaa..ccoomm John Berger
TTuunncciizz TTaanneerr Ankara'n›n Mart›lar›

Binicilik
Mahalle
Oyun
Uçufl

ttuuvvaalluuiissllaannddss..ccoomm Alofa
ttwwwtwwii--nnyy..ccoomm Susan Sontag
uubbqqttoouuss..ccoomm Lenny Bruce
uuggoo..ccoomm K›yamet Ça¤›
uunniioonnlleeaarrnniinngg..aatthhaabbaassccaauu..ccaa Marcuse

uussddaatt..uuss Amerikan Sanat ve Teknoloji 
Bakanl›¤›

uussuuaarriiooss..llyyccooss..eess Techno
vveennuusspprroojjeecctt..ccoomm Chicago Gerçeküstücüleri
vviioolleettttttttttttt aa..ddeemmoonn..ccoo..uukk Marika Ninou
vviissiippiixx..ddyynnaalliiaass..ccoomm Kaplan
vviissiittuussaa..ccoomm Interstate 61
vviissttaallaattiinnaa..ccoomm S›n›rda Yaflamak
vvooiicceeoovveerr..bbllooggddiiaarriioo..ccoomm Avrupa Caz›
vvpprroo..nnll Barbie
WWaalltteerr SS.. WWaannttmmaann.. Hacktivism
wwaarrwwiicckksshhiirree..ggoovv..uukk George Eliot
wweebb..ddeeuu..eedduu..ttrr Günefl Arabalar›
wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg Marcuse
wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg Aardvark

Abidjan
Ac› ve Beden
Ahtapotun Bahçesi
Ak›l ve Cesaret
Anthony Braxton
Atom Bombas›
Avusturya-Macaristan Veliaht›
Bach
Banka Soygunu
Barbie
Bilgi ‹ktisad› ve ‹ktisadi Bilgi
Bilye
Blues
Bob Marley
Bu fiimdi Caz M›?
Caterina Cornaro
Chanson
Cindy Sheehan
Dashiell Hammett
Diego Garcia
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DJ'in ve Club'›n Do¤uflu
Duvar
Dünyay› Kurtaran Adam
Einstürzende Neubauten
Elvis
Fikri Mülkiyet
Flamenko
Floransa
Gaia
Galvanik Vestibüler Stimülatörü
Gandhi
Garip Meyve
GDO
George Bataille
George Eliot
Gerçekli¤in Baz› Halleri
Guernica
Günümüzün Irkç›l›¤›
Hacktivism
House
Interstate 61
‹flsizlik
Kahve
Kaplan
Kaspar Hauser
K›rsal Dionysos fienlikleri
Küresel Is›nma
Küreselleflme
Lenny
Maradona
Marlon Brando Bruce
Ma¤ara
Ma¤rur Bamba Adam›
Operada Osmanl› Etkisi
Oyuncak Ay›c›k
Plüton
Punk
Rave
Richard Brautigan
Savafl ve fiövalye
Sherlock Holmes ve Dr. Freud
Sinir Krizinin Efli¤indeki Kad›nlar
Sözde Dünya Müzi¤i
Stendhal Sendromu
Susuzluk
Tarafl› Radyo
Telefon fiark›lar›
Terminatör
Tufan

Tükenim Toplumu
Umut
Vietnam
Wiki
Yaya
Yellenmek

Y›rt›k P›rt›k Pantolonlu 
Hay›rseverler

Zapatista
Zeytinya¤›
Zinn’e fiükran

wwiinnddoowwss..uuccaarr..eedduu Uggianaqtuq
wwoorrddssaarreeiimmppoorrttttrttaanntt..ccoomm Jack Kerouac’›n Yol Müzi¤i
wwoowwtwwttuurrkkeeyy..ccoomm Boynuzlu
wwwwwwwwww77..nnaattiioonnaallaaccaaddeemmiieess..oorrgg El Nino ve La Nina
yyeenniissaaffaakk..ccoomm Ermeni Konferans›
yyoottttttttttttt aammuussiicc..ccoomm Phil Ochs
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