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VALS DENİLİNCE AKLA VİYANA GELİR
Bir zamanlar bayağı/kaba sayılıyordu, 
bugün ise çağcıl olmanın simgelerin-
den biri. Fransa’da doğdu; ama adı 
anıldığında akla ilk gelen Viyana’dır. 
Çünkü Avusturya’da gelişmiş, Viya-
na’da üne kavuşmuştur. ‘’Vals’’ten 
söz ediyoruz. Dünya çapında yaygın-
lığa kavuşmasını, saygınlık kazanma-
sını Viyana’ya borçlu olan dans tü-
ründen. Vals, Viyana ile anıldığı 
kadar, “Vals Kralı” olarak ün 
yapmış, Avusturyalı Klasik 
Batı Müziği Bestecisi Jo-
hann Strauss II’ye (oğul) 
de çok şey borçlu. Johann 
Strauss II’nin en ünlü eseri 
Mavi Tuna (An der schönen 
blauen Donau), aslında koro 
için yazılmış bir valsti. Mavi Tu-
na’ya ilişkin ayrıntılı bilgi aramak 
için bilgisayarınızın tuşlarına bastığı-
nızda, sıklıkla rastladığınız tanımlar-
dan biri de şu: “Viyana’yı çağrıştıran 
bu duygusal parça, Avusturya’nın 
gayri resmî ulusal marşı olarak bilinir. 
Viyana Yılbaşı Konseri’nin geleneksel 
istek parçasıdır.”
Johann Strauss’u,  “Viyana tarzı 
valsin babası” olarak niteleyen kişi, 
Fransız besteci Hector Berlioz. Aynı 
zamanda yazar ve müzik eleştirmeni 
de olan Berlioz, Strauss II’nin ölümü-
nün ardından söylediği, “Strauss’suz 
bir Viyana, tıpkı Tuna Nehri’nden 
mahrum bir Avusturya gibidir” cüm-
lesiyle ona olan saygısını ortaya ko-
yuyor...

TUNA’YA MEKTUPLARINIZI BEKLİYORUZ
Kış mevsiminin iyice kendini gös-
terdiği bu günlerde içinizi ısıtacağını 
düşündüğümüz, sanat dolu bir ka-
pak konusuyla huzurlarınızdayız. Vals 
ve müzik alanlarında yetkin isimlerin 
yazılarının ve röportajlarının yer aldığı 
bu sayımızın özellikle de sanatse-
verlerin ilgisini çekeceğine inanıyo-
ruz. Viyana ile özdeşleşmiş bir konu 

hakkında ayrıntılı bilgiler sun-
maktan ötürü mutluyuz.
Ayrıca bu sayımızda da sizlere, dergi-
mizin “Bilim ve Kültür-Sanat Dergisi” 
kimliğini duyumsatan çok güzel içe-
rikler sunuyoruz. Kapak dosyamızın 
yanında, bilim ve teknoloji, anı, gezi, 
spor, satranç ve sinema yazıları; öy-
küler, şiirler ve kitap tanıtımları, kısa-
cası yazarlarımızın ve çizerimizin bir-
birinden değerli katkıları, 6. sayımızın 
varsıl içeriğini yine en güzel şekilde 
tamamlıyor.
Sizlerden gelecek eleştiri ve önerileri 
merakla bekliyoruz. Biz hep daha iyiyi 
kovalıyoruz; ama bize başarı notu ve-
recek olan sizlersiniz. Tuna’ya mek-
tuplarınızı bekliyoruz.

TUNA 1 YAŞINDA
Basılı yayıncılığın terk edildiği, basılı 
yayın sektörünün tüm dünyada bü-
yük oranlarda küçüldüğü bir dönem-
de, Tuna Dergisi yayın hayatını sizlerin 
de katkılarıyla sürdürüyor. Tuna serü-
veni, dergiyi yayına hazırlayan bizler 
açısından oldukça öğretici ve bir o 
kadar da keyifli...
Dergimiz bu sayısıyla birinci yılını dol-
durdu. Sizlerin katkıları, önerileri ve 
eleştirileri doğrultusunda Tuna her 

sayısında daha da güzelleşiyor, 
olgunlaşıyor.
15 kişilik bir yazı kurulu ve her biri 

yazı kurulu üyesiymiş gibi çalışan 
sayısız insanın bu dergide büyük 

emeği ve göz nuru var.
Elinizde tuttuğunuz her dergiye 
parmak izini bırakan özenli matbaa 

işçilerinin, bu dergiyi sizlere vakit-
lice ulaştırmak için gecelerce di-

reksiyon sallayan şoförlerin, en kolay 
okunabilecek görselliği oluşturmak 
için ter döken grafik tasarımcımızın, 
ailelerimizin ve her zaman yanımızda 
hissettiğimiz siz değerli okurlarımızın 
bu yolculukta emeği büyük...
Tuna; bu destekle ayakta kalmayı 
başarıyor ve başlangıçta ilan ettiğimiz 
ilkeler çerçevesinde yayın hayatını 
ödünsüz bir şekilde, kararlılıkla sür-
dürüyor. İçeriğiyle, kalitesiyle toplu-
mumuzun ihtiyacına yanıt verdiği öl-
çüde de bu anlamlı yolculuğu devam 
edecek.
Tuna’nın daha iyi yerlere gelebilmesi 
için biz üstümüze düşen sorumluluk-
ların bilincindeyiz.

VİYANA’NIN VALSİ, VALSİN KRALI
YENER GÜNEŞ

yenergunes@tunadergi.com
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TUNA - Bilim ve Kültür-Sanat Dergisi
(Üç Aylık, Bilim ve Kültür-Sanat Dergisi)

TUNA - Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Kultur
Dreimonatlich erscheinende Zeitschrift in türkischer Sprache 

San’at yenmiş gerçeği, dostlar inanın! 
Ma’lûmu bu, hem dinleyenin, hem ananın: 
Her gün bulanık akarken –aslında Tuna, 
Bir vals ile rengi mâvi olmuş Tuna’nın.

Yerden Gökten, Arif Nihat Asya
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Dergimize maddi manevi destek su-
nan herkese, hepinize yürek dolusu 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki sizler 
varsınız. İyi ki Tuna var...

TUNA’NIN İLK ETKİNLİKLERİ
Tuna Dergisi, 2019 yılının Kasım ve 
Aralık aylarında sanat ve edebiyat 
alanlarında ilk etkinliklerini gerçekleş-
tirdi. Düzenlediğimiz üç güzel etkin-
likle, bir anlamda, birinci yaşımızı da 
kutlamış olduk. 

1. Roth-Zweig Mektuplaşmaları
Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve 
Tuna dergisi, 30 Kasım 2019’da, 
serbest gazeteci, fotoğraf sanatçısı 
ve çevirmen Sayın Ahmet Arpad’ın 
sunumuyla “Roth-Zweig Mektuplaş-
maları” konulu söyleşiyi edebiyatse-
verlerle buluşturdu. Bu etkinlikte, Ste-
fan Zweig’in, Joseph Roth’a yazdığı 
mektupları, Ahmet Arpad’ın çevirisin-
den arkadaşımız Tomris Tola izleyici-
lerimize aktardı. Etkinliğin sonunda 
Ahmet Arpad, çevirisini yaptığı Yolcu-
luklar (Stefan Zweig) ve Hotel Savoy 
(Joseph Roth) kitaplarını okurları için 
imzaladı. 

2. Sunay Akın ile Görçek
İkinci etkinliğimizi, 15 Aralık 2019’da 
Viyana’nın nezih tiyatro salonlarından 
biri olan Theater Akzent’te gerçekleş-
tik. Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı 
ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, ‘Su-
nay Akın ile Görçek’ isimli oyunu ile 

sahne aldı. Katılımın yoğun olduğu 
etkinlikte, yüzlerce sanatsevere Tuna 
Dergisi armağan edildi. 20’yi aşkın 
sanatsever de dergimize abone oldu.

3. Anatolischer Liederabend - Fazıl Say  
İlk Şarkılar Konseri
Görçek etkinliğinin hemen ardından, 
“Anatolischer Liederabend - Fazıl Say 
- İlk şarkılar” konserini gerçekleştirdik. 
Avusturya’da sanat hayatını sürdü-
ren iki genç ve değerli isim; Soprano 
Defne Aydın ve Piyanist Nazlı Ha-
cıalioğlu, Anadolu topraklarının eşsiz 
insanlık ve tarih birikimini, dünyaca 
ünlü piyanist Fazıl Say’ın ‘İlk Şarkılar’ 
isimli albümünde aranje ettiği, Ömer 
Hayyam, Can Yücel, Metin Altıok, 
Pir Sultan Abdal, Orhan Veli, Cemal 
Süreya, Nazım Hikmet ve Muhyid-
din Abdal gibi büyük değerlerimizin 
şiirlerini seslendirerek sanatseverlere 
aktardılar. Bu etkinlikte, altını önemle 
çizmemiz gereken diğer bir konu da,  
Avusturyalı sanatseverlerin etkinliği-
mize gösterdiği yoğun ilgisiydi. Etkin-
liğin iki toplumu sanat çatısı altında 
toplaması, Türk kültürünü Avusturya 
toplumuyla buluşturması, Tuna ekibi 
olarak bizi oldukça mutlu etti. Avus-
turya ve Türk toplumunu buluştu-
racak, kaynaştıracak yeni etkinlikler 
düzenlemek için şimdiden kolları sı-
vadık.

TUNA KİREMİTÇİ VİYANA’YA GELİYOR
Bu güzel etkinliklerde bizleri yalnız bı-

rakmayan okurlarımıza ve katılımcıla-
ra teşekkür ediyoruz. Yakın gelecekte 
yeni güzel etkinliklerle karşınızda ola-
cağız. Bu etkinliklerden birini bu kö-
şeden duyuralım; Tuna Kiremitçi ve 
Arkadaşları, 29 Şubat 2020 Cumar-
tesi günü Viyana’da sahne alacaklar. 
Tuna Kiremitçi’nin ekibinde düetler 
için sabit solist olarak görev alan Elis 
Dubaz da bulunuyor.

TUNA BUNDAN BÖYLE 64 SAYFA
İşin aslını söylememiz gerekirse, Tuna 
Dergisi’nin oylumu, iki aylık periyot-
la çıkarttığımızda da yetersizdi. Mali 
açıdan rahatlayana kadar, üç ayda 
bir sizlerle olacağımızı duyurmuştuk. 
Süre uzayınca sizlerden gelen yazı-
ların yoğunluğu sayfa sayısını arttır-
mamızı zorunlu kıldı. Özellikle başarılı 
geçen üç etkinliğin ardından, Tuna’ya 
abone akını var. Sayfa sayısındaki ar-
tıştan kaynaklanan mali açığı abone 
sayılarını daha da arttırarak kapata-
bileceğimize inanıyoruz. Bu vesile 
ile, www.tunadergi.com adresinde 
yer alan Abonelik Formunu doldu-
rarak abone kampanyamıza destek 
vermenizi önemle rica ediyoruz. Siz 
omuz verirseniz, biz daha hızlı yürü-
rüz...

*****
Bir sonraki sayımız Nisan’da çıkacak. 
Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle...
Mutlu yıllar diliyoruz.
Güle güle 2019! Hoş geldin 2020!..
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Roth-Zweig Mektuplaşmaları söyleşisi...Görçek’ten bir kare... Soprano Defne Aydın ve
Piyanist Nazlı Hacıalioğlu
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Dingin, huzurlu; ama kendine 
has bir muzırlığı olan bu şehrin 
sokaklarında dolaşırken ilham 
almamak, mutlu olmamak zor olsa 
gerek. Yalın bir estetik anlayışıyla 
bezenmiş, geçmişten bir kesit 
olarak kalmış bu sanat şehrini, 
modernizmin elinden kurtaran en 
güçlü geleneklerden biri vals kültürü 
olsa gerek. Dünyada kanıksanma 
yolunda devrimsel bir özelliği olan 
valsin, Viyana ile özdeşleşmesinin en 
büyük sebebi belki de birbirlerinden 
beslenmeleridir.    
Johann Strauss Jr.‘in 19. yüzyılda 
bestelediği meşhur “An der schönen 
blauen Donau” (Güzel Mavi Tuna) 
valsini dinlediğinizde sanki o yüzyılın 
havasını Viyana sokaklarında 
soluyor gibi olabilirsiniz. Neşe 
dolu melodinin yerini, gergin ve 
hırçın ritimlere bıraktığı anlarda, 
şehrin loş sokaklarında tehlikeli 
bir kaçısın tam da ortasındaymış 
gibi hissedebileceğiniz bir hali bile 
yüksek nezaket çerçevesinde anlatır 
bu beste. Tıpkı erkek ile kadının 

mesafeli; ama tek vücut halinde 
ayaklarının yerden kesilircesine hızlı 
bir tempoda döndüğü, en nazik ve 
zarif dans olan vals gibi.
Bir ara yasaklı olsa da daha 
sonra burjuvalara özgü olarak 
nitelendirilecek ve tüm Avrupa’yı 
saracak olan zamanının sıra dışı 
dans akımının ilk ne zaman ve 
nasıl ortaya çıktığıyla ilgili kaynaklar 
biraz belirsiz ve 16. yüzyıl sonrasına 
dayanıyor olsa da, hepsinin ortak 
noktası valsin kökeninin ortaçağ 
Alman ve Avusturya köylerinden 
geldiği yönündedir.
Günümüzde çok fazla çeşit ve ritme 
sahip olan valsin en bilindik ya da 
en sevilen örneği  ¾ lük oldukça 
hızlı temposuyla Viyana Valsi’dir 
ki; Kasım 2017 itibariyle UNESCO 
somut olmayan dünya kültürel miras 
listesinde yerini alarak ününü tüm 
dünyada tescillemiştir.
1750 yılları civarında Bavyera, 
Tirol ve Steiermark köylüleri, saray 
danslarının resmiyet ve sosyal 
statüko barındıran hiyerarşik düzenini 

yok sayan çok daha farklı, çift olarak 
yakın temas içeren ve durmaksızın 
dönülen, biraz gürültülü, bolca neşe 
içeren ve adına “Walzer” dedikleri bir 
dans etmeye başlamışlardır. Walzer 
köken olarak Almanca dönmek 
anlamına gelen “sich wälzen 
(drehen)”  kelimesinden türetilerek 
halk literatürüne kazandırılmıştır.

“ALLES WALZER”- HER ŞEY VALS!
K

ap
ak

 D
os

ya
sı

Fotoğraf: ru.wikipedia.org

Johann Strauss Jr.

ASLI ÇEVİK
aslcvk@gmail.com
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1780’li yılların başlamasıyla soylular 
arasında da ünü gittikçe duyulan 
bu kasabalı, isyankâr halk dansına 
olan ilgi giderek artmış ve sarayların 
balo salonlarına kadar yayılmaya 
yönelik cüretkâr bir hal almıştır. 
Ayrıca bu yıllarda sadece Viyana ile 
kalmamış, İngiltere ve daha birçok 
Avrupa ülkesinde de görülmeye 
başlanmıştır.
1789–1799 yıllarında vuku bulan 
Fransız İhtilali olaylarını ve monarşik 
düzeni de göz önüne alırsak; Vals,  
Avrupa’da devlet otoritesine ve 
baskıcı rejime karşı alışılmışın dışında 
sadece iki kişinin öznel alanında, 
yakın ve bitmek bilmeyen bir döngü 
içinde, herhangi bir protokole bağlı 
kalmadan, diplomasi gözetmeksizin 
edilen dans olarak, toplumsal bir 
harekete dönüşmüştür. Akabinde 
bu coşkulu dans, muhaliflerin ve 
otoritenin sadece dikkatini çekmekle 
kalmayıp, karşı bir hamlede 
bulunmasına sebebiyet vermiştir. 
1791 senesinde sağlığa zarar veren, 
edepsiz, isyankâr ve banal olduğu 
öne sürülerek yasaklanmıştır.  
Avrupa’nın balo sezonuna ve dünya 
çapında kült olmuş, her sene on 
binlerce klasik müzikseverin akın 
ettiği, Johann Strauss II.’nin meşhur 
valsleriyle açılan Viyana Filarmoni 
Orkestrası’nın yeni yıl konserlerine 
ev sahipliği yapan Avusturya’nın, 
gelenekleşmiş Viyana Balo Kültürü 
olgusunun yaratılma durumu, iki 
yüz sene önce dönemin reformist 
hükümdarı Kaiser Joseph II.’nin o 
dönem yasaklı olan bu dansın önünü 
açmasıyla gerçekleşmiştir. Yasak 
sadece Hofburg kraliyet sarayının 
dans salonlarından kaldırılmakla 
kalmayıp, nüfusun tüm kesimine 
ulaşabilen dans salonlarının teşvik 
edilmesiyle de son bulmuştur. 
Büyük balo salonlarına ek olarak, 

banliyölerde ve oralarda bulunan 
konukevleri de vals için açılmıştır. Bu 
toplumsal hareket ya da değişim, 
1800 yılların ilk kısımlarında kolektif 
bir girişim olarak tarihte yerini almıştır. 
Bu yeni dans ve onun içindeki yeni 
düzen bir sosyal devrimin ifadesidir.

VALS TÜRLERİ, DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ
Bestecilerine göre ayırmaktansa, 
temposuna ve hizmet ettiği tarza 
göre ayırmak belki de daha doğru 
bir yaklaşım olabilir; çünkü çok 
çeşitli, uyarlanabilen ve hatta 
başka dans türleri ile birleştirilebilen 
örnekleri mevcut. Genel olarak Vals 
(dans) “Tanzwalzer”, Vals (müzik) 
“Konzertwalzer”, Vals (senfonik) 
“Sinfonischer Walzer” olmak üzere 
üç ana başlık altında toplanabilir. 
Dans için Joseph Lanner, Johann 
Strauss I ve oğlu Johann Strauss 
II, Pjotr Iljitsch Tschaikowski ya 
da  “Konzertwalzer” için Franz 
Schubert, Frederic Chopin, Franz 
Liszt ve senfoni klasmanı için de 
Maurice Ravel ve  “la Valse” isimli 
eseri verilebilecek ünlü örneklerin 

birkaçı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Vals dansı da bestekârlarının 
çeşitliliği gibi birçok farklı tarza 
sahiptir. En popüleri olan Viyana 
Valsi dışında daha yavaş olan 
“Langsamer Walzer” , Tango 
Argentino Vals, Amerika, Meksika, 
Küba, Venezuela, Estonya stilleri 
şeklinde yapılan farklı türleri de 
bulunmaktadır. 

VİYANA VALSİ’Nİ FARKLI KILAN NEDİR?
Üç dörtlük (¾) temposu ile en 
hızlı Vals çeşidi olmasının yanı 
sıra, müzikte vurgu ikinci vuruşta 
yer almaktadır. Bunun anlamı, bu 
aralıkta dansın daha hızlı adımlar ile 
akmasının sağlanmasıdır. Johann 
Strauss II.’nin eserlerinde ritim bir-
iki-ES şeklindedir. Bu kendine özgü 
biçimiyle sadece iki adım atıp, bir 
sonraki harekete geçebilme aralığını 
sağlayan Viyana Valsi,  daha kolay 
ve yalnız iki vuruşla daha hızlı 
dans edilebilmesiyle diğerlerinden 
ayrılır. Bir-iki-Vals (eins-zwei und 
alles Walzer) kalıbı, klasikliğini bu 
durumdan alır.

Soldan saat yönünde 9 pozisyonda gösterilen Vals

KAYNAKÇA:

https://www.wien.info/en/music-stage-shows/dance/viennese-waltz
https://www.tutunamayanlar.net/muzik/manset/157-johann-strauss
https://www.aydinlik.com.tr/viyana-yi-ve-valsi-ozluyorum-ozgurluk-meydani-ekim-2017-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Walzer_(Musik)
http://www.edebiyathaber.net/strausstan-guzel-mavi-tuna-ugur-ersoz/
https://oe1.orf.at/artikel/206006/Alles-Walzer
http://www.aeiou.at/aeiou.history.gtour.walzer/entste.htm  
https://de.wikipedia.org/wiki/Walzer_(Tanz)
https://en.wikipedia.org/wiki/Waltz
http://ozge.ersu.net/yazilar/gezi-yazilari/viyana-valsi/
Die Kleine Geschichte der Entstehung des Wiener Walzers in seiner choreographischen und gesellschaftlichen Ausprägung basiert auf folgenden Forschungsarbeiten:
Witzmann, Reingard, Der Ländler in Wien. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Wiener Walzers bis in die Zeit des Wiener Kongresses, Wien 1976.
Witzmann, Reingard, Wiener Walzer und Wiener Ballkultur. In: Bürgersinn und Aufbegehren. Biedermeier und Vormärz in Wien 1815 - 1848, Wien 1988.
Wolfram, Richard, Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa, Salzburg 1951.
Nettl, Paul. “Birth of the Waltz.” In Dance Index vol 5, no. 9. 1946 New York: Dance Index-Ballet Caravan, Inc. Pages 208, 211
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Müzik tarihi yazımında vals ile ilgili 
çalışmalar önemli bir yer tutmakta-
dır. Yapılan müzikolojik araştırmalar-
da, Vals’in dönme, dolanma, döngü 
gibi anlamlara sahip olan İtalyanca 
Volta’dan türemiş olabileceği üze-
rine bir takım referanslar olsa da, 
genelde kabul edilen kanı, valsin 
kökeninin Ländler veya Drehen adı 
verilen, ¾ zamanlı eski bir halk dan-
sı olduğudur.  18. yüzyılın ilk çeyre-
ğine kadar ‘kaba’ veya ‘uygunsuz’ 
görülen bu halk dansı, Avrupa’nın 
toplumsal ruhunu köklü bir şekilde 
değiştiren Fransız Devrimiyle birlikte 
aristokrasi tarafından kabul görme-
ye ve dahi benimsenmeye başla-
mıştır.
Napolyon savaşlarının sonunda Av-
rupa’daki sınırların ve güçler den-
gesinin yeniden yapılanmasını mü-
zakere etmek üzere, 1814/1815’de 
Avrupalı prenslerin ve devlet ileri 
gelenlerinin Viyana Kongresi’ne ka-
tılmaları ise diplomasi tarihine oldu-
ğu kadar müzik tarihinde de önemli 
izler bırakmıştır. Neredeyse bir yıla 
yakın süren bu kongre boyunca 
büyük balolar düzenlenmiş, vals bu 
tarihi kongreyle birlikte yaygınlık ka-
zanmıştır.  Vals formunun gelişimini 
ve popülerliğini destekleyen diğer 

bir faktör de Josef Lanner (1801-
1843), baba Johann Strauß (1804-
1849) ve oğul Johann Strauß (1825-
1899) gibi Avusturyalı bestekârların 
üretimleri olmuştur. Nitekim ‘Vals’ 
denildiğinde neden ilk akla Viya-
na’nın geldiği ve Avusturya kültürü-
nün içinde özel bir yeri olduğu da bu 
gerekçelerle açıklanabilir. Hans Fan-
tel, Strauß ailesinin içinde bulunduk-
ları dönemi ve üretimlerini incelediği 
kitabında, Viyana’daki yetişkin nüfu-
sun 200.000 iken vals salonlarının 
kapasitesinin 50.000 kadar oldu-
ğunu ifade etmektedir.1 Dans müziği 
bestecilerinin günden güne artışı ve 
matbaalarda basılan notaların sıklığı, 
valsin gördüğü rağbet ve yaygınlığı 
ortaya koymaktadır.

PEKİ, BU DENLİ YAYGINLIK KAZANAN 
VALSİN OSMANLI SARAYINDAKİ YERİ 
NASILDI?
Bu soruyu cevaplamadan önce 
imparatorluğun batı müziği ile geç-
mişine bakabiliriz. Türkiye müzik 
tarihi yazımında, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun Batı müziği ile kurduğu 
münasebetler 16. Yüzyıla kadar gö-
türülüyor.2 Bu bağlar ise diplomatik 
ilişkilerle gelişmiş3, gerek hediye ola-
rak imparatorluğa gönderilen ens-

trümanlar ve/veya müzisyenlere; ge-
rekse de imparatorluk içindeki bale, 
opera gibi ‘musikili temsillere’ gön-
derme yapmaktadır. Refik Ahmet 
Sevengil, Mahmut Ragıp Gazimihal 
[Kösemihal4]  gibi araştırmacılar bu 
süreçle bağlantılı olarak, Batı müzi-
ğiyle tanışmanın ve izlenim edinme-
nin ilk aşamasının gerçekleştiğini; 
fakat Osmanlı müzik geleneği içinde 
bir etkileşimin oluşması için yeterin-
ce iz bırakmadığını ifade etmişlerdir. 
“Opera Sanatı ile ilk Temaslarımız” 
isimli kitabında Sevengil, 2 Mayıs 
1797 tarihinde Topkapı Sarayında 
Sultan 3. Selim’in huzurunda yapılan 
ilk opera temsilinin gerçekleştiğini ve 
bu tarihten sonra saray içinde Batı 
müziğine olan ilginin artış gösterdi-
ğini ileri sürmüştür. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda Batı müziği alanındaki 
çalışmalarıyla Türkiye Müzikolojisine 
önemli katkıları bulunan Emre Aracı 
da, resmi anlamda Batı müziğinin 3. 
Selim Devrinden itibaren saray için-
de yer almaya başladığını tasdikle-
miştir.5  
Saray müziğinin kendine özgü klasik 
olgunluğunun en yüksek derecesine 
ulaştığı 18. Yüzyıl başlarında, sa-
ray müzisyenlerinden Dede Efendi 
(Kâr-ı nev), Tanburî Emin Ağa (Acem 
Aşiran Peşrevi) ve Şâkir Ağa’nın 
(Ferahnâk yürük semâîsi) Batı mü-
ziğinden etkilenerek makam müziği 
içinde yenilikler denemişlikleri de 
birçok çalışmada işlenmiştir.6   Ne 
var ki bu örneklerin içinde “Vals ve 
Osmanlı müziği” denildiğinde kendi-
ni gösteren ilk eser Dede Efendi’nin 
¾ zamanlı şarkısı Yine bir Gül-Nihal 
olmuştur.7 

BATI MÜZİĞİNİN VE EĞİTİMİNİN OS-
MANLI’DA KURUMSALLAŞMASERÜVE-
Nİ VE VALSLER
19. Yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde 
ise batı müziğine duyulan bu ilginin 
kurumsal bir kimliğe büründüğü gö-
rülmektedir. Sultan II. Mahmut’un 
(1785-1839) Yeniçeri ordusunu ve 
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bu orduya ait Mehterhane’yi kal-
dırması (1826) ve yerine “Batı” tar-
zında bir ordu ve bu orduya uygun 
düşebilecek bir bando kurulması, 
bandonun başına 1828 yılında Gi-
useppe Donizetti’nin8 (1788-1856) 
getirilmesi; daha sonra saraya bağlı 
bir müzik okulunun (Müzika-i Hü-
mayun) kurulması (1828-1831), Batı 
müziğinin kurumsal olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’na (ve Türkiye Cum-
huriyeti’ne) girişini temsil etmektedir.
Sultan II. Mahmut ve onun varisi 
Sultan Abdülmecid dönemlerindeki 
kurumsal dönüşümlerde Batı müziği 
eğitimine verilen önemin kararlı bir 
biçimde yürütüldüğü görülmekte-
dir. Sultan II. Abdülhamid dönemine 
gelindiğinde ise Müzika-i Hümayun, 
içinde Opera ve Operet, Tiyatro gibi 
bölümlerin de olduğu çok katmanlı 
bir kuruma dönüşmüştür. 
Yapısal olduğu kadar içerik açısın-
dan da bu kurumla ilgili birçok bel-
geyi gün ışığına çıkaran araştırma-
cılar, özel arşivlerde bulunan kimi 
konser programlarını toparlayarak 
saray orkestrasının repertuarına 
dair bir takım bilgiler paylaşmışlardır. 
Örneğin, 19 Nisan 1829 tarihinde 
İstanbul’da Rami Kışlasında veri-
len konserde ‘vals, mazurka, polka 
gibi formlarda küçük parçaların yanı 
sıra operalardan düzenlenen seçme 
parçaların çalındığı’ aktarılmakta-
dır.9  Osmanlı Devlet arşivinde yer 
alan nota takdimleri incelendiğinde 
bu konserden yalnızca birkaç sene 
sonra Hanedan üyelerine ithaflarla 
birlikte valsin hayli popüler hale gel-
diği görülmektedir. 

OSMANLI HANEDANI’NA İTHAF EDİLEN 
VALSLER ÜZERİNE
2000’li yıllardan bu yana müzikolo-
ji içinde Osmanlı Hanedanı ve Batı 
Müziği alanındaki çalışmalar artış 
göstermektedir. Bu çalışmaların bir 
kısmı Osmanlı Hanedanı’nın Batı 
müziği ile kurduğu ilişkiyi incelerken 
Devlet Arşivleri ve Koleksiyonlarda 
yer alan nota örneklerini ortaya çıka-
rarak, Hanedan’a ithaf edilen eserler 
üzerine yoğunlaşmaya başlamış-
ladır. Osmanlı Hanedanıyla Strauß 
ailesinin arasındaki müzikal ilişkileri 
titiz bir biçimde işleyerek müzik lite-
ratürüne önemli bir yayın kazandıran 
Ömer Egecioğlu’nun araştırmaları, 

bu çalışmalar dâhilinde değerlendi-
rilebilir.10  Egecioğlu, Strauß soyadı-
nı taşıyan beş bestecinin eserlerini 
ve bu eserlerin arkasındaki tarihsel 
bağları incelerken bilhassa dönemin 
gündemini yansıtan gazete, dergi ve 
afişlere yer vererek okuyuculara es-
nek bir perspektif sunmuştur.
Viyanalı Strauß ailesinin ‘Vals Kralı’ 
olarak ünlenen ilk fertlerinden Baba 
Johann Strauß’un, 26 Haziran 1837 
tarihinde ilk defa seslendirilmiş olan 
ve Osmanlı Devleti’nin Viyana Bü-
yükelçisi Fethi Ahmet Paşa’ya ithaf 
ettiği Balo Havai Fişekleri [Ball-Rac-
keten, Opus 96] valsi Egecioğlu’nun 
üzerinde durduğu eserlerden bir ta-
nesi olmuştur. 
“(…) Strauß’un eseri ithaf ettiği Fet-
hi Ahmet Paşa Viyana sosyetesinin 
en kayda değer kişilerinden. Fethi 
Ahmet Paşa, Osmanlı İmparator-
luğu’nu Viyana büyükelçisi sıfatıyla 
temsil ettiği gibi, kendisi Sultan’ın 
güvenilir generallerinden. Kendisi 22 
Ocak 1837’de büyükelçiliğin rezi-
dansında bir balo verdi. Bu baloda 
müzikten sorumlu olan Strauß’tu. 
Davetliler arasında Arşidük Franz 
Karl ve kraliyet ailesinin diğer üyele-
rinden bazıları yer aldılar. Ev sahibi 
Paşa, ilk dansı Prenses Louise von 
Vasa ile yaparak geceyi açtı. Pren-
ses kraliyet ailesinden olan eşi re-
fakatinde gelmişti. Rezidans’ın bir 
odasında çiçeklerle süslenmiş ve 
mumlarla aydınlatılmış şekilde yer-
leştirilen Sultan II. Mahmut’un bir 
portresi dikkati çekiyordu.”11  

Fethi Paşa’ya ithaf edilen bir diğer 
vals ise makalenin en başında da 
bahsedildiği üzere, Viyana Valsi ile 
özdeşleşen bir diğer meşhur beste-
ci Josef Lanner tarafından 1839’da 
bestelenmiştir. Osmanlılar [Die Os-
manen, Opus 146] adını taşıyan bu 
vals 8 Temmuz 1839’da Viyana’da 
Goldenen Birn’de, Doğu’nun İhtişa-
mı [Pracht des Orients] temalı festi-
valde ilk defa seslendirilmiştir.
Osmanlı Hanedanı’na olan ithafları-
na bakıldığında ise Strauß’lar tara-
fından Sultan Abdülaziz ve Sultan 
II. Abdülhamid’e bestelenmiş vals-
lerin ön plana geldiği görülmektedir. 
Baba Johann Strauß’un en küçük 
oğlu Eduard Strauß’un (1835-1916) 
1872 senesinde bestelemiş olduğu 
Arz-ı Tanzimat Valsi [Huldigungen 
Op.88 ] bu örneklerden bir tanesi-
dir. Sultan Abdülaziz’e ithaf edilen 
bu uzun soluklu vals karşılığında 
1873’de Eduard Strauß’a bir Meci-
diye nişanı verilmiştir. 20 yıl aradan 
sonra ise 1892’nin sonbaharında, 
bu sefer Eduard’ın ağabeyi Oğul 
Johann Strauß (1825-1899) tara-
fından Sultan II. Abdülhamid’in 50. 
Yaş günü için Doğu Masalları valsi 
bestelenmiştir. Prömiyerinin Viyana 
Müzik Derneği (Wiener Musikverein) 
binasının Altın Salonunda (Goldener 
Saal) yapıldığı bu vals bestecinin 
kendisi tarafından idare edilmiştir. 
Johann Strauß’a bunun karşılığında 
1895’de dönemin Viyana Büyükel-
çisi Ali Galip Bey tarafından Mecidi-
ye nişanı takdim edilmiştir.
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Elbette, Hanedana ithaf edilen vals-
ler yalnızca Strauß ailesi ile sınırlı 
kalmamış, Devlet Arşivleri’nde ve 
koleksiyonlarda yer alan birçok eser, 
gerek diplomatik bağlarla gerekse 
İstanbul’da yapılan turneler vesileyle 
Osmanlı Hanedanı’nın Avrupa’daki 
birçok müzisyenle bağlantıya geç-
mişliğini ortaya koymuştur. 
“Kimlerin hayatı yazılır?” sorusuyla 
müzikoloji içindeki kimi ‘tek yönlü 
temsillere eleştiri getiren araştırma-
cılar, toplumsal cinsiyet ve müzik 
çalışmalarının artışıyla birlikte, hak-
kında yazılmış tek bir ansiklopedi 
maddesi veya makale bile bulun-
mayan, müzik tarihi yazımı dışında 
tutulmuş bestecilerin üretimlerine 
daha geniş bir perspektifte bakma-
ya başlamışlardır: Dil, din ırk ve cin-
siyetlerinden bağımsız bir şekilde!
Müzik tarihi yazımında yer alan ve 
“büyük” sıfatıyla anılan ve kültleşen 
isimlerin ‘hangi kriterlere göre’ görü-
nür olabildiklerini sorgulayan bu ba-
kış, müzikte otorite kavramının han-
gi temeller üzerinde konumlandığına 
da bakarken, ortaya attığı cesur 
sorularla arşivlerin tozlu raflarında 
keşfedilmeyi bekleyen birçok eserin 
varlığına ve önemine de dikkat çek-
mektedir.

BESTEKÂR SULTANLAR VE VALS’E İLGİ
Osmanlı Devleti’ne Batı müziği eği-

timinin 19. Yüzyıl’da kurumsal ola-
rak girişi, Saray içinde hâlihazırda 
Batı müziğine duyulan ilgiyi bir adım 
öteye taşımış, Avrupa’dan gelen 
müzisyenlerle kurulan bağlantıların 
gelişmesine olanak sağladığı gibi, 
Hanedan üyelerinin Batı müziğini 
Saray içinde öğrenmelerine ve dahi 
beste yapar hale gelmelerinde bü-
yük rol oynamıştır.12  
Saray içinde verilen müzik eğitimle-
rinde Osmanlı makam müzik gele-
neği ve Batı müziği eğitiminin paralel 
olarak sürdürüldüğü görülmektedir. 
Bu konuda 20. Yüzyıl başlarından 
itibaren Leyla Saz Hanımefendi ve 
Ayşe Osmanoğlu gibi kimselerce 
yayınlanan Osmanlı Haremine dair 
anılar, ‘içerden bir bakışla’ saray 
içindeki müzik eğitimi hakkında bazı 
bilgiler verirken, Osmanlı Devlet Ar-
şivinde yer alan maaş dökümleri de 
sarayda görev almış eğitmenlerin 
isimleri ve hangi alanda eğitim ver-
mişlikleriyle ilgili fikir vermektedir.
Küçük sultan efendiler, Dürrü-
nigâr Kalfa’dan piyano meşk 
ederlerdi. Dürrünigâr Kalfa’nın, 
o zamanın modası olan polka, 
mazurka ve vals havalarından 
usulüne uygun bestelediği par-
çalar vardı.13

Batı müziğinin İmparatorluk içinde-
ki kurumsal geçmişi yukarıda da 
belirtildiği gibi “askeri” kökenli ge-

lişmelere dayandığı için, Müzika-i 
Hümayun’da yetişen müzisyenlerin 
ve Hanedan üyelerinin bestecilik 
alanındaki ilk üretimleri marşlar ol-
muş, bunu vals, polka, mazurka gibi 
türler izlemiştir.
Müzikolog Emre Aracı, 2000 sene-
sinde Kalan Müzik’ten çıkan “Os-
manlı Sarayı’ndan Avrupa Müziği” 
isimli albümde hem makam müzi-
ğiyle hem de batı müziğiyle yakın-
dan ilgilenmiş, Sultan Abdülaziz’in 
Milano’daki F. Lucca Nota basıme-

Doğu Masalları Valsi’nin Viyana Müzik 
Derneğindeki temsili ile ilgili çıkan gazete 
haberi. Kaynak: Mährisches Tagblatt, No. 

274. 30. 11. 1892, s.6.

“Vals Mucidi Diye Yâd Olunan Meşhur 
Strauß” (Kaynak: Servet-i Fünun, No. 432. 

22.06.1899. s. 252)
Sultan 2. Abdülhamid’e Camille Giucci 
tarafından ithaf edilen vals.(Kaynak: 

İST.U.NEK Demirbaş No. 781/120.)

Sultan Abdülaziz Vals’e Davet Marşı,
(Kaynak: IUNEK 700B/331.)
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vinde yayınlanmış kimi piyano mü-
ziklerinin bulunduğunu ifade etmiş 
ve bu müziklerinden biri olan Valse 
Davet’i [Invitation à la Valse] albüme 
dâhil etmiştir.14  Büyük ilgi gören bu 
vals son yıllarda birçok yorumcu ta-
rafından seslendirilmeye başlanmış-
tır. 
Aracı’ nın incelediği bestekâr sultan-
lardan bir diğer isim ise el yazması 
notaları bulunan Sultan V. Murat 
(1840-1904) olmuştur. Sözü geçen 
albümde Sultan’ın Mi bemol majör 
tonundaki valsi, Aracı önderliğinde 
Londra Osmanlı Saray Müziği Aka-
demisi tarafından seslendirilmiştir.

Leyla Saz Hanımefendi hatıralarında 
hem Sultan V. Murat’ın batı müziği-
ne ilgisinden hem de kızları Fehime 
ve Hatice Sultanların müzik eğitim-
leriyle bilfiil meşgul olmuşluğundan 
bahsetmektedir.15 Nitekim “Toplum-
sal Cinsiyet Bağlamında Türkiye’de 
Kadın Besteciler: Tanzimat’tan Gü-
nümüze Osmanlı İmparatorluğu 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadın 
Besteciler ve Yapıtları” isimli dok-
tora tezinde Zeynep Gülçin Özkişi 
de Hatice Sultan’ın bir valsine yer 
vermiştir.16 Sultan II. Abdülhamid’in 
kızlarından Ayşe Sultan [Osmanoğ-
lu 1886-1960] ise batı müziği ile il-

gilenmiş, Fatih, İstanbul, Hatıra gibi 
marşlarının yanı sıra “Şefkat” ismini 
verdiği bir vals bestelemiştir.
Bütün bu örnekler Osmanlı Sara-
yında batı müziğine duyulan ilgiyi 
ve bilhassa valsin gördüğü rağbeti 
göstermektedir. 

Editörün notu: Dr.phil Nejla Melike 
Atalay’ın “Women Composers’ Cre-
ative Conditions Before and During 
the Turkish Republic” isimli kitabı 
2020 yılının Haziran ayında Hollitzer 
Verlag yayınevinden çıkacaktır.

Edwige Kienlin-Grathwohl’ün Sultan Abdülhamid’e ithaf ettiği Vals’in kapağı.
(Kaynak: ISTNEK 781-238.)

 Baden’daki Lanner-Strauß heykeli
Fotoğraf: Leyla Diana Gücük 
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DAHA FAZLA ÇALIŞIP DAHA FAZLA 
ÜRETECEĞİM
Bu yıl 40. sanat yılınızı kutluyorsunuz. 
Bu serüven nasıl başladı? 
Keman çalmaya ilk defa 26 Kasım 
1979 tarihinde başladım. Bunu 
daha dün gibi hatırlıyorum; çünkü 
konservatuvara 1979 yılında sınav-
ları kazanarak yazılmıştım ve yak-
laşık 1 ay sonra keman derslerimiz 
başladı. Keman öğretmenim Profe-
sör Ayhan Turan o dönemde ilk defa 
denediği ve çabuk verim alınabilen 
bir metodu bizim, yani öğrencilerinin 
üzerinde denedi ve bunda da ba-
şarılı oldu. Kemana başladıktan 2-3 
ay sonra ilk konserimi İstanbul’da, 
Notre Dame de Sion Lise’sinde 
verdim. Dolayısıyla 26 Kasım 1979 
tarihi benim için bir milattır. Konser-
vatuvardan mezun olduktan sonra 
eğitimime Londra’da devam ettim. 
Konservatuvar yıllarımda başlayan 
sahne hayatım sadece Londra’da 
ve Türkiye’de değil Avrupa’da da 
devam etti. Yurda döndükten sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi Konser-
vatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladım. Aynı zamanda 

İstanbul’da İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nde Müzik İleri Araş-
tırmalar Merkezi’ni kurdum. 
Dolayısıyla bu süreçte 
sahneler, konser faaliyet-
leri ve çalışmalar devam 
etmekteydi. Hakikaten 
çok güzel çalışma-
lar yaptığımız bu 40 
yıla; eğitim çalışmala-
rı, konser faaliyetleri, 

akademik faaliyetler 
sığdı. Ama açık-
çası buzdağının 
görünmeyen ta-
rafı denizin daha 

dibindedir. Dolayı-
sıyla önümüzdeki 
yıllarda daha faz-

la çalışmaya ve daha fazla eserler 
üretmeye devam edeceğim. 

DEDE EFENDİ’NİN “YİNE BİR GÜLNİ-
HAL” İSİMLİ ESERİ TÜRK MÜZİĞİNDEKİ 
BİLDİĞİMİZ İLK VALS ÖRNEĞİDİR
Vals ile nasıl buluştunuz ve vals haya-
tınıza ne kattı? 
Vals, dünya üzerinde örnekleri en 
gözde olanlarından, en çok sevilen-
lerinden birisidir. 18. yüzyılın sonla-
rından itibaren vals formunun ortaya 
çıkışı, 19. yüzyılın ilk yarısından itiba-
ren de bir sanat formu halini alması 
hakikaten izlenmesi gereken bir du-
rum. Sadece Avusturya’da, Alman-
ya’da değil dünyanın birçok ülke-
sinde ritmi üç zamanlı olan şarkılar 
ve dans eserleri var. Ama bunun bir 
form, bir dans formu haline gelme-
si ve bütün dünyaya yayılması aynı 
zamanda çok önemli bir kültürel 
göstergedir. Bakıldığı zaman, bizim 
kültürümüzde de üç zamanlı, yani 
vals formunu andıran eserler Mavi 
Tuna’dan 40 yıl önce yazılmış. 1826 
yılına dönersek eğer, o yıllarda ya-
şayan ve büyük bir klasik Türk mü-
ziği bestekârı olan Dede Efendi’nin 
Osmanlı sarayındaki Batı müziği 
uygulamalarını gördükten sonra, bu 
tür müzikleri kendisinin de rahatlıkla 
yazabileceğini iddia etmesi ve “Yine 
Bir Gülnihal” isimli eseri ortaya çıkar-
ması, bizim Türk müziğindeki bildiği-
miz ilk vals örneğidir. Dolayısıyla biz 
de kültür olarak vals ile tanışıyoruz 
ve bunu biliyoruz. Özellikle Osman-
lı’dan sonra Cumhuriyet dönemin-
de valsin ve tangonun Cumhuriyet 
baloları baştan olmak üzere çeşitli 
davetlerde ve sosyete hayatında 
yer alması, Türkiye’nin, yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin batılı bir hayat tarzı-
nın benimsemesi anlamında da bir 
gösterge olduğunu düşünüyorum. 
Bu sebeple vals, zaten bizim kültü-
rümüzde olan bir müzik tarzıdır. 

K
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“BİZİM DE VALSLERİMİZ VAR”
Cihat Aşkın: 

TÜLİN GÖKDEMİR
 t.goekdemir@tunadergi.com

Keman sanatçısı Cihat 
Aşkın ile Türk müzik 
tarihindeki valslerden 
oluşan albümü ve 
Türk valsleri üzerine 
konuştuk. Ortaya 
keyifle okuyacağınıza 
inandığımız bu röportaj 
çıktı.
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VALSİN TEŞVİK EDİLMESİ, TOPLUMUN 
İSTEMESİYLE OLABİLİR
Vals alanında Türkiye’de ne tür çalış-
malar yapılmakta? Bu çalışmalar ge-
reği kadar teşvik edilmekte mi? 
Biraz önce de değindiğim gibi vals, 
Cumhuriyet döneminden itibaren 
toplum hayatına yansımasıyla farklı 
bir yer edinmeye başladı. İnsanlar 
kolaylıkla çeşitli düğünlerde, sosyal 
faaliyetlerde ve toplantılarda vals 
yapmaya başladılar. Avusturya’da 
ve Almanya’da olduğu kadar sık 
olmasa da, vals kursları ve dans 
kulüpleri var. Bu suretle insanlar bir 
araya gelip çeşitli dansları öğreniyor-
lar. Bu özellikle 1980’lerden sonra, 
tangonun hızla yayılmasıyla oluşan 
tango kulüplerin de etkisiyle, çeşitli 
dans kulüpleri açıldı, tangonun yanı 
sıra vals de buralarda öğretiliyordu. 
Teşvik edilmesi tabii ki toplumun 
uygun görmesiyle, toplumun iste-
mesiyle olabilecek bir şey. İnsanlar 
birbirinden görerek ve özenerek 
dans etmek istiyorlar, dansı öğren-
mek istiyorlar. Tabii ki bu toplum 
hayatının ne gibi değişikliklere uğ-
radığı ve nasıl toplum hayatının lan-
se edilmek istenmesi, insanların 
toplumsal hayatı nasıl yaşamak 
istedikleriyle de bağlı. Devletin 
veya farklı sosyal katmanların 
teşvik etmesi yerine, insanlar 
bunun ihtiyacını hissediyorlar 
ve kendileri de bu tür kulüp-
lere yazılıyorlar. Benim Türk 
Valsleri çalışmalarımı icra et-
tiğim bir konserde Avusturya 
Lisesi’nin dans grubu bana 
eşlik etmişti ve hakikaten ol-
dukça etkileyici bir sahneydi.

BİZDEKİ VALSLER MAKAMSAL
Türk Valsleri albümüne değinmeden 
önce, şu soruyu sormak isterim: Türk 
valsleri sadece Batıdan mı etkilenmiş-
tir yoksa Anadolu müziğinin ve kültü-
rünün katkıları var mıdır? 
Tabii ki Türk valsleri öncellikle ba-
tıdan etkilenmiştir. Biraz önce de 
bahsettiğim gibi Dede Efendi’nin 
saraydaki İtalyan müziklerini dinle-
yerek, bu tür müzikleri ben de ya-
pabilirim demesiyle ortaya çıkan ilk 
vals formunda bestelediği “Yine Bir 
Gülnihal” isimli eseri ilk valsidir. Bu-
nun akabinde de bu formdaki eser-
ler birbirini takip etmiştir. İlk nota 

yayıncılığı 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Türkiye’de yaygınlaşmış ve özellikle 
Batının bazı valsleri piyano için ya-
yınlanmıştır. İnsanlar İstanbul’da, İz-
mir’de, değişik yerlerde bu eserleri 
daha fazla duymaya başlamışlardır. 
Bundan etkilenen Türk besteciler 
de, bize ve kendi makam yapılarına 
özgü bir takım valsler bestelemişler-
dir. Anadolu müziğinde ve halk mü-
ziğinde vals formu bulunmamakta-
dır. Ancak klasik Türk müziğinde 19. 
yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 
ortaya çıkarak, ilk olarak Dede Efen-

di’nin başlattığı ve Batılı bestecilerin 
etkilemesiyle devam eden bir dö-
nem diyelim buna. Dolayısıyla Cum-

huriyet döneminden sonra tabii ki 
Batının etkisi var; ama bizdeki 
valsler daha farklı. Bizdeki vals-
ler makamsal, yani bizim hicaz 
makamı, hüzzam makamında 
veya farklı makamlarımızda da 
vals örnekleri tarzında yazılmış 
şarkılar ve müzik eserleri mev-
cuttur.

Türk müzik tarihindeki valslerden 
“Türk Valsleri” isimli bir albüm hazır-

ladınız? Bu proje nasıl oluştu? 
Batıda; yeni yıl konserlerinde, bahar 
konserlerinde, çeşitli balolarda çalı-
nan önemli ve güzel eserleri sürekli 
dinliyoruz. Bu eserlerin, niteliği sa-
natsal olanların yanı sıra, eğlendir-
me amacıyla yazılanları da var. Bun-
ların en iyi örneği, tabii ki Johann 
Strauß’un vazgeçilmez valsleridir. 
Çocukluğumdan itibaren Türkiye’de 
dinlediğim valsler arasında çeşitli 
Avusturyalı ve Alman bestecilerin 
valsleri vardı. Düşündüm, bizim kül-
türümüzde de vals var, biz neden 
yeni yıl konserlerinde, bahar kon-
serlerinde veya kendimize ait bazı 
balolarda Türk valserini çalmayalım. 

İlk 
nota yayıncılığı 

19. yüzyılın ikinci 
yarısında Türkiye’de 

yaygınlaşmış ve özellikle 
Batının bazı valsleri piyano için 

yayınlanmıştır. İnsanlar İstanbul’da, 
İzmir’de, değişik yerlerde bu eserleri 
daha fazla duymaya başlamışlardır. 
Bundan etkilenen Türk besteciler 

de, bize ve kendi makam 
yapılarına özgü bir takım 
valsler bestelemişlerdir.



Dolayısıyla böyle bir fikir geldi aklıma 
ve Türk Valsleri albümünü ortaya çı-
kardım.

Bu albümdeki eserlerin hazırlama sü-
reci nasıl gerçekleşti? Eserlerin dü-
zenlemelerinin, besteci ve orkestra 
şefi Oğuzhan Balcı’ya ait olduğu gö-
rülüyor… Albümdeki eser seçimleri 
nasıl gerçekleşti ve bu albümle neyi 
hedeflediniz? 
Bu albüm için 4 sene çalıştım. Bu 
çalışma aşaması yazıp çizmenin 
veya çalmanın yanı sıra düşünme 
sürecidir. 2014 yılında aklıma böyle 
bir proje yapmak geldi. Neden ol-
masın, dedim. Bizim kütüphane-
mizdeki, kendi dağarcığımdaki 
eserleri ve notaları karıştırdım, 
dinledim ve yaklaşık 55-60 
tane sevilen, sevilebilecek 
Türk valsinin notasını ve icra-
sını buldum. Yıllar içeresinde 

bunları düşündüm, tekrar tekrar din-
ledim ve yorumladım. Hem konser 
hem de albüm projesi olmak üzere 
bunları oldukça daralttım ve sonuç-
ta 13-14 tane vals seçtim. Daha 
sonra besteci arkadaşım Oğuzhan 
Balcı’ya başvurdum. Oğuzhan Bal-
cı, yıllardır beraber çalıştığımız, bana 
keman konçertosunu ithaf etmiş ve 
benim de ilk defa o eseri seslendir-
diğim bir bestecidir. Bu Türk Valsleri 
albümünde beraber çalışmaya ka-

rar verdik. Kendisinin yapmış oldu-
ğu bazı önerileri de dikkate alarak, 
onunla beraber çok güzel bir seçki 
hazırladım. Bu anlamda orkestranın 
partilerini, eserlerin düzenlenmeleri-
ni Oğuzhan Balcı yaptı ve hakikaten 
mükemmel bir çalışma ortaya çıkar-
dı. Hedefim: Hem kalıcı bir sanat 
eseri olması açısından hem de ken-
di eserlerimizin, kendi valslerimizin 
yeni yıllarda, bahar bayramlarında, 
farklı balolar ve davetlerde çalınma-
sı ve bunların dünyaya tanıtılması. 
Özellikle dünya kültüründe, “bizim 
de valslerimiz var” imajını ortaya ko-
yabilmek. Baktığımız zaman Mavi 
Tuna Valsi 1860’larda, Dede Efen-

di’nin “Yine Bir Gülnihal” adlı ese-
ri ise bundan tam 40 yıl önce 
yazılıyor. Bunu da dünyaya 
bildirmenin gerektiğini düşü-
nüyorum.

ESER SEÇİMLERİNDE EN ÖNEM-
Lİ KRİTERİM ŞUYDU: HANGİSİ 
KULAĞIMDA KALDI, HANGİSİNİ 

DAHA ÇOK SEVİYORUM
Albümde Neveser Kökdeş Hanı-

mefendi’nin de iki valsi ile Shosta-
kovich’in iki nolu valsini de görüyoruz. 
Albümdeki eser seçimlerinde hangi 
kriterleri ön plana aldınız? 
Biraz önce bahsettiğim gibi yaklaşık 
dört yıllık bir dönem içerisinde 55-
60 tane valsi eleyerek bu eserleri 
seçtim. Buradaki kriterlerim şuydu: 
Bu eserleri defalarca dinledim; han-
gisi kulağımda kaldı, hangisini daha 
çok seviyorum. Tabii tarihi açıdan 
Dede Efendi’nin “Yine Bir Gülnihal” 
adlı eseriyle başlamak çok önem-
liydi benim için. Onun sembolik bir 
önemi vardı. Ondan sonra valslerin 
tarihsel ve melodik açıdan önemli 
olanlarını ilk sıralara koydum. Yeşil-
çam şarkılarında bizim nostaljimizi, 
bizim makamlarımızı anlatan val-
serini de önemli bir yere koydum. 
Burada Neveser Kökdeş’in ayrı bir 
önemi var. Öncelikle bir kadın bes-
teci. Kadın bestecilerin Avrupa’da 
az olduğu bir dönemde Osmanlı’da 
ve Türkiye’de, Cumhuriyet dönemi 
de dâhil olmak üzere, kadın bes-
tecilere özel bir önem verilmesi ve 
kadın bestecilerin bizde oldukça 
fazla sayıda olmasını da önemsene-
cek bir durum olarak gördüm ve bu 
yüzden de Neveser Kökdeş’in o gü-

Tabii ki kendi 
kültürümüzü dünya 

platformlarında sunmak için 
bulunduğumuz ülkenin veya 

ülkelerin, yani hangi ülkelerde 
hangi platformlarda yer alacaksak, 

o platformların standartlarına uygun 
hale getirmemiz gerekiyor, diğer 
insanların algılayabilmeleri için. 
Ben açıkçası bu valsleri bütün 
dünya üzerinde çalınabilecek 

bir seviyeye getirdim.
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zel eserlerinden iki tane seçtim. Bir 
tanesinin de çok anlamı var, çünkü 
çok hüzünlü bir hikâyesi var valsin: 
Çanakkale Savaşı’nda ölen eşi için 
yazmış olduğu “Kuş Olup Uçsam 
Gitsem Sevgilimin Yanına” adlı val-
si. Shostakovich’den ve Karaindrou 
filmlerinden aldığım iki tane valsi de 
oraya koymamın nedeni, batı val-
serine de yer vermek. Batı valslerini 
alla turca, yani Türk üslubunda çal-
maya çalıştık. Orkestrasyonda gör-
düğümüzde, normalde yaylı çalgılar 
orkestrasının yanında Türk müziği 
klarneti ve kanun gibi enstrüman-
larımız var. Shostakovich’de ve di-
ğer iki tane Batı valsinde kanun ve 
Türk müziği klarneti var ve onlar da 
alla turca, yani Türk üslubunda ya-
pıyorlar. Bildiğiniz gibi bu alla turca 
modasını ilk kullanan bestecilerden 
birisi Mozart. Özellikle Yeniçerilerin 
Viyana çıkarması zamanında, Av-
rupa sadece Osmanlı’nın askeriyle 
değil askeri müziği ile de tanışmış 
ve bu anlamda kültürel alanda iki 
ülke arasında birçok alışveriş olmuş. 
Macaristan’da da biliyoruz Türk 
müzikçilerin yer aldığını. Özellikle 
Budapeşte-Viyana arası bu kültür-
de besteciler alla turca, yani meh-
ter ritmiyle tanışmışlar ve Mozart’ın 
“Saray’dan Kız Kaçırma”, “Rondo 
Alla Turca” veya “Türk Konçertosu” 
gibi birçok eserinde işlemiş olduğu 
alla turca tabiri daha sonra bizim ül-

kemize “Türk üslubunda” anlamına 
gelen alaturka olarak geliyor. Do-
layısıyla bu üç tane batı eserini alla 
turca olarak, yani Türk üslubunda 
yorumlayarak Türk Valslerinin arası-
na kattık.  
 
Gülnihal, Nazende Sevgili, Pervane gibi 
değerli şarkılardan oluşan bu albü-
mü çıkarmadan önce insanlarımız bu 
eserlerin birer vals olduğunun bilincin-
de miydi? 
Tabii ki bizim kültürümüzde uzun za-
mandır aşina olduğumuz, bildiğimiz 
bu şarkılar vals ritminde; ama insan-
lar bunların Türk valsleri olduklarının 
bilincinde değillerdi. Yani bunları 
normal şarkı, film şarkısı veya klasik 
Türk müziği şarkıları olarak biliyor-
lardı. Ama ben ilk defa kimliklerini 
ortaya koyarak bunların Türk valsleri 
olduklarını ortaya çıkararak insanları 
bu konuda bilinçlendirdiğime ina-
nıyorum. Dolayısıyla artık insanlar 
Türk valsleri denildiğinde kendimi-
ze, kültürümüze ait bu eserleri Türk 
valsleri olarak tanımlayacaklar. 

AVUSTURYA’DAKİ MÜZİSYENLER TÜRK 
VALSLERİNİ RAHATLIKLA ÇALABİLİR
Çok değerli bir albüm ortaya koydu-
nuz, ancak Türk valslerinin dünyaya 
yeterince yayılmamış olduğunu gö-
rüyoruz. Tanınması için neler yapmak 
gerekiyor? 
Tabii ki kendi kültürümüzü dünya 

platformlarında sunmak için bulun-
duğumuz ülkenin veya ülkelerin, 
yani hangi ülkelerde hangi platform-
larda yer alacaksak, o platformların 
standartlarına uygun hale getirme-
miz gerekiyor, diğer insanların algı-
layabilmeleri için. Ben açıkçası bu 
valsleri bütün dünya üzerinde çalı-
nabilecek bir seviyeye getirdim. Bir 
orkestrasyon yaptırarak ki Oğuzhan 
Balcı yapmıştı daha önce de söy-
lediğim gibi. Bunu bütün dünyada 
herhangi bir orkestra ile rahatlıkla 
çalınabilir hale getirdim. Yani, ben 
bugün kemanımla Avusturya’ya gel-
sem, Viyana’da herhangi bir orkest-
ra ile çalsam, oradaki müzisyenler 
bu notaları hemen gördükleri anda 
okurlar ve notalar üzerinde yazan 
işaretleri uygulayarak bunları da 
çalabilirler. Sadece kanun ve Türk 
müziği klarneti gibi bazı enstrüman-
lar orada olmadığı için, bu enstrü-
manları gittiğim diğer şehirlere ya-
nımda taşıyarak, Türk üslubunun 
ne olduğu konusunda bilgilendiriyo-
rum. Onun dışında hakikaten bütün 
dünyada bu eserlerin tanınması için 
konserler verilmesi, Türk Valsleri al-
bümünün radyolarda çalınması ve 
insanlar tarafından bilinmesi benim 
en büyük hedefim.

Zaman ayırdığınız için teşekkür eder, 
40. yılını kutladığınız sanat yaşamınız-
da başarılarınızın devamını dileriz.
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Latin Amerika dansları üzerine Avus-
turya’nın önde gelen isimlerinden 
biri olan, ORF tarafından yayınlanan 
Dancing Stars programından da 
tanınan, Viyana genelinde oldukça 
bilinen Thomas Kraml Dans Okul-
ları kurucusu profesyonel dansçı 
Thomas Kraml ile kurucusu olduğu 
dans okulları ve Viyana Valsi üzeri-
ne keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Thomas Kraml, dansı şöyle tarif edi-
yor: “Adım kombinasyonlarından, 
zarafetten ya da beden hissinden 
çok daha fazlasıdır; dans, çok güçlü 
bir tutkudur. Bu yaşama sevinci ifa-
desinden bile çok daha fazlasıdır”. 
Ve ekliyor: “Dans etmek sizi genç ve 
dinç tutar!”.
Viyana Valsi’nin Viyana kültürü ile 
olan güçlü ilişkisini anlatan Thomas 
Kraml, bu geleneği yaşatmak için 
şimdiye kadar yaptıklarını ve gele-
cek planlarını da bizimle paylaşıyor. 
Bu bilgiler ile umuyoruz ki balo se-
zonunda birçok okurumuz dans et-
mekten artık daha da keyif alacak.

Dans etme tutkunuzu ne zaman keş-
fettiniz ve bu konuda ne yap-

tınız?
Aslında dans için çok 

klasik bir yolu seçtim, 
bu da nispeten geç 

dans etmeye başladığım 
anlamına geliyor. 14-15 yaşların-

da Viyana’da klasik bir dans okuluna 
gittim. Bundan önce de her zaman 
rekabetçi bir sporcuydum, tenis oy-
nadım. Bu spor aktivitesi sayesinde 
dansa olan ilgim her zaman vardı.
Dans turnuvasına katılan bazı insan-
ları zaten tanıyordum. Turnuvayı ilk 
defa izledikten sonra, kendimin de 
yapıp yapamayacağımı bilmek iste-
dim. Tamamladığım en yüksek dans 
kursu ProST kursu idi. Bu yüzden 
bir dans okulunda iki kurs tamam-
ladım ve sonrasında dans turnuvası 
hazırlıklarına nispeten hızlı bir şekilde 
başladım. Bu kararın alındığı andan 
itibaren, günde saatlerce ve hafta-
da beş kez düzenli olarak çalıştım. 
Sonunda da bu başarı hikâyesi 
ortaya çıktı.

THOMAS KRAML DANS OKULUNUN KU-
RULUŞ HİKÂYESİ
Peki, Viyana’nın en büyük ve bilinir 
dans okullarından biri olan Thomas 
Kraml Dans Okulu’nu açmayı nasıl ka-
rar verdiniz?
Her şey, neredeyse 15 yıldan beri 
dans ettiğimden ve resmi bir pro-
fesyonel devlet şampiyonu olmam-
dan ötürü oluştu. Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası’nda dans etmiştim ve 
aynı zamanda işletme eğitimimi ta-
mamlamak üzereydim. Sonunda 
bir karar vermek zorundaydım. Ya 
dans okulu fikrini bir kenara bırakıp 
herkese hayatımın geri kalanında bir 
zamanlar dans ettiğimi söyleyecek-
tim ya da her şeyi birbirine bağlaya-
caktım. Böylece, işletme eğitimimi 
ile dansı birleştirmeye karar verdim.
Daha sonra tesadüfen yaşlı bir çift 
ile tanıştım. Bu çift yıllardır Landst-
raßer Hauptstraße üzerinde bulunan 
dans okulunu işletiyordu. Bu dans 
okulu, daha sonra, devraldığımız ve 
markamıza dahil ettiğimiz toplam 
dört dans okulunun ilki oldu.
Böylece Thomas Kraml Dans Okulu 
kurulmuş oldu.

“HER HAFTA ÜÇ BİN ÖĞRENCİ…”
Hedef kitleniz kimdi?
En başından beri uzmanlaştığımız 
demografik bir hedef kitlemiz yok. 
Her şeyi bir felsefeden geliştirdik. 
Dans etmeyi tozlu geçmişte kalan 
bir klişeden çıkarıp, tekrar yaşam 
tarzı ürünü yapmak istedik. İdealimiz 
ise insanların partnerleri ile haftada 
bir kez dans ettikleri ve ortak hobi-
lerini keşfettikleri bir gün yaratmaktı.  
3-4 profesyonelimiz ile temsil edildi-
ğimiz Dancing Stars gibi destekle-
yici yayın formatlarında da oldukça 
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“VİYANA VALSİ YAPAMAYAN AVUSTURYALI 
NEREDEYSE BULAMAZSINIZ”

Thomas Kraml:

TOMRİS TOLA 
 tomristola@gmail.com

H. EZGİ KARAKAS SCHULLER
hezgikarakasschuller@gmail.com
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başarılı olduğumuza inanıyorum.

Bu bariz bir şekilde hitap ettiğiniz bir 
yaş grubu olmadığı anlamına mı geli-
yor?
Elbette yaş gruplarımız mevcut. Vi-
yana’da oldukça fazla sayıda genç-
lerin katıldığı gruplarımız mevcut. 
Mesela, gençlere düşük katılımla-
rından ötürü dans dersleri sunma-
yan bazı dans okulları var. Bizim 
oranlarımız onlara kıyasla oldukça 
yüksek. Yine de rakamlara dökmek 
gerekirse her hafta 3 bin öğrencimiz 
gelmekte ve bunların %75’i, 25 yaş 
ve üzeri. Gençler bunun nispeten 
küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Yani 
toplam öğrenci sayımızın sadece 
%10’u genç grubu. 

Anladığımız kadarıyla kurslarınızda 
yaş için üst veya alt sınır mevcut de-
ğil. Fakat genel olarak dans hakkında 
ne düşünürsünüz? Sizce dans edenler 
için üst veya alt yaş limiti olmalı mıdır?
Kesinlikle hayır! Adım kombinas-
yonlarından, zerafetten ya da beden 
hissinden çok daha fazlasıdır, dans, 
çok güçlü bir tutkudur. Bu, yaşama 
sevinci ifadesinden bile çok daha 
fazlasıdır. Dansın muazzam bir yel-
pazesi vardır. Biz aslında sadece 
dansın küçük bir nişini kapsıyoruz 
ve eşli danslar ile ilgileniyoruz – ki 
burada ikinci bir kişiyle de ilgilenmek 
gerekir-. Eşli danslar, bale veya ye-
rel halkların dansları kadar zorlayıcı 
değildir, fakat yine de insanlar için iyi 
birer araçtırlar. Bu dans için de hiç-
bir şekilde yaş sınırı yoktur. Örneğin, 
bahsettiğim ve devraldığımız dans 
okulunda 20 yıldır dans eden çok 
kıymetli bir öğrencimiz var. 10 yıldır, 
haftada beş kez bizimle dans ediyor, 
Dancing Stars’ın profesyonellerin-
den de özel dersler aldı ve bizim en 
iyi dansçılarımızdan birisi. Bu bayan, 
en az 80’li yaşların ortalarında bir 
hanımefendi.
Yani diyebiliriz ki, dans etmek sizi 
genç ve dinç tutar! Hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak.

“BAŞLANGIÇTA ON FARKLI DANS ÖĞ-
RETİLİR…”
Konuşmanızda belirli dansların öğre-
tildiğini söylemiştiniz. Dans okulunuz-
da hangi danslar öğretilmektedir?
Klasik bir Viyana dans okulunda, 

sosyal program adı verilen bir prog-
ram öğretilir. Bunlar standart ve latin 
danslardır. Bu danslar aynı zaman-
da turnuva danslarına da tekabül 
eder. Beş standart dans ve beş latin 
dans vardır. Latin dansları Samba, 
Cha-Cha-Cha, Rumba, Boogie, 
Paso Doble ve Jive; standart dans-
lar ise Viyana Valsi, Slow Waltz, Tan-
go, Quickstep ve Slow Fox’tur. Yani 
toplamda öğretilen klasik on dans. 
Bunlar klasik kurs programında öğ-
retilir ve bu dansların yanında farklı 
nişler de mevcuttur.
Dans okulumuzda oldukça geniş bir 
yelpazeye sahibiz. Başlangıçta on 
farklı dans öğretilir ve dans öğren-
cileri bunu genelde zor bulurlar. Bazı 
insanlar başlangıçta tek bir dansı 
daha yoğun şekilde öğrenmek is-
terler, fakat bu oldukça yanlış bir 
tutumdur. Tabii ki, başlangıçta bunu 
bilmezsiniz. Hangi dansı öğrendiği-
niz önemli değildir, çünkü adımlar 
dans becerilerinin içeriği değildir. 

Burada öğrencilere nasıl dans edi-
leceğini gerçekten öğretmeye çalışı-
yoruz. Eğer doğru duruş ve tekniğe 
sahipseniz ve nasıl döndüğünüzü ve 
yönlendireceğinizi biliyorsanız, bunu 
herhangi bir figür ile yapabilirsiniz.
Çok zor olan ve sadece özel kurs-
larla öğrettiğimiz Slow Fox dansı 
hariç, yukarıda belirttiğim 10 dans 
da programımızda yer almaktadır. 
Bir dans diğerinden faydalanır. Ör-
neğin, Viyana Vals’ini iyi dans ede-
bilen biri, figürlerini bilmese dahi 
Slow Waltz’ta da dans edebilir. Eğer 
bir dansı doğru ve güzel dans ede-
bilirse, diğer figürler nispeten daha 
hızlı ve kolay bir şekilde açıklanır. 
Tıpkı profesyonel bir yarışçı gibi. 
Ralli süren bir Ralli sürücüsü, bunu 
herhangi bir yol pistinde yapabilir. 
Bir piste ilk defa çıktığında, elbette 
ki mükemmel bir şekilde yapama-
yacaktır, ancak bir noktada pisti ha-
tırlayacaktır, çünkü bunu yapacak 
yeteneğe sahiptir.



“ÖĞRETMENLERİMİZ, DANSETMENİN 
NE KADAR EĞLENCELİ OLDUĞUNU 
KEŞFETMELERİNİ SAĞLAMAK İSTEYEN 
DANSÇILARDIR”
Dans öğretmenleriniz işlerinde olduk-
ça başarılılar. Bunun için standart bir 
eğitim veya sınav var mı?
Dans öğretmenlerimizin zaten bir 
eğitimi var, ancak elbette ki bu bir 
öğretmenin kalitesini oluşturmuyor. 
Resmi olarak eğitim verebilmek için 
devlet dans öğretmeni eğitimi adı 
verilen bir eğitime ihtiyaç vardır. Ay-
rıca, ticari bir dans okulu işletmesiy-
le ilgili hükümler 1997 tarihli Viyana 
Dans Okulu Yasası’nda yer almak-
tadır. Dolayısıyla bunun için ayrı bir 
yasal durum söz konusudur. Elbet-
te bu hükümler, öğretmenin kalitesi 
hakkında hiçbir şey söylemez. Yani 
yasal çerçeve, öğretmenin hitabet 
gücü, taktikleri ve eğlence faktörü 
hakkında hiçbir şey söyleyemez. 
Bu, kişinin dans sporu kariyeri bo-
yunca kendi kendine edindiği bir 
yetidir. Öğretmenlerimizin büyük bir 
kısmı, uluslararası turnuva aşama-
sından gelen ve sadece turnuva 
seviyesinde daha fazla turnuva çifti 
yetiştirmekle kalmayıp aynı zaman-
da tutkularını genel halka aktarmaya 
karar vermiş profesyonel dansçılar-
dır. Bu bir spor mücadelesi değil, 
daha da büyük bir sosyal meydan 
okumadır. Öğretmenlerimiz, insan-
ların dans etmesini ve çiftlerin dans 
etmenin ne kadar eğlenceli olduğu-
nu keşfetmelerini sağlamak isteyen 

dansçılardır. Kalitemizin buradan 
kaynaklandığına inanıyorum.

Arasında: Haftada 3 bin öğrencinin üç 
dans okulunuza devam ettiğini söyle-
diniz. Peki, kaç tane öğretmeniz var?
Ekibimiz yaklaşık 40 kişiden oluş-
maktadır.

“VİYANA VALSİ KÜLTÜRÜN GÜÇLÜ BİR 
PARÇASIDIR”
Viyana, operası, klasik müziği ve ünlü 
bestecileri ile kültürel açıdan oldukça 
zengin bir şehir. Viyana Valsi de kuşku-
suz en ünlü vals. Bu dansın Avusturya 
ya da Viyana kültüründeki önemi ne-
dir? Günümüzde de hala aynı anlama 
mı geliyor?
Kesinlikle. Hatta oldukça büyük bir 
anlamı var. Şimdi bu konu hakkında 
konuşmak biraz ilginç olacak. Dün,  
“Viyana Baloları” nın sorumluluğunu 
aldığımız Güney Afrika, Brezilya ve 
Kolombiya’dan oluşan üç haftalık 
bir yurt dışı seyahatinden döndüm. 
Viyana’da gerçekleşen balolar as-
lında bir ihracat ürünüdür ve kısmen 
siyasi turizm birliği tarafından fakat 
çoğunlukla bireyler tarafından des-
teklenmektedir. Viyana Baloları ile 
Viyana, dansın kültürel başkenti ola-
rak dışarıya taşınır.
Viyana Valsi, yaklaşık 200 yıl önce 
Viyana Kongresi’nde sunulmuş-
tu. Bu da demektir ki Viyana Valsi, 
Avusturya kültürüne sıkıca oturtul-
muştur. Bu ilk dans demektir, çünkü 
erkekler ve kadınlar ancak evlendik-

lerinde bu dans ile dans ediyorlar-
dı. Yani bu dans, bir düğün dansı-
dır. Yılbaşı Gecesi’nde Viyana Valsi 
her zaman ilk yapılan danstır. Tüm 
Avusturya radyo kanalları, Yeni Yıl 
Arifesi’nde Tuna Valsi’ni çalar. Ayrıca 
bu dans her Viyana Balosu’nun da 
açılış dansıdır.
Viyana’da 500’den fazla balo dü-
zenlenmektedir ve sezonda 500 
binden fazla balo katılımcısı vardır. 
Bu oldukça önemli bir ekonomik 
faktördür. Çünkü ortalama bir balo 
katılımcısı balo gecesi başına 250€ 
harcama yapmaktadır. Bu baloların 
her birinin açılışı Viyana Valsi ile yapı-
lır. Viyana Valsi yapamayan Avustur-
yalı neredeyse bulamazsınız ki bunu 
yapamayan bir Avusturyalı varsa 
da bu durumdan utanç duyacaktır. 
Kısaca, bu dans kültürün güçlü bir 
parçasıdır.

“BALO SALONUNU İŞLETMEK DE
OLDUKÇA CİDDİ BİR HOBİ”
İnsanların bir araya gelip dans etme 
fırsatı buldukları özel dans geceleri 
düzenliyor musunuz?
Geçtiğimiz iki yıl boyunca, konumu-
muzu bir balo salonuna dönüştür-
dük ve serbestçe dans edilen bir yer 
haline getirdik. Burası, haftada en az 
dört kez akşam programlarının ger-
çekleştirildiği bir mekân haline geldi. 
Ziyaretçiler akşam ücretini ödedik-
ten sonra birlikte dans ederler. Çift-
ler ve bekârlar dans etmeye gelirler. 
Balo salonumuzda haftada bir kez 

Viyana Valsi, yaklaşık 200 yıl 
önce Viyana Kongresi’nde 
sunulmuştu. Bu da demektir ki 
Viyana Valsi, Avusturya kültürüne 
sıkıca oturtulmuştur. Bu ilk dans 
demektir, çünkü erkekler ve 
kadınlar ancak evlendiklerinde 
bu dans ile dans ediyorlardı. 
Yani bu dans, bir düğün dansıdır. 
Yılbaşı Gecesi’nde Viyana Valsi 
her zaman ilk yapılan danstır. 
Tüm Avusturya radyo kanalları, 
Yeni Yıl Arifesi’nde Tuna Valsi’ni 
çalar. Ayrıca bu dans her Viyana 
Balosu’nun da açılış dansıdır.
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de canlı müzik mevcut. Tüm bunlar 
Viyana’da oldukça yaygın olan bir 
durumdu, fakat ne yazık ki zaman-
la kayboldu. Bu bağlamda buradaki 
balo salonu, balo sezonu dışında 
ve balo elbisesine gerek duymadan 
dans etmenize olanak sağlar. Kurs-
larımızda haftada 3 binden fazla öğ-
renci olması nedeni ile balo salonu-
nun bulunmayışı büyük bir kaygıydı.
Elbette bu balo salonunu işletmek 
de oldukça ciddi bir hobi. Balo sa-
lonunda büyük bir dans pistimiz var 
ve bu yeri elimizden almak ve farklı 
bir şey yapmak isteyen oldukça faz-
la etkinlik yöneticisi var. Ben bu gibi 
durumlarda ‘Hayır’ diyorum ve bu 
balo salonunun inşası için bir buçuk 
yıldan fazla bir süre ile yeniden inşa 
ettiğimizi söylüyorum. Sonuç olarak 
balo salonumuza her akşam ortala-
ma 150 ile 200 kişi gelir ve birlikte 
dans ederler.

Ziyaretçiler dans okulu üyesi olmak 
zorunda mı? 
Hayır. Dışarıda, Viyana Balo Salonu 
yazıyor ve başında da benim adım 
yok. Ayrıca buranın dans okulu ile 
doğrudan bağlantısı da yok. Konu 
hakkında bilgili insanlar elbette sa-
lonun bana ait olduğunu biliyorlar. 
Burası, hangi dans okuluna giderse 
gitsin ya da Viyana’dan gelsin ya da 
gelmesin herkese açık olan bir dans 
yeri. Bu arada, Viyana’ya gelen ve 
balo salonunu duymuş olan birçok 
turist de bizi ziyarete geliyor. 450 
m2 den Viyana balo salonunu tec-

rübe etmek isteyen Almanya’dan ve 
İngiltere’den gelen çok sayıda ziya-
retçimiz var.

“NEREDE OLDUĞU ÖNEMSİZ, ÖNEMLİ 
OLAN DANS ETMEK”
Thomas Kraml Dans Okulu olarak ge-
lecekteki planlarınız nelerdir?
Birçok planımız var. Onlardan kaçı-
nı uygulayacağım elbette başka bir 
konu. Son 10 yıl oldukça tüketici ve 
fiziksel olarak da yorucu oldu. Fakat 
yine şu son 10 yılda o kadar çok şey 
yarattığımıza inanıyorum ki şimdilik 
yeni bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. 
İyi olduğum veya başkalarının da 
iyi olduğumu düşündüğü yerlerde 
faaliyetlerimi sürdürmeye devam et-
mek istiyorum. Tabii ki, bunu dans 
etmekle sınırlamak zorunda değilim. 
Bu daha büyük etkinlikler için kore-
ografiler de olabilir.
Şu sıralar Yaşam Balosu, müzikal-
ler ve filmler için koreografiler ya-
pıyoruz. Bu arada yakın zamanda 
üçüncü filmde de oynadım. İki yıl 
önce Venedik’teydik ve Moskova 
Film Festivali’nde En İyi Sanal Ger-
çeklik Filmi dalında aday olduk. Bu 
başarılar, insanların iyi oldukları ve 
kendilerini iyi hissettikleri aktivitelere 
odaklandıkları ve takip ettikleri za-
man ortaya çıkan başarılardır.
Dansın kendisiyle ilgili olarak, son 
10 yıldır yürüdüğümüz yolu takip 
etmek istiyorum. Dansı, Viyana’nın 
farkındalığının merkezine geri getir-
mekte oldukça başarılı olduğumuza 
inanıyorum. 20-30 yıl önce bir erkek 

dansçı olarak bir dans okulu ziyaret 
etmek hiç modern değildi. Hatta 
“karınızla dans etmeye gitmek zo-
runda olmak” kasıtlı olarak gizli tu-
tulan bir şeydi. Fakat bugün durum 
artık böyle değil. Bugün ofise gidip 
arkadaşınıza akşama dans etmeye 
gideceğinizi söylerseniz, hemen ne-
rede dans edeceğiniz sorulur, çün-
kü onlar da dans ederler.
Amacımız bu hareket ve müzik bilin-
cini sürdürmeye devam etmek. El-
bette, bu daha fazla dans öğrencisi 
veya bunun gibi bir şey istediğimiz 
anlamına gelmez. Temel olarak, in-
sanların nerede dans ettiği benim 
için önemli değil. En önemli şey, on-
ların dans etmesidir. Asıl güzel olan 
budur. Her zaman dans edilmiştir. 
Bir şeyler daha kötüye gittikçe, in-
sanlar daha fazla dans etmişlerdi. Ki 
bence şu anda oldukça iyi durum-
dayız, dans etmeye devam edersek 
her şey çok daha güzel olacak.
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“HERKES TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BARINDIRDIĞI 
TARİHSEL ZENGİNLİĞİ TANIMALI”

ORKESTRA ŞEFİ MARTİN KERSCHBAUM:
R
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Öncelikle başarılı; fakat bir o kadar 
da mütevazı olan Avusturyalı or-
kestra şefi Univ. Prof. Mag. Martin 
Kerschbaum ile tanışmamıza vesile 
olan Avusturya’nın İstanbul Ticaret 
Ateşesi Sayın Georg Karabaczek’e 
teşekkürlerimi sunmak isterim. As-
lında Sayın Kerschbaum ile 16 Mart 
2020’de Wiener Konzerthaus’da 
gerçekleştireceği Zara, Erdal Erzin-
can, Okan Yalabık, Sabri Tuluğ Tır-
pan gibi birbirinden değerli isimlerin 
sahne alacağı ‘Anadolu Şairlerinden 
Tasavvufa’ isimli konser hakkında 
konuşmak için buluştuk. Cafe Dre-
chsler’de sıcak bir ortamda geçen 
sohbetimiz, ana konumuzun çok 
ötesine geçerek, müzik tarihine ve 
Avusturya ile Türkiye arasındaki 
sanat ilişkilerine yoğunlaştı. Ortaya 
beğeneceğinizi düşündüğümüz bu 
röportaj çıktı.

Kendinizi tanıtabilir misiniz? Kaç yıldır 
müzik ile ilgileniyorsunuz ve orkestra 
şefliğine nasıl başladınız?
Müzik kariyerime baterist olarak 
başladım. Gençlik yıllarımda okul 
grubunda başlayan bu serüvende 
bir caz bateristi olmayı hedefledim. 
Büyük bir ilgimin olmasından dolayı, 
bateriyi daha iyi öğrenmek istedim 
ve bu sebepten dolayı Viyana Kon-
servatuarında eğitim almayı tercih 
ettim. Başlangıçta caz bateristi eğiti-
mi alamadım tabii ki. İlk olarak klasik 
caz eğitimi almam gerekiyordu. 
Aradan bir yıl geçtikten sonra caz 
bölümünün giriş sınavını geçip, her 
iki eğitimimi de tamamladım; ama 
mesleki açıdan klasik baterist kari-
yerini izledim. Viyana Konservatua-
rına paralel olarak Neustiftgasse’de 
bulunan Viyana Müzik Lisesinde 
eğitim aldım. Liseden mezun olur 

olmaz Münih’te, Münih Senfoni Or-
kestrasında bir denemeye katıldım 
ve kazandım. Orada bir yıl solo ba-
teristlik yaptıktan sonra Viyana’ya 
geri döndüm ve orkestralarda kapa-
site olmamasından dolayı tıp eğiti-
minde karar kıldım.
Tıp eğitimimin ortalarında bu kez 
Viyana Senfoni Orkestrasında bir 
denemeye katıldım ve solo baterist 
olarak kabul edildim. O günden bu 
yana baterist olarak Viyana Senfoni 
Orkestrasının bir üyesiyim.
Bunlara paralel olarak; 1985 yılından 
bu yana Graz’da bulunan Sanat Üni-
versitesinde bir bateri sınıfına eğitim 
vermekteyim. Son 20 yıldır da buna 
orkestra şefliği tutkusu eklendi. Bu 
alanda kendimi geliştirdim. Orkest-
ra şefliğine başladığımdan beri bir-
çok konser gerçekleştirme imkânım 
oldu. Program ve repertuarlarımda 
daha özgür olabilmek adına, 2003 
yılında bana ait ayrı bir orkestra 
kurma fikri gelişti ve bu bağlamda 
Vienna Classic Players isimli orkest-
rayı kurdum. 16 Mart 2020 tarihinde 
düzenleyeceğimiz konseri de bu or-
kestra ile gerçekleştireceğiz. 

“PİYANOLARA ‘YENİÇERİ MEKANİZMA-
SI’ EKLENİYORDU”
2006 yılında Mozart Yılı kapsamında 
‘Mozart ve Türkler’ isimli bir konser 
gerçekleştirdiniz. Bu konser fikri nasıl 
gelişti ve bu konser ile birlikte neyi he-
deflediniz?
2006 yılı Wolfgang Amadeus Mo-
zart’ın 250. doğum yılıydı. O yıl, 
tabii ki müzik bilimi açısından, Mo-
zart ile alakalı hayal edebileceğiniz 
her konu işlenmişti. Nadja Kaya-
lı’yı tanımam benim açımdan bü-
yük bir şanstı. Kendisi Suriye asıllı 

Martin Kerschbaum
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bir Avusturyalı ve müziğin oryantal 
kısmına ilgisi hayli yoğundu. Günü-
müzde kendisini ‘Pasticcio’ isimli 
radyo programından ve Salzburger 
Festspiele’den tanımaktayız. Biz de 
kendisiyle birlikte Mozart ve Türkleri 
işleyen bir çalışma yapma kararı al-
dık. 18. yüzyılda bu olaya çok önem 
veriliyordu. Sonuç olarak, Mozart’ı 
bu açıdan incelememiz ve sunma-
mız bu şekilde meydana çıktı. Kon-
ser kapsamında Mozart’ın dünyaca 
ünlü ‘Zaide’, ‘Saraydan kız kaçırma’ 
ve ‘Türk Marşı’ gibi eserlerini çalış-
tık. 
18. yüzyılda Türkler ve devamında 
oryantalizm inanılmaz bir moda ha-
line gelmişti.
18. yüzyılda oluşan Türk modasını 
şu şekilde gözünüzde canlandırabi-
lirsiniz: İnsanlar o dönem Türklere o 
kadar hayranlıkla yaklaşıyorlardı ki, 
piyanolara ‘Janitscharenzug’ (‘yeni-
çeri mekanizması’) olarak isimlen-
dirilen bir pedal mekanizması dâhil 
ediliyordu. Bu mekanizma toplam 
beş adet pedaldan oluşuyordu ve 
bu pedallar sayesinde beş farklı ens-
trüman kullanılabiliyordu. Akustik pi-
yanoya monte edilmiş olan pedallar 
üzerinden davul, halile, çıngırak, zil 
ve üçgen enstrümanları paralel ola-
rak çalınabiliyordu. O dönem sırf bu 
mekanizmalı piyano üretiminde uz-
manlaşan üretimhaneler kuruldu. 
2006 yılında gerçekleştirmiş olduğu-
muz ‘Mozart ve Türkler’ isimli kon-
serimiz, Mozart Yılı adına büyük bir 
kazanımdı. 

BATI-DOĞU DİVANI VE DOĞU GÜLLERİ
18. yüzyıldan itibaren Mozart ve Goet-
he gibi birbirinden değerli şahsiyetler 
‘Türkler’ ve ‘Oryantalizm’ üzerine ciddi 
çalışmalar yapmışlardır. Bu ilginin ar-
kasındaki sebep neydi?
Goethe’in oryantalizme merakı, İranlı 
şair Hafız ve onun eserlerinden etki-
lenmesinden kaynaklı. Bunun deva-
mında ‘Batı-Doğu Divanı’ eseri mey-
dana çıktı. Goethe daha çok felsefe 
ile ilgilenmiştir. Bu sebeple tasavvuf 
metinlerine ağırlık vermiştir. Bir diğer 
aydın, Friedrich Rückert, yine Hafız 
ve onun metinlerinden etkilenip şar-
kılar bestelemiştir. Kısacası süreç bir 
zincirleme etki oluşturmuştur. Fried-
rich Rückert’ın ilgisini en iyi şekilde, 
1822 yılında yazmış olduğu ‘Doğu 

Gülleri’ (Östliche Rosen) isimli şiir ki-
tabı göstermektedir.

“250 CİVARINDA OPERA ESERİNDE 
TÜRK MOTİFLERİ VARDI”
Peki ya Mozart?
O dönem hiçbir besteci oryantalizm 
etkisinden kaçamıyordu. Bir kıyasla-
ma yapmak gerekirse günümüzde 
R&B nasıl moda ise, o dönemde de 
Türk motifleri ve oryantalizm moday-
dı. Birçok besteci o dönem bu tarz-
da besteler gerçekleştirdi. Joseph 
Haydn (‘L’Incontro Improvviso’) ör-
neğin o dönem Türk motiflerini uyar-
layan en ünlü bestecilerden biriydi. 
Kendisi ‘Türk operaları’ (Türkeno-
per) yazdı. Rakamlar tam olarak bi-
linmese de, o dönem 250 civarında 
opera eserinde Türk motifleri vardı. 
İlk başta sadece Türklere odakla-
nılıyordu, ancak toplumda gizemli 
kültürlere merakın artması ile birlikte 
bu ilgi Araplara ve devamında genel 
olarak oryantalizme sıçradı. İnsanlar 
o dönem bu ülkeler hakkında fazla 
bilgiye sahip değildi. O bölgeleri zi-
yaret etmiş olan insanların hikâyeleri 
çok yoğun ilgi görüyordu ve insan-
ların oradaki yaşamı hayal etmesine 
sebep oluyordu. Bu merakı ve hayal 
gücünü o dönemin sanatsal faaliyet-
lerinde çok kez görebiliyoruz. 
En ilginç olan noktalardan biri de, 
eserlerin ciddi bir şekilde siyasi ve 
sosyal konjonktürden etkileniyor ol-
masıydı. Örneğin, Türkler ve Arap 
dünyası ile ilişkilerin iyi olduğu dö-
nemlerde, içeriklerin havası gayet 
pozitif oluyordu. Eserlerde canlan-

dırılan karakterler bilginlik, cömertlik 
ve iyi niyetli olmak gibi karakteristik 
özelliklere sahip oluyorlardı. Kötü 
zamanlarda ise yani diplomatik açı-
dan durumların iyi olmadığı dönem-
lerde ise tam tersi bir resim çizilme-
ye çalışılıyordu. Eserlerde düşman 
imajı hakim oluyordu ve seyircilere 
korku ve nefret gibi duygular aşıla-
nıyordu. Kısacası, dönemin koşul-
ları sanatsal içeriklerde de ağırlığını 
gösteriyordu.
Bu noktada Goethe’ye ait olan ‘Do-
ğu-Batı Divanı’ndan çok sevdiğim 
bir cümleyi paylaşmak isterim: “Kim 
kendini ve başkalarını tanırsa göre-
cektir ki; Doğu ile Batı birbirinden 
ayrılmaz bir parçadır.”
Goethe, o dönemde öngörüde 
bulunarak iki kültürü birbirine bağ-
lamıştır. Bu durumu Avrupa’da en 
iyi mülteci krizi döneminde gördük. 
İlk başta büyük bir korku hâkimdi; 
ancak sonrasında temas ile birlikte 
iki kültür birbiriyle iç içe yaşamaya 
başladı. Birlikte olan noktalarımızın, 
bizi birbirimizden ayıranlardan daha 
çok olduğu tespit edildi. 
Goethe’nin temel ilgi odağı ise Ha-
fız’ın tasavvufa yakın olan metinle-
riydi.

“AYA İRİNİ, BATI İLE DOĞU’NUN ARA-
SINDAKİ BAĞI EN İYİ GÖSTEREN YAPI-
DIR.”
Gerçekleştirmiş olduğunuz konserlere 
bakacak olursak Türklere ve oryanta-
lizme büyük bir ilgi duyduğunuz görül-
mektedir. Bu ilginin kaynağının sebebi 
nedir?

Fotoğraf: Özlem Köseoğlu
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İlgimin oluşmasında ki en temel se-
bep, Türk müzisyen arkadaşlarım 
olmuştur. Yıllar önce Sabri Tuluğ 
Tırpan’ı tanıma imkânına sahip ol-
dum ve Vienna Classic Players or-
kestram ve onunla birlikte kendisinin 
‘Mevlana’ isimli eserini Topkapı Sa-
rayı’nda bulunan Aya İrini’de sunma 
imkânım oldu. Bu konser binden 
fazla dinleyicinin katılımı ile gerçek-
leşti ve inanılmaz bir manevi atmos-
fer oluşturdu. Aya İrini, İstanbul’un 
kültürel zenginliğini ve Batı ile Doğu 
arasındaki bağlantıyı simgeleyen 
harika bir yapıdır. İçerisinde bulunan 
olağanüstü büyük haç bu bağlantıyı 
ve kültürel zenginliği en iyi şekilde 
temsil etmektedir. Kilise olağanüs-
tü bir akustiğe sahipti ve Tırpan’ın 
‘Mevlana’ isimli eseri beni oldukça 
heyecanlandırmıştı. 
16 Mart 2020 tarihinde Wiener Kon-
zerthaus’da gerçekleştireceğimiz 
‘Vom Sufismus zu anatolischen Po-
eten’ adlı konserde devreden son-
ra ‘Mevlana’ eseri ana eser olarak 
sunulacaktır. Sabri Tuluğ, 45 dakika 
boyunca bu eseri Avusturyalı ko-
nuklara modern ve klasik semâ eş-
liğinde sunacaktır. Bu eser o kadar 
güzel bir eser ki, ben de yoğun bir 
şekilde tasavvuf ve sema ile ilgilen-
meye başladım. Bu derin felsefeye 
sahip olan akımı araştırmadan anla-
mak mümkün değildir. Anlaşılmadığı 
sürece de eserler sizi yeterince etki-
leyemez. Tıpkı bir röntgen filmi gibi, 
eğer okumasını bilmezseniz sadece 
siyah bir resim ve gölgeler görebi-
lirsiniz. Anlamanız durumunda ise 
yorumda bulunabilirsiniz. Bu felsefi 
akım için de bu geçerlidir. Sabri Tu-

luğ Tırpan gerçekten olağanüstü bir 
eser bestelemiştir.
Sabri Tuluğ Tırpan’ın en büyük 
avantajlarından biri Viyana’da piya-
no ve bestecilik eğitimi almış olma-
sıydı. En son çalışmasında kendisi 
geleneksel bir Türk motifi ile Bach’ın 
‘Jesu meine Freude’ isimli koro ese-
rini birbirine bağlamıştır. İki kültürü 
bir araya getirmiştir. Kendisi edebi 
sembolleri müzikal bir şekilde mey-
dana çıkarıyor ve bu durum beni 
özellikle etkiliyor. 
Tabii ki Türkiye’ye ilgi duyma sebep-
lerimden biri de, bir müzisyen olarak 
müzik tarihi ile ilgilenmemdir. 
Belirtmiş olduğum gibi ben klasik 
müzik eğitimi almış bir bateristim. 
Yeniçeri müziğinin, Batılı besteci-
lerde çok kıymetli bir yeri vardır. 
Yeniçeri müziği orkestralarımızı ge-
nişleten bir unsur olmuştur. Yani 
Batı Müziği’nin davul, halile, çıngı-
rak, zil ve üçgen gibi enstrümanlar 
kazanmasına vesile olmuştur. Nite-
kim Beethoven bu enstrümanlara 
‘Batterie-Turque’ ismini vermiştir. O 
dönem bu enstrümanların Türk ens-
trümanları olduğu herkes tarafından 
kabul edilmekteydi. O dönemin bes-
tecileri keyiflerinden bir iki vurmalı 
çalgı almamıştır. Kendileri gerçekten 
yeniçeri müziğinden etkilenip, bu 
orkestra genişlemesine gitmişlerdir. 
Böylesine devasa bir değişimi kafa-
mızda canlandırmak gerekir. 

“TÜRKLER, BATI ORKESTRALARI İÇİN 
BİR MİLAT OLDU”
Peki, bundan önce ne vardı?
Yaylı enstrümanlardan oluşan küçük 
bir orkestra vardı. Yani vurmalı çal-

gılar yoktu. Mozart’ın ‘Saraydan Kız 
Kaçırma’ eserinde tam olarak yuka-
rıda saymış olduğum enstrümanlar 
var. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunda 
özel bir birlikti ve bunu müziklerinde 
de duyabiliyorduk. Agresif ve enerji 
dolu bir müziğe sahiplerdi. Bazı tarihi 
kaynaklar, yeniçeri motiflerinin dâhil 
edildiği konserlerde kadınların kor-
kudan bağırdıklarını bildirmektedir. 
O döneme kadar insanlar sadece 
sakin ve huzurlu konserlere alışkın-
dılar. Kadınlar, özellikle vurmalı çal-
gılardan dolayı korkuyordu. Burada, 
Türklerin Batı orkestraları için bir mi-
lat oluşturduğunu görmekteyiz. 

“HEPİMİZ YÜZLERCE YILLIK MÜZİK TA-
RİHİNİN MİRASÇISIYIZ” 
Kendinizi Mozart’ın bırakmış olduğu 
kültürel mirasın vârisi olarak görüyor 
musunuz?
Kendimi Mozart’ın direkt olarak 
vârisi olarak ilan etmem kesinlikle 
abartılı olur; ancak sonuç olarak, 
müzik bilimini olağanüstü etkilemesi 
sebebiyle hepimizin bir şekilde Mo-
zart’ın mirasçısı olduğu bir gerçektir. 
Kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Günümüzde müziğin gelişimini in-
celemek için dönüp yüzlerce yıl ge-
riye bakabiliyoruz. Sakince dinleyip, 
analiz edip, geleceğe aktarabiliyo-
ruz. Mozart döneminde bu imkânlar 
çok kısıtlıydı. Her şeye hazır bir şe-
kilde ulaşabilmek, müzik bilimcileri 
ve dinleyiciler açısından, inanılmaz 
büyük bir armağan. Gerek dinle-
yenler gerekse üreten besteciler bu 
bağlamda bir şekilde bu mirastan 
faydalanıyor. Yani, bir insan ya dinle-
yici olarak tüketici mirasçı oluyor ya 

Burcu Karabaş Erdal Erzincan Okan Yalabık
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da besteleyerek üretici bir mirasçı 
olmuş oluyor. Bu gerçekten kaçmak 
imkânsız. Kimse, “ben bu mirası 
reddediyorum” diyemez. Hepimiz 
yüzlerce yıllık müzik tarihinin miras-
çısıyız. Bu durum bizim için büyük 
bir ayrıcalıktır.

16 Mart 2020 tarihinde Wiener Kon-
zerthaus’da gerçekleşecek olan ‘Ta-
savvuftan Anadolu Şairlerine’ konseri-
nin fikri nasıl gelişti?
Daha önce hiç bu şekilde bir konser 
gerçekleştirmedim. Niyetim, aslında 
daha önce Türkiye’de ve Avustur-
ya’da birlikte çalışmış olduğum Türk 
sanatçı arkadaşlarım ile bu projeyi 
Avusturya’ya getirmekti. Bana göre, 
bu konseri Avusturya’da yaşayan 
Türk toplumunun dışında, Avustur-
yalı müzikseverlerin de dinlemesi 
gerekiyor. Herkesin bu kültürün ba-
rındırdığı tarihsel zenginliği tanıması 
gerekiyor. Aynı şekilde, Sabri Tuluğ 
Tırpan örneğinde gördüğümüz ya-
ratıcılık ile tanışmaları gerekir. 
Konserin ilk bölümünde ana tema-
mız Türk Halk Müziği olacaktır ve 
burada Erdal Erzincan, Zara, Sab-
ri Tuluğ Tırpan, Burcu Karadağ ve 
Okan Yalabık gibi değerli müzisyen 
ve sanatçılarla birlikte çalışma imkâ-
nına sahip olmam güzel bir duygu.

“HERKES TURİZM AÇISINDAN TANIYOR; 
BİZ SANATSAL AÇIDAN DA TANITMAK 
İSTİYORUZ”
Ünlü sanatçıların yer alacağını görüyo-
ruz. Sanatçı seçimini hangi kriterlere 
göre yaptınız?
Sanatçılarımıza bakacak olursak; 
Zara, Türkiye’yi en iyi anlatan ses-

lerden biri. Kendisini halk müziği 
alanında yaptığı çalışmalardan hepi-
miz tanımaktayız; aynı başarıyı kla-
sik müzik eserlerinde de gösteriyor. 
Sesinin rengi sergileyeceğimiz esere 
çok güzel yakışıyor. Bu konserde 
klasik bir opera sanatçısı tercih et-
mek doğru olmazdı. Zara, bu eseri 
ilk seslendiren kişi olmamasına rağ-
men, eser sanki onun için yazılmış 
gibi. 
Burcu Karadağ, neyi inanılmaz bir 
şekilde üflüyor. Olağanüstü bir olay. 
Semâyı ise, Su Güneş Mıhladız ser-
gileyecek. Geleneksel semâ ile mo-
dern semâyı birleştirecek. Modern 
semâ her gün görebileceğimiz bir 
şey değil. Özel bir durum. 
Okan Yalabık, Türkiye’nin en ünlü 
aktörlerinden birisi. Tasavvuf içerikli 
metinler okuyacak.
Konserin ikinci bölümü oldukça 
mistik olacak. İlk kısmında ise gü-
zel metinlere sahip olan geleneksel 
Türk müziği sergilenecek. Konser ile 
birlikte Türkiye’nin farklı bir yüzünü 
göstermek istedim. Herkes turizm 
açısından tanımakta; ancak biz sa-
natsal açıdan da tanıtmak istiyoruz. 
Sabri Tuluğ Tırpan, Vienna Classic 
Players için birçok eser düzenledi 
ve orkestra ile sahne aldı.
Konserin birinci bölümünde Zara’yı 
farklı konstelasyonlarda izleme şan-
sımız olacak. Bazen sadece Erdal 
Erzincan ile olacak, sonrasında yine 
sadece piyano ile. İkinci kısımda ise 
hep birlikte sahnede olacağız. Daha 
önce bu şekilde bir konser olmadığı 
için izleyici açısından konserin akışı-
nın çok ilginç olacağı düşüncesin-
deyim. Dinleyiciler için çok özel bir 

akşam olacak.

“EN İYİ PROJE BİLE YETERLİ İNSANA 
ULAŞMADIĞI SÜRECE ANLAMSIZ BİR 
ÇALIŞMAYA DÖNER”
Konserin oluşma fikri hakkında bir 
şeyler anlatabilir misiniz?
Konser benim tarafımdan özel ola-
rak düzenleniyor. Yani ekonomik 
olarak masrafları tek başıma sırtla-
nıyorum. Konserin riski benim üze-
rimde. Bu tarz bir konserin maliyetini 
aşağı yukarı düşünebilirsiniz. Ancak 
hayatta keyif aldığınız bazı şeyleri, 
arkasındaki ekonomik tehdidi göze 
alarak gerçekleştirmek gerekir. Tıpkı 
sizin de dergiyi çıkartırken yapmış 
olduğunuz gibi. 
Geçtiğimiz sene İstanbul’da ‘Mevla-
na’ isimli eseri yönetmiştim. Konser 
sonrasında sanatçılar ile görüşüp 
bu projeyi Avusturya’da da gerçek-
leştirmemiz gerektiğini söyledim ve 
öyle de oldu. 

Çalışmalar nasıl gidiyor? Sanatçılar ile 
prova yapabilmek için Türkiye’ye sık-
lıkla gitmeniz gerekiyor mu?
Hayır. Çalışmayı yürüttüğüm ekip 
çok profesyonel. Notalar üzerinden 
eserler seslendiriliyor. Tabii ki yine 
Viyana’da provalar olacak. Ancak 
en önemlisi, her şeyin organizasyo-
nu ve doğru reklam yapılması. En iyi 
proje bile yeterli insana ulaşmadığı 
sürece anlamsız bir çalışmaya dö-
ner. 
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Su Güneş Sabri Tuluğ Tırpan Zara
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Düşünün; okyanusta yaşıyorsunuz, 
en sığ sulardan en derinlerine kadar 
bir alan var gezebildiğiniz. Sonra 
üç kalbiniz var, dokuz tane beyni-
niz, sekiz de bacağınız... O da ne! 
Yediklerinizin tadını az önce sizi ha-
reket ettiren bacaklarınızla  mı aldı-
nız? Hiç mantıklı gelmiyor mu? Peki, 
sizden suya doğru yayılan bu yoğun 
mavi rengin ne olduğunu hiç merak 
etmiyor musunuz? Ben söyleyeyim; 
uzuvlarınızdan biri kesilmiş ya da 
yaralanmış olmalı, kanamanız var. 
Tutun ki bacağınız kesilmiş; üzül-
meyin canım sizde ondan yedi tane 
daha var, en fazla adınız heptapod’a 
çıkar, pardon yani düşer olacaktı 
o. Tamam tamam korkmayın, ye-
rine yenisi çıkıyor, hem  eskisinden 
daha iyisi çıkıyordur belki, kim bilir... 
Bu arada maalesef sağırsınız; ama 
etrafınızdaki canlı cansız ne varsa, 
onları taklit etmekte üstünüze yok; 
boşuna değil elbette, öyle olsa, bi-
raz önce sizden kat kat büyük ve de 
yırtıcı bir köpekbalığını avlayamaz-
dınız herhalde. Derinizin rengi mi 
soldu? Korkmayın hasta değilsiniz, 
şu an üzerinde bulunduğunuz taşın 
rengini aldınız, o yüzden. Bu arada 

omurgasızlar içinde en zeki olanları 
da sizsiniz; ama üzülerek söyleme-
liyim ki ömrünüz altı ay ile beş yıl 
arasında değişiyor. En acısı da ne 
biliyor musunuz; siz dünya üzerinde 
hiçbir canlıda görülmeyen, olağan 
dışı özellikler sergilerken, benim de 
dâhil olduğum “insanlar”,  kalkıp 
size “kafadan bacaklılar” gibi bir isim 
takıyor. Neyse ki dilimizi konuşabil-
mek gibi bir özelliğiniz yok da, bize  
bacaklarımızın bağlı olduğu yere ba-
karak isim takıp seslenmiyorsunuz. 
Bu arada sizi lafa tutup dikkatinizi 
dağıtmış olacağım ki, yine benim 
türümün sizin yaşam alanınıza attı-
ğı plastik bir poşetin içine girdiniz. 
Üzülmeyin, olabildiğince hızlı çıka-
caksınız çünkü üstün bir problem 
çözebilme yeteneğiniz var; ama yine 
de utanarak da olsa söylemeliyim  ki 
bu durumla çok sık karşılaşacaksı-
nız bundan sonra, çünkü türümü-
zün  maalesef kendi evini, dünyasını, 
yaşadığı yeri kirletmek gibi kötü bir 
alışkanlığı var. Şu an, bacaklarınızla 
tat alıyor olmanız bile daha mantıklı 
geliyor öyle değil mi?
Konuyu çok da uzatmak istemiyo-
rum; ama yemek borunuzun, be-

yinlerinizden birinin içinden geçip 
gittiğini söylemiş miydim? İşte tam 
da bunun gibi özelliklerinizden dola-
yı son yıllarda insanlar  sizi “uzaylı” 
olarak adlandırmış durumda sevgili 
ahtapotlar. Haksız sayılmayız tabii; 
ama biraz dikkat çekmek adına ya 
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da çevirmenlerin azizliğine uğranıl-
dığından uzaylı kelimesinin kullanıl-
dığını düşünmekteyim. Neyse buna 
yazının ilerleyen kısımlarında sizler 
karar vereceksiniz.
Ahtapotlar, “Yumuşakçalar” (Mol-
lusca) şubesinin, “Kafadan bacaklı-
lar” (Cephalopoda) sınıfına dâhildir. 
Sefalopod (Cephalopoda) kelimesi 
Antik Yunanaca’daki “Kephale” ve 
“Pod” yani kafa ve ayak kelimele-
rinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ah-
tapot kelimesi ise Türkçe’ye,  Yu-
nanca  “οχτοπόδιον” kelimesinden 
geçmiştir, kelime ayrıldığında sekiz 
ve ayak kelimelerinin birleşiminden 
türediği görülmektedir. Ahtapot ke-
limesi, yazılı olarak ilk kez Evliya 
Çelebi’nin “Seyahatname” eserinde 
kullanılmıştır.
Bir ahtapotu açıp inceleyen ilk kişi, 
birçok bilim dalının olduğu gibi, bi-
yolojinin de babası sayılan Aristote-
les’tir. Gözlemlerini “Historia Anima-
lum”, “De Partibus Animalum” ve 
“De Generatione Animalum” eserle-
rinde yayınlamıştır.
Ahtapotların oldukça gelişmiş be-
yinleri vardır; öyle ki Fransız deniz 
bilimci Jacques-Yves Cousteau, 
ahtapotları vücut yapılarına da atıfta 
bulunarak “Yumuşak Zekâ” olarak 
adlandırmış. Ayrıca sinir sistemleri, 
vücut –beyin oranları ve nöronların 
vücuda dağılımı da oldukça ilginçtir. 
Nöronlar %60 yoğunlukla kollarda, 
%40 oranında ise beyinde bulun-

maktadır. Beyinler de vücuda yayıl-
mış durumda; kafa kısmında 1 ana 
beyin, kollarda da toplamda 8 adet 
yan beyin bulunmaktadır. Bir ahta-
potun kolları yalnızca kol değil, aynı 
zamanda bulundukları ortamı kokla-
yabildikleri, tadabildikleri, çevredeki 
kimyasal maddeleri algılayabildik-
leri duyu organlarıdır. Kollarında 
bulunan her bir vantuzda ortalama 
10.000 sinir hücresi bulunmaktadır 
ve insan diliyle aynı algısal yeteneğe 
sahiptir.
Yapılan araştırmalarda, herhangi bir 

kolun vücuttan kesilip ayrıldığında, 
ana beyin ile arasında bağlantı kal-
mamasına rağmen, bağımsız şekil-
de tat ve koku alabildiği, hissedebil-
diği ve hatta avlanabildiği, ayrıca bu 
durumun bir saat boyunca devam 
edebildiği gözlemlenmiştir. Bir diğer 
araştırma ise gösteriyor ki; kollar, 
beyinden gelen komutları yorumla-
yabilmekte. Örneğin; beyin, vücudu 
toparlama emri verdiğinde, kullanı-
lacak güce kollar karar verebiliyor.
Ahtapotların kısa zamanlı ve uzun 
zamanlı hafızalarının olduğu da ka-
nıtlanmış durumda. Bu da problem 
çözme yeteneklerini ve kendilerine 
özel saklanma yerlerini bulabilme-
lerini açıklıyor. Görerek ve izleyerek 
öğrenme ve bunu uzun süreli olarak 
hafızada tutabilme yetenekleri de 
var.
Merakları ve deneyerek öğrenme 
istekleri sayesinde kapatıldıkla-
rı alanlardan, eğer bir ihtimal var-
sa, oldukça rahat bir şekilde kaçıp 
kurtulabiliyorlar. Örnek vermem 
gerekirse; Yeni Zelanda Ulusal Ak-
varyumu‘nda bulunan Inky adındaki 
ahtapot, bir gece akvaryumundan 
çıkmış, birkaç metre yerde ilerleyip 
sonrasında 50 metrelik atık su boru-
sundan ilerleyerek denize ulaşmıştır.
Bazı ahtapotlar ise kendilerine bir 
takım nesnelerle ev yapabilmekte. 
Örneğin, hindistan cevizi ahtapotu 
olarak bilinen Amphioctopus mar-
ginatus,  denizin dibinde bulduğu 
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hindistan cevizi kabuklarını birleşti-
rerek kendine taşınabilir bir ev inşa 
edebilmektedir.
Bu kadar zeki ve yaratıcı olan ah-
tapotların iletişim için kullandıkları 
kendilerine özgü yöntemler var el-
bette. Tahmin edebileceğiniz gibi 
bunu görsel yollarla yapıyorlar; ko-
nuşmak için bir ağızları yok, ancak 
renk ve dokuları muazzam şekilde 
(üç boyutlu olarak) taklit edebilen ve 
inanılmaz derecede hızlı değişebilen 
bir ciltleri var. Ayrıca yüzüş şekilleri 
ile de bu görsel iletişimi destekliyor-
lar. Aralarında kullandıkları bu dili 
değiştirebiliyor ve geliştirebiliyorlar, 
daha ilginç olanı ise bu değişimlerin 
sonraki nesillere aktarılabiliyor olma-
sı. Bu açıdan düşündüğümüzde, 
gezegenimiz üzerinde, dili bizim gibi 
kullanabilen ikinci canlı grubu olarak 
ahtapotları (kafadan bacaklıları) ör-
nek gösterebiliriz.
Gerek yüzme şekli ve vücut duruşu 
gerek renk değişimi ile olsun, taklit 
yetenekleri sayesinde avcılık konu-
sunda da oldukça başarılılar. Me-

sela, ürettikleri biyolimünesans ışık 
yardımıyla avlarını kendilerine rahat-
ça çekebiliyorlar.
Gelelim malum mavi sıvıya… Ahta-
potların kanlarında bakır içeren he-
mosiyanin proteini bulunmaktadır ve 
kana mavi rengini vermektedir. Bakır 
atomlarının bizdeki demire oranla 
daha fazla sayıda oksijene bağlan-
ma özelliği sayesinde ahtapotların 
oksijen ihtiyaçları, acil durumlarda 
harcanılmak üzere depo edilebile-
cek kadar yeterli ölçüde karşılan-
maktadır.
Ahtapotların gözleri, karanlıkta bize 
göre daha iyi görebilmektedir. Kısa 
mesafe uçan ahtapot türleri de mev-
cut. Ahtapotların avlarını öldürmek 
için kullandıkları zehirlerin yalnızca 
birkaçı insanlar için tehlikeli.
Biraz da ahtapotların gen yapıların-
dan bahsedelim. Oldukça karmaşık 
bir gen dizilimleri var ve bu karma-
şa, ahtapotların sahip olduğu tüm 
ilginç özelliklerin en önemli sebebi 
diyebilirim. Şöyle anlatayım; ahta-
potlarda gözlerle alakalı genlerin bir 

kısmı DNA’nın başındayken, diğer 
kısmı DNA’nın diğer ucunda ya da 
ortasında bulunmaktadır. Bunun 
normali, yani biz insanların DNA’sına 
göre normali, göze dair tüm genlerin 
birlikte bulunması. Peki, ben soru-
yor muyum neden böyle diye? Ha-
yır, çünkü bir bildikleri var bekleyin. 
Bilim insanları ahtapot genomunda 
çok sayıda transposon olduğunu 
da kanıtladı. Transposonlar, DNA 
üzerindeki hareket edebilen genler-
dir; değişime ve gen mutasyonlarına 
sebep olurlar ve haliyle evrim süre-
cini de destekleyen bir mekanizma-
dır. Yapılan araştırmalarda ahtapot 
genomunun normal bir omurgasız 
genomu gibi olduğu, ancak düzen-
li değil de tamamen karıştırılmış bir 
halde olduğu gözlenmiştir. Son ola-
rak da RNA molekülünün çok büyük 
oranlarda değiştirilip yeniden yazıldı-
ğı belirtilmiştir ki, bu da protein sen-
tezinde ana kaynak olan DNA’nın 
sabit tutulması, yani tür değişiminin 
önüne geçilmesi anlamına gelmek-
tedir. Bu noktada, bir canlıya dair her 
şeyin protein sentezi mekanizma-
sıyla yürütüldüğünü de hatırlatmak 
isterim. Kısacası, ahtapotlar onca 
sene türlerini değişime uğratmadan, 
ortam koşullarına göre kendilerini 
dilediklerince değiştirebilmenin yolu-
nu bulmuşlar. DNA’larının üzerindeki 
herhangi bir özellikten sorumlu geni 
alıp, istedikleri zaman DNA üzerinde 
istedikleri yere en stratejik şekilde 
taşıyabilmişlerdir.
Ahtapotların dâhil olduğu kafadan 
bacaklılar 500 milyon yıldan beri 
okyanuslarda hayatta kalmayı başa-
rabilmişlerdir. İnsanların, yani Homo 
sapiens fosillerinin en fazla 300 bin 
yıl öncesine ait olduğunu ve hatta 
onların kendi aralarında hâlihazır-
da iletişim kurabildiği dönemlerde 
bizim henüz herhangi bir dil gelişti-
remediğimizi düşünürsek, Japonya 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 
Dr. Brenner’in onları tanımlamak için 
söylediği  “Onlar, gezegenimizdeki 
ilk zeki canlılardır.” ifadesini fazlasıyla 
hak ettiklerini görebiliriz.
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Geçen sayımızda vücudumuza ya-
rarı olan ve bizimle birlikte yaşayan 
mikrobiom adını verdiğimiz mikroor-
ganizmalardan bahsetmiştim. Peki, 
hastalık yapan patojen adını verdi-
ğimiz mikroorganizmalara karşı vü-
cudumuz kendini nasıl koruyor? Bu 
sayıda sizlere, bağışıklık sistemimizi 
ve nasıl çalıştığını anlatacağım.
Bağışıklık sistemine immün sistem 
de deniyor ve birçok dilde bu ismi 
duymak mümkün. “İmmün” kelime-
si Latince kökenli olup, zamanında 
vergilerini vermeyi reddetmiş, özgür, 
dokunulmaz halklara verilmiş bir 
isim. Vücudumuzu tüm bakteri ve 
virüslere karşı koruyan bağışıklık sis-
temine verilen bu isim hiç de haksız 
sayılmaz. 
Akyuvar adını verdiğimiz bağışıklık 
sistemi hücrelerimiz, kanımızda ve 

aynı kan damar sistemine benzeyen 
lenf damarları içerisinde dolaşırlar 
ve buralardan dokulara geçebilirler. 
Lenf sıvısı, alyuvar adını verdiğimiz 
kırmızı kan hücrelerini bulundurma-
dığı için renksiz, saydam bir sıvıdır. 
Vücudumuzun belirli bölümlerinde, 
örneğin koltuk altımızda, boğazımız-
da ve kasıklarda lenf düğümleri bu-
lunur ve akyuvarlar bu lenf düğüm-
lerinde üretilir. Vücut bir hastalıkla 
savaştığında, bu lenf düğümlerinde 
şişmeler görülmesi normaldir. Bun-
ların dışında timüs, ince bağırsaktaki 
peyer plakları isimli lenf dokusu, ba-
demcik ve dalak savunma mekaniz-
mamızın diğer önemli öğeleridir.

ATEŞİMİZ NİYE ÇIKAR, İLTİHAP NEDİR?
Soluduğumuz havayla ağzımızdan 
ya da burnumuzdan içeri giren mik-

roorganizmaları ilk olarak bademcik-
lerimiz karşılar ve burada tutmaya 
çalışır. Hasta olduğumuzda badem-
ciklerimizin şişmesinin sebebi, bura-
daki bir enfeksiyonla mücadelenin 
sonucudur. Vücut ateşinin yüksel-
mesi ve enfeksiyon/ inflamasyon, 
vücudumuzun cephede mikroplara 
karşı savaştığının bir kanıtıdır. Isının 
yükselmesiyle metabolizma hızla-
nır ve akyuvarlar harekete geçerler; 
çoğalarak mikropların üremesine 
engel olurlar. Vücudumuzda kırgınlık 
hissettiğimizde vücudumuzu sıcak 
tutmamızın, sıcak çaylar içmemizin 
nedeni de akyuvarlarımızın mak-
simum performansta çalışmasına 
yardımcı olmaktır. Hasarlı hücreler-
de inflamasyon oluştuğunda, akyu-
varlar damarlardan çıkıp dokulara 
süzülebilsinler diye bölgedeki kılcal 
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damar duvarları genişler; dolayısıyla 
nüfuz edilen bölgede şişkinlik, kıza-
rıklık, sıcaklık ve ağrı görülür. Yani bir 
yer iltihaplandığında, akyuvarlar bu-
radaki hasarla mücadele ediyorlar 
demektir. 

NEDİR BU AKYUVARLAR?
Öncelikle bağışıklık sistemimizi iki 
ana başlık altında inceleyebiliriz. İlki; 
doğuştan gelen genel savunma sis-
temimiz, ikincisi ise daha spesifik 
olan edinilmiş/adaptif bağışıklık sis-
temimizdir. Doğuştan gelen savun-
ma mekanizmamız içerisinde, vüdu-
muzun yüzeyini kaplayan derimiz, 
mikroorganizmaların içeri sızmasını 
engelleyen fiziksel bariyer görevi 
ile başta gelmektedir. Açık yarala-
rın dezenfeksiyonu bu nedenle çok 
önemlidir. Bu fiziksel bariyerin yanı 
sıra; tükürük, gözyaşı, ter ve mukus 
gibi vücut sıvılarımız, içeriğinde asi-
dik olan lizozim enzimini bulundu-
rarak, bakterilerin hücre duvarlarını 
parçalayıp, onları öldüren kimyasal 
bir bariyere de sahiptir. Lizozim en-
zimi ayrıca amnion sıvısı ve servikal 
mukusta da yer almaktadır. Bu ne-
denle genital bölgelerin uygunsuz 
temizlik malzemeleri ile gereğinden 
fazla yıkanması aslında o bölgenin 
pH değerinin değişmesine ve asidik 
bir yapıda bakterilerden koruyucu 

durumdayken, bakterilere daha el-
verişli bir hal almasına neden olabilir. 
Bunların yanı sıra, güçlü asidik yapısı 
ve proteinleri parçalamada yardımcı 
olan enzimleriyle midemiz de bakteri 
ve mikroorganizmaların ölmesinde 
rol oynar.  
Fiziksel ve kimyasal bariyerleri geçip, 
bir şekilde vücudumuzun içine ulaş-
mış patojenleri, yutarak yok eden 
bağışıklık sistemi hücrelerimize ise 
fagosit adını veriyoruz. Yunanca kö-
kenli sözcük, “phagein” yemek, “cy-
tos” ise kılıf, kap, hücre anlamlı söz-
cüklerden türetilmiştir. Granülosit, 
monosit/makrofajlar, nötrofiller ve 
dendritik hücreler fagositoz yapabi-
len akyuvarlar, doğuştan gelen bağı-
şıklık sistemi üyeleridir. Patojenlerin 
üzerinde bulunan antijen adını ver-
diğimiz yüzey özelliklerinden vücut 
dışı organizmayı tanıyıp yok etmekle 
görevli bu hücreler aynı zamanda 
hasar görmüş ve ölü vücut hücre-
lerini de temizlerler. Bunun yanı sıra 
örneğin; dendritik hücreler yuttukları 
patojenlerin antijenlerini, edinilmiş 
bağışıklık sistemi hücrelerine suna-
rak, antijen sunan hücre görevleri ile 
haberci konumunda yer alırlar. Kanı-
mızda dolaşan bu hücreler, gerekti-
ğinde dokuların içlerine girip doğru-
dan olay yerinde patojenleri etkisiz 
hale getirebilir veya immunmodu-

latörleri sitokinlerin salgılanmasına 
neden olarak, gerek duyulan diğer 
savunma mekanizmalarının devreye 
girmesini ve yangı/ inflamasyonun 
yerine gelmesini sağlarlar.

AŞILAR BİZİ NASIL KORUR, 
AŞI OLMALI MIYIZ?
Diğer akyuvar hücreleri ise edinilmiş 
bağışıklık sistemi üyesi olan T ve B 
lenfositleridir. Bu lenfositler savaş 
stratejisi dehalarıdır ve doğuştan ge-
len bağışıklık hücreleri gibi mikropla-
rın genel özelliklerinden yola çıkarak 
daha genel bir püskürtme yerine, 
her mikrop için özel olarak üretilirler 
ve hafızada kalırlar. Bu yüzden bazı 
hastalıkları bir kere geçirmişseniz, 
adaptif bağışıklık sisteminiz bunları 
tanırlar; nasıl öldürmeleri gerektiği-
ni bilirler ve bir daha bu hastalıklara 
yakalanmazsınız. Örneğin, çocuk-
ken suçiçeği geçirmiş bireyler ikin-
ci kere suçiçeğine yakalanmazlar. 
Aşı da bu prensipte çalışarak, bir 
mikrobun bizi hasta edemeyecek 
şekilde tasarlanmış formu vücudu-
muza tanıtılır, bağışıklık sistemimiz 
bu mikropları inceler, ona karşı silah 
hazırlar ve bunları hafızasında sak-
lar. Vücut bu mikropla gerçekten 
karşılaştığında ise hafızasında bulu-
nan cephanelikleri kullanarak bizim 
sağlıklı kalmamızı sağlar. Bu neden-



le aşı olmak, bizi hastalıklara karşı 
korumada çok önemlidir. 

KIZAMIK GEÇİRDİYSENİZ DİKKAT!
Fakat 1 Ekim 2019’da Science der-
gisinde çıkan çok çarpıcı bir makale 
bağışıklık sistemimiz hakkında bildi-
ğimiz önemli bazı özellikleri çürütür 
nitelikteydi. Kızamık virüsü üzerine 
araştırma yapan bilim adamları, bu 
virüsün sıra dışı bir özelliğini keşfet-
tiler. Kızamık virüsü, girdiği vücutta 
bağışıklık sisteminin hafızasını siliyor. 
Yani, kızamıktan önce yakalandığı-
nız tüm hastalıklara karşı edinmiş 
olduğunuz bağışıklık, kızamık ge-
çirdikten sonra sıfırlanıyor. Bu da kı-
zamıktan önce yaptırmış olduğunuz 
tüm aşıları aslında yeniden olmanız 
gerektiği anlamına geliyor.

ANNE SÜTÜ VE NORMAL DOĞUM
Aşı bize aktif bağışıklık sağlarken, 
hastalandığımızda takviye olarak 
aldığımız serumlar ise vücuda pa-
sif bağışıklık sağlar, yani vücudun 
kendi üretememiş olduğu desteği 

dışardan vererek bize yardımcı olur. 
Bir diğer pasif bağışıklık örneği ise 
annenin bağışıklığının anne sütü 
üzerinden bebeklerine geçmesidir. 
Eylül 2018’de Nature dergisinde 
yayınlanan makaleyle araştırmacılar, 
yeni doğanlarda yapılan mikrobi-
om araştırmasıyla, normal doğumla 
dünyaya gelen bebeklerin bağırsak 
florasının sezaryen ile doğanlardan 
çok daha farklı olduğunu gösterdi-
ler. Vajinal yolla doğan bebeklerin, 
annenin mikrobiomundan etkilen-
diği spekülasyonları da böylelikle 
kanıtlanmış oldu. Yani, bebeğinizin 
bağışıklık sisteminde normal doğum 
ve anne sütü çok büyük rol oynuyor. 

ALERJİ VE OTOİMMÜN HASTALIKLAR 
NEDEN OLUR?
Peki, bu muhteşem sistemde kü-
çük aksaklıklar olduğunda biz han-
gi durumlarla yüzleşmek zorunda 
kalıyoruz? Birçok kişinin muzdarip 
olduğu alerji; aslında bağışıklık sis-
temimizin yanılıp alerjen maddeyi 
mikrop sanarak savaş açmasının bir 

sonucu. Otoimmün hastalıklar da 
yine bağışıklık sistemimizin vücudun 
kendi doku ve hücrelerini tanımayıp, 
onlara saldırmasından kaynaklanır. 
Örneğin, tip I diyabet hastalığında 
bağışıklık sistemi hücreleri, pank-
reastaki insülin salgılayan hücrelere 
saldırır. Hâlbuki kandaki şeker se-
viyesini düzenlemek için vücudun 
düzenli insülin salgılaması gerek-
mektedir. 
Kaliteli bir yaşam için bağışıklık sis-
temimizin güçlü olması büyük önem 
taşıyor. Bu hususta vücudumuzu 
desteklemek için düzenli uyku, den-
geli beslenme ve doğru egzersizleri 
uygulamak gerekmektedir. Ayrıca 
insanlar ve hayvanlar üzerinde yapı-
lan araştırmalar gösteriyor ki, sürekli 
stres altında olan kişilerin salgıla-
dıkları stres hormonları, bağışıklık 
sisteminin işleyişine zarar vererek, 
ciddi sağlık problemlerine yol açı-
yorlar. Sağlıklı bir yaşam için stres-
ten mümkün olduğunca uzak dur-
mamız gerektiğini görüyoruz. 
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Emir, eğitim ve öğretim yılı boyunca 
çok yoğun ders çalışmıştı. Bu moti-
vasyonun altında yatan iki şey vardı. 
İlki, seneye gireceği üniversite sına-
vında kimya mühendisliği bölümünü 
kazanmak istemesiydi. Bu bölümü 
o kadar çok istiyordu ki, sınava iki 
sene önceden hazırlanmaya baş-
lamıştı. Hatta bununla da yetinme-
miş, okumak istediği bölümde veri 
biliminin ne kadar önemli olduğunu 
bildiği için hafta sonları bu alanla ilgi-
li bir kursu ziyaret etmekteydi. Emir; 
daha şimdiden Phyton yazılım dilini 
öğrenmiş, internet ortamında bul-
duğu çeşitli test verileri ile analizler 
yapmakta, ufak tefek algoritmalar 
yazmaktaydı. Kendisini motive eden 
diğer bir konu ise; babasıyla girdiği 
iddiaydı. Babası, “Sene sonu tak-
dir getir, benden sana son teknoloji 
bir oyun bilgisayarı” demişti. Ailesi, 
Emir’in öğrenciliği boyunca uzun 
soluklu ödüllendirme sistemi 
uygulamıştı. Bu sistem gere-
ği, her senenin başında hedef 
ve ödül beraberce belirlenir ve 
bir çizelge hazırlanır; sene içe-
risinde her bir başarıdan sonra 
çizelgeye bir çentik atılırdı. Eğer 
ödülün parasal bir karşılığı varsa 
her çentikten sonra kumbaraya bir 
miktar para eklenmekteydi. Karşılıklı 
güven çok önemliydi ve bu sistem 
çok uzun süre başarıyla çalışmıştı.
Akıllı çocuk bizim Emir. Aslında kim-
yager olmak onun için o kadar bü-
yük bir motivasyondu ki ödül siste-
mine ihtiyacı yoktu. Ama bilgisayarı 
artık o kadar eskiydi ki, bu durumu 
fırsata çevirmeliydi.  
Beklenen oldu. Emir takdir belgesi-
ni alır almaz cep telefonuna sarıldı, 
anne ve babasına şöyle bir mesaj 
yolladı; “Akşama bilgisayarım hazır 
olsun, arkadaşlarla düşman toprak-
larını fethedeceğiz!”
Akşam oldu. Kapı çaldı. Emir ye-
rinden fırladı. İşten çıkan anne ve 
babasının elektro markete gittiği-
ni biliyordu. Kapıyı açtı. Karşısında 
Muharrem Efendi! “Aidat için gel-
miştim” dedi. Kahramanımız biraz 

daha sabretmeliydi. Kapı tekrardan 
çaldı. Bu sefer karşısında anne ve 
babası vardı. Çoğu Türk ailesinde 
olduğu gibi anne garantici davra-
nış içindeydi, Önce takdir belgesini 
görelim.” Emir belgeyi gösterdi, ba-
bası ise çantasından ufak bir kutu 
çıkardı. Emir şok olmuştu. Çantanın 
içinden sadece bir oyun kumandası 
çıkmıştı. Oyun oynayabileceği bir bil-
gisayar beklerken, sadece kuman-
dası ile karşılaşmıştı. Yüzü oldukça 
düşmüştü. Babası; “E oğlum sen 
bizden son model oyun bilgisayarı 
istemedin mi? İşte bu son model!” 
Emir olayı tam olarak kavrayama-
mıştı. Hala bir yanlış anlaşılma ol-
duğu dü- şüncesi 

içerisindeydi. Babası dedi 
ki; . “Oğlum, oyun kumandasını içe-
rideki bilgisayara bağla, sonra da 
kullanıcı hesabını yarat ve yanıma 
gel”. Emir söylenenleri harfiyen yeri-
ne getirdi. Ama neler olduğunu hala 
çözememişti. Babası oyun kuman-
dasını salondaki akıllı ekrana doğru 
tutmasını ve komut tuşuna bas-
masını istedi. Tuşa basılır basılmaz 
Emir’in kullanıcı hesabı televizyonda 
belirdi. Babası oyun kütüphanesi-
ne gitmesini ve oradan çok yüksek 
donanım isteyen bir oyun seçmesini 
istedi. Oyun herhangi bir indirme ve 
yükleme yapmadan açıldı ve ekran-
da belirdi. Daha sonra babası ku-

mandayı tabletine tutmasını istedi. 
Televizyon ekranındaki oyun tablet-
te belirdi. Şimdi ise oyun kuman-
dasını cep telefonuna tuttu, oyun 
cep telefonunda belirdi. Emir elin-
de son teknoloji bir oyun bilgisayarı 
tutmasa da sanki sihirli bir değnek 
tutmaktaydı. Öyle ki, ekrana sahip 
bütün akıllı cihazlar kumanda ile et-
kileşime girmekteydi ve oyun, ister 
paralel olarak ister kaldığı yerden bir 
sunucu aracılığı ile ekrana görüntü 
akışı (ing. streaming) sağlamak-
taydı. Teorik olarak bu kumandaya 
sahip olan oyuncuların her yerde ve 
her zaman istediği oyunu oynayabi-
leceği anlamına gelmekteydi. Peki, 
herhangi bir işlemci ya da GPU 
(Grafik İşlemci Ünitesi) gücü olma-
dan bu oyunlar nasıl çalışmaktaydı?
1988 yılında Mark Weiser adında 

bir bilgisayar bilimcisi “her yerde 
olan bilişim” (ing. Ubiquitous 
Computing) konseptini ortaya 
atmıştır.1-2 Daha sonra yazdığı 
makalesinde ise bu konsep-
ti, en engin teknolojilerden 
biri de kaybolanlardır, bunlar 
günlük yaşam içerisine öyle 
bir entegre olurlar ki artık bir-

birinden ayırt edilemez hale ge-
lirler, şeklinde özetlemiştir.2 Artık 

amaç, masaüstü bilgisayarın ya-
pabildiklerini ve daha fazlasını insan 
hayatının her noktasına entegre et-
mekti. Bu konsept; giyilebilir tekno-
lojileri, dağıtık işlemcileri, arttırılmış 
gerçeklik sensor ağlarını, nesnelerin 
interneti gibi birçok teknolojik yenili-
ği birbiri ardına tetiklemiştir. 
Cisco’nun verilerine göre, yaklaşık 
olarak 2008-2009 yıllarında nesne-
ler artık internete insanlardan daha 
fazla bağlanır hale gelmiştir.3-4 Bu 
da resmen nesnelerin interneti tek-
nolojisinin doğuşuydu. Nesnelerin 
interneti basitçe; insandan-insana, 
insandan-bilgisayara etkileşim ol-
madan verilerin bir ağ üzerinden 
transfer edilebilmesidir.5 Kahrama-
nımız Emir’in elinde tuttuğu oyun 
kumandası ise az evvel saydığım 
teknolojilerin bir toplamıdır. Elinde-

Cisco’nun 
verilerine göre, 

yaklaşık olarak 2008-
2009 yıllarında nesneler artık 
internete insanlardan daha 

fazla bağlanır hale gelmiştir.3-4 
Bu da resmen nesnelerin interneti 

teknolojisinin doğuşuydu. Nesnelerin 
interneti basitçe; insandan-
insana, insandan-bilgisayara 
etkileşim olmadan verilerin 
bir ağ üzerinden transfer 

edilebilmesidir.5

BULUT OYUNCULUKEMRE BARLAS ÖN
barlas.oen@gmail.com 

Te
kn

ol
oj

i

w w w . t u n a d e r g i . c o m30



ki akıllı kumandayı yönetmesi insan 
bilgisayar etkileşimine, kumandanın 
sensorlar aracılığı ile akıllı ekranlarla 
iletişim kurması ve bu akıllı kuman-
danın hayatın her anında ve her ye-
rinde kullanılmayı mümkün kılması 
tam anlamıyla “her yerde olan bili-
şim” (ing. Ubiquitous Computing) 
konseptinin günümüze uyarlanma-
sıdır. Tabi bir de bunun teknolojik alt-
yapısı var. Ekrana aktarılan oyunun 
kaynağı, internet ve ağlar aracılığı 
ile veri merkezlerinden gelmektedir. 
Bu da nesnelerin birbirleriyle internet 
üzerinden veri aktarmalarıyla vuku 
bulur. 5 kıtadan milyonlarca, belki 
de milyarlarca, insanın aynı anda 
oyunları oynayabilmesi, sürekli veri 
akışının sağlanması, paralel olarak 
platformlarda oyunun oynanabilirliği 
ya da verilerin kaydedilmesi, sak-
lanması oldukça büyük bir altyapıyı 
gerektirmektedir. Bunun tek yolu da 
bulut bilişimden geçmektedir. Oyun 
odaklı kullanılan bulut bilişime, bulut 
oyunculuk (ing. Cloud gaming) adı 

verilmiştir. Oyuncuların verilerinin 
dünyanın birçok noktasında bulu-
nan veri merkezlerinde saklanması 
oyuncular için birçok kolaylık sun-
maktadır. Örneğin, tatile gittiğiniz-
de ya da evinizin dışına çıktığınızda 
oyun kumandanızla her yerden ve 
her zaman oyun oynamaya devam 
edebilirsiniz. Bir diğer yenilik ise ar-
tık oyuncular donanımlara yüksek 
paralar ödemek ya da sistemlerini 
üç-dört senede bir geliştirmek zo-
runda kalmayacaklar; çünkü bulut 
oyunculuk oyunculara tedarikçi fir-
manın sunduğu işlem güçlerini kul-
landırtmaktadır. Tabi bu yeni oyun 
tarzının beraberinde getirdiği birçok 
soru işareti de var. Hâlihazırda bu-
lut oyunculuğu çoktan deneyimle-
miş bazı firmalar bulunmaktadır. Bir 
kısmının serüvenleri ya başarısızlıkla 
sonuçlandı ya hizmetlerini kısıtlı bir 
çevreyle sınırlandırdılar ya da teknik 
yetersizlik nedeniyle müşterilerini 
memnun edemediler. Başarısızlığın 
en önemli sebebi ise, gecikme süre-

si problemi oldu. Satista’nın tahmini 
verilerine göre, 2021 yılında dünya 
üzerinde yaklaşık olarak 2,7 milyar 
insanın bilgisayar oyunu oynayaca-
ğını düşünürsek6, eğer bulut oyun-
culuk servisini binlerce oyun için mil-
yar sayıda insana açacak olursak, 
bu ihtiyacı karşılayacak çok büyük 
bir altyapı gerekmektedir. Tahmi-
nimce bu altyapıyı sağlayabilecek 
dünya üzerinde birkaç firma var. 
Bunlardan birisi de Google.
Google 2018’in mart ayında Sta-
dia’yı tanıttı. Google çalışanları, 
oyun anlayışını kökten değiştire-
cek yeniliklerin yanı sıra, saniyede 
35 mbit internet bağlantısına sahip 
olan kullanıcıların, oyunları 60fps 
(saniyedeki kare sayısı) ile 4k çözü-
nürlükte ve 5.1 surround ses özelliği 
ile oynanabileceğini duyurdu.7 Eğer 
Google oyunculara teknik problem-
siz bir ortam sunabilirse, oyunculuk 
çok başka boyutlara taşınacak gibi 
duruyor. 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
VE EKONOMİYE ETKİLERİ
Doğrudan yabancı yatırım, sade-
ce gelişmekte olan ülkelerde değil, 
aynı zamanda endüstriyel ülkelerde 
de ekonomik kalkınmayı destekle-
mektedir. Ancak, doğrudan yatırım, 
devletlerin gelişme durumuna bağlı 
olarak farklı etkilere neden olabil-
mektedir. Peki, günümüzde doğru-
dan yabancı yatırımların ekonomi-
deki olumlu yansımaları nelerdir? 
Yazının okuma akışını kolaylaştırmak 
için “Doğrudan Yabancı Yatırım” 
hakkında kısa bir bilgilendirme ver-
mek fayda sağlayacaktır.
Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI): Bir 
yatırımın “Doğrudan Yabancı Yatı-
rım” yani “FDI” veya “DYY” olarak 
tanımlanabilmesi için, yatırımcının 
bir başka ülkedeki herhangi bir fir-
manın en az yüzde 10 veya daha 
fazla hissesine sahip olması gerek-
mektedir. Doğrudan yabancı yatırım 
için, yatırımcının daha uzun vadeli bir 
taahhütte bulunması beklenmekte-
dir. Yüzde 10’un altındaki katılımlara 
“Portföy yatırımları” ve “diğer yatı-
rımlar” denmektedir. Bu bağlamda, 
genellikle “aktif doğrudan yatırım” ile 
“pasif doğrudan yatırım” arasında 
bir ayrım yapılır. Aktif doğrudan ya-
tırım durumunda, bir iç para bir baş-

ka yabancı ülkedeki şirkete akarken; 
pasif doğrudan yatırım durumunda, 
yabancı şirketler yerli bir girişime ka-
tılırlar. [1] Örneğin; Türkiye`ye ait A 
firması yukarıda belirtilen kural doğ-
rultusunda Avusturya`ya ait B şir-
ketine yatırım yapıyor. Bu durumda 
Avusturya`ya ait B firmasına bir para 
akışı mevcut olmaktadır. Bu yüzden 
Türkiye nezdinde bu yatırım ‘ak-
tif doğrudan yatırım’dır. Avusturya 
nezdinde bu yatırım ‘pasif doğrudan 
yatırım’dır; çünkü Türkiye’den gelen 
yatırım ve para akışı Avusturya top-
raklarında gerçekleşmektedir. 
Beklenildiği üzere, içinde bulundu-
ğumuz küresel dünyada, küresel 
dış ticaret geçmişten günümüze is-
tikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. 
Örneğin; toplam mal ve hizmet ih-
racatındaki küresel dış ticaret, 1990 
yılında 4,345 trilyon dolar iken, 2000 
yılında 8 trilyon dolara yükselmiştir. 
2011 yılında ise bu rakam 22,4 tril-
yon dolara kadar çıkmıştır. [2] OECD 
verilerine göre, Dünya genelinde ak-
tif doğrudan yabancı yatırım stoku 
30 trilyon dolar iken pasif doğrudan 
yabancı yatırım stoku ise yaklaşık 
33 trilyon dolardır. Bu oran Avrupa 
Birliği’nde ise toplam aktif DYY  sto-

ku 11 trilyon dolar iken, pasif DYY 
stoku 10 trilyon dolardır. [8] 2017 yı-
lının Mayıs ayında Avusturya Ulusal 
Bankası tarafından yayınlanan yayı-
na göre ise Avusturya’nın doğrudan 
yabancı yatırım değeri 1995 yılın-
da 8,674 milyar avrodan, 2016’da 
189,936 milyar avroya yükselmiştir. 
[3] Ayrıca aşağıda belirtilen tablo 
bizlere 1998–2018 yılları içindeki 
Avusturya’nın yurtdışındaki sektör-
lere göre doğrudan aktif yatırımlarını 
göstermektedir. Avusturya Ulusal 
bankasının belirlediği rapora göre, 
Avusturya aktif yabancı yatırımlarda 
2016 yılında bir düşüş yaşamış olsa 
da, istikrarlı bir yükseliş hâkimdir. 
Belirlenen verilere göre, 2018 yılında 
aktif doğrudan yatırımlar 202.973 
milyar avrodur. 
1995’ten 2016’ya kadar olan dö-
nemde, Avusturya’daki pasif doğ-
rudan yatırım, 2016 yılında 14,46 
milyar avrodan, 148.174 milyar avro 
seviyelerine çıkmıştır. [4] Bu toplam 
rakam aşağıdaki grafikte belirtildiği 
üzere 2018 yılında 176.333 milyar 
avroya ulaşmıştır.
Ayrıca doğrudan yabancı yatırımın 
gelişmekte olan pazarlarda bazı 
avantajları vardır. “Bu avantajlar ilk 
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olarak, yabancı girişimciler yeni-
lik getirmektedir. Ev sahibi ülkelere 
yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni 
yönetim uygulamaları ve yeni be-
ceriler kazandırmaktadır. Akabinde, 
modern üretim ve yönetim teknikle-
rini yatırım yapılan ülkelere getirerek, 
doğrudan yabancı yatırım rekabetin 
artmasına yardımcı olabilmektedir” 
[5]. DYY, yerel markaların gelişmesi-
ne, yerel rekabetin artmasına fayda 
sağladığı gibi, yerel yatırımların yeni 
iş alanları yaratmasında da etkili ola-
bilirler. Son yıllarda küresel doğru-
dan yabancı yatırımlarda gerçekle-
şen büyüme, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin iş gücü piyasalarında 
çarpıcı değişikliklere neden olmuş-
tur. Özellikle dijital ekonominin gide-
rek daha önemli bir hal alması, şir-
ketlerin yurtdışı üretim ve pazarlama 
yöntemlerini giderek değiştirmekte-
dir. Bu değişiklikler ülkelerin ekono-
mik konumuna göre hem ülkelerin 
ekonomik anlamda büyümelerine 
hem de istihdam açısından geliş-
melerine katkı sağlayabilmektedir. 
İstihdam olarak Avusturya devletini 
örnek göstermek gerekirse, doğ-
rudan yabancı yatırımlar istihdam 

oranlarına ciddi katkı sağlamıştır. 
Yine Avusturya örneği üzerinden 
devam etmemiz gerekirse, özellikle 
Avusturya’nın Avrupa birliğine giri-
şinden sonra yabancı yatırımlar hem 
pasif hem de aktif olarak istikrarlı 
bir artış göstermiş ve de ekonomik 
etkileri olumlu olduğu gibi ayrıca is-
tihdamda artışlar meydana gelmiştir.
Avrupa genelinde pasif doğrudan 
yatırım yoluyla 2015 ve 2016 yılla-
rındaki ülkeler sıralaması Ernst & 
Young tarafından hazırlanan grafikte 
belirtilmektedir. 2016 verilerine göre 
doğrudan yabancı yatırımlar saye-
sinde; İngiltere’de 42.336, Polon-
ya’da 19.651, Almanya’da 17.126, 
Fransa da 13.639, Macaristan da 
11.741, Türkiye’de 7.176 ve Avus-
turya da 4.749 yeni iş alanları ya-

ratılmıştır. Belirtilen grafiklerde doğ-
rudan yabancı yatırımların ülkelerin 
yeni iş alanlarına, dolayısıyla yeni 
istihdam alanlarına katkısını gör-
mekteyiz. Bu katkılar gözle görülür 
bir şekilde belirtilen grafikte istatiksel 
olarak ele alınmıştır. 
Bu yazıda doğrudan yabancı yatı-
rımların, özellikle Avusturya olmak 
üzere, belirli dünya ülkelerindeki 
ekonomi ve iş gücü piyasası üze-
rindeki etkilerine, somut örnekler ve 
veriler ile değinmek istenmektedir.
Kapanış cümlesi olarak, doğrudan 
yabancı yatırımlar, yatırım yapılan 
ülkelerde yeni iş alanları, bilgi ve 
teknoloji transferleri sağladığı gibi 
yurtiçi yatırımların durgun olduğu 
zamanlarda ekonomik faaliyetleri 
canlandırabilmektedir. Özellikle de 
şirketlerde el değiştirerek ya da or-
tak dâhil edilerek yapılan yatırımlar-
da ülkelerin ekonomi ve istihdamına 
katkı sağlasa da, asıl etki gelişmekte 
olan ülkeler için “Greenfield” yatırım-
lardır. Kısaca belirtmek gerekirse, 
“Greenfield” yeni bir fabrika veya 
sermaye tesisi kurmanın söz konu-
su olduğu yatırımlar olarak adlandı-
rılabilir. Bu tarz yatırımlar, doğrudan 
yabancı yatırım alan ülkeler adına 
hem uzun vadeli hem de geri dönü-
şü en sağlıklı olacak yatırım şeklidir.
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Avrupa’daki birçok önemli kentin 
kuruluşu Roma Dönemi’ne dayan-
maktadır. Bunların bazıları impara-
torluğun sınırlarını koruma amaçlı 
oluşturulan yerleşimlerdir. Daha 
sonra Viyana’nın çekirdeğini mey-
dana getirecek olan Vindobona da 
bunlardan biridir.

VINDOBONA ADININ KÖKENİ
Vindobona, Keltçe kökenli bir kelime 
olup Vindo- ve -bona şeklinde iki kı-
sımdan oluşmaktadır. “Beyaz yer, 
beyaz köy” gibi anlamlara gelmek-
le birlikte, “Vindo’nun yeri” olarak 
da yorumlanabilir. Vindo, Keltlerde 
yaygın kullanılan bir kişi ismidir. Vi-
yana’nın bugünkü Almanca adı olan 
Wien ile Vindobona arasında bir 
bağlantı kurulamamaktadır. Wien, 
Eski Yüksek Almancadaki We-
nia’dan gelir. Buna karşın Viyana’nın 
bugün 4. bölgesi olan Wieden’in 
adının, Vindobona’nın değişmiş bir 
şekli olduğu düşünülmektedir.

VINDOBONA’NIN KURULUŞU
M.Ö. 15 yılı civarında, bugünkü 
Avusturya’nın bulunduğu alanın bü-
yük bölümünü içeren bir Kelt krallığı 
olan Noricum, Roma İmparatorlu-

ğu’na dahil edildi. Böylece impara-
torluk Tuna Nehri’ne ulaştı ve Tuna, 
“limes” denilen, Roma İmparatorlu-
ğu’nun sınırlarından biri haline geldi. 
Nehrin diğer tarafında, yani Barbari-
cum (“barbarların ülkesi”) diye tabir 
edilen yerde yaşayan Germen kabi-
lelerine karşı savunma ihtiyacı, Tuna 
boyunca askeri üsler kurulmasına 
yol açtı. Vindobona da, işte bu yer-
leşimlerden biri olarak bugünkü Vi-
yana’nın bulunduğu alanda kuruldu. 
Burası kuzey-güney ve doğu-batı 
yol aksları üzerinde uygun bir coğ-
rafi özellik gösteriyordu. Bölgede 
M.S. 1. yüzyılın başlarından itibaren 
Roma askeri yerleşimi izlerine rast-
lanmıştır.
Vindobona, Viyana’nın bugünkü 1. 
bölgesinin bulunduğu yerde taş-
tan inşa edilmiş kare planlı bir kale 
veya ordugâh (castrum) ve etrafında 
kurulan askeri şehirden (canabae 
legionis) oluşuyordu. Ayrıca yine Vi-
yana’nın bugünkü 3. bölgesinde bir 
sivil şehir kurulmuştu.
 
YERLEŞİMİN İŞLEVİ
Vindobona’da birkaç tane lejyon de-
nilen Roma askeri birimi üslenmişti. 
Bunlar farklı süreler burada kalmıştır. 
Örneğin, Legio X Gemina, M.S. 1. 
yüzyıldan 5. yüzyıla kadar burayı üs 
olarak kullanmıştır. İmparator Com-
modus zamanında (M.S. 77-92) bu-
rada dört tane lejyon bulunuyordu.

Vindobona, Roma İmparatorlu-
ğu’nun Pannonia eyaletinde yer alı-
yordu ve bir askeri sınır kampları sis-
teminin parçasıydı. Sınırı koruyan bir 
nokta olmakla beraber, bölgede se-
fere çıkan Roma ordusunun da ko-
nakladığı bir yerdi. Ayrıca kültürel ve 
ticari gelişme de gösteriyordu. Vin-
dobona’da yaklaşık 15.000-20.000 
kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. 

MİMARİ YAPI VE HAYAT
Askeri kamp/kale biraz sapmayla 
da olsa standart Roma askeri kam-
pının birçok özelliğini taşımaktaydı. 
Birbirine dik ana caddelere ve so-
kaklara sahipti. Bu sokakların düze-
ni bugünkü Viyana’nın merkezinde 
kısmen korunmuştur. Askerlerin ve 
subayların yaşadığı binalar, yöne-
tim binaları, hastane, hamam, liman 
gibi yapılara sahip olan Vindobona, 
atıkların yerleşim yerinden uzaklaştı-
rılmasını sağlayan, en baştan plan-
lanmış bir kanalizasyon sistemine 
de sahipti. Kalenin dört kapısında 
büyük kuleler bulunmaktaydı. Kale 
çevresi çukurlar ile korunmuştu.
Kale dışındaki askeri şehirde ise as-
kerlerin aileleri, zanâatkârlar, tüccar-
lar, yiyecek-içecek satıcıları ve hayat 
kadınları yaşıyordu. Farklı yerlerde 
mezarlık alanları bulunuyordu. Bu-
lunan mezar taşları Vindobona hak-
kında önemli bir bilgi kaynağıdır.
Şehrin etrafındaki kırsal alanda Vin-
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dobona’nın çeşitli ihtiyaçlarını üre-
ten çiftlikler (villae rusticae) vardı. 
Sivil şehir ise 3. yüzyılın başlarından 
itibaren ikinci derece otonom şehir 
statüsünü (municipium) kazanmıştı. 
Vindobona’da, Anadolu’dan Atlan-
tik’e, Britanya’dan Mısır’a uzanan 
imparatorluğun çeşitli yerlerinden 
gelen askerler bulunuyordu. Diğer 
sınır bölgelerinde olduğu gibi bura-
da da bir kültürel geçiş alanı özelli-
ği görülüyordu. Nehrin karşısındaki 
Germen kabileleri (örn. Markoman-
lar) Roma mallarını satın alıyor, ba-
zen de bu kabilelerden Roma ordu-
sunda askerlik yapanlar oluyordu. 
Yerel Kelt kültürü de etkiliydi. 
Vindobona’da çeşitli dinler ve kült-
ler temsil edilmekteydi. Klasik Roma 
tanrılarının yanında doğa ve ev tan-
rılarına tapınma, imparator kültü, 
askerler arasında yaygın olan doğu 
kökenli Mitra kültü, hatta Mısır kö-
kenli İsis, dini hayatın parçalarından 
bazılarıydı. 4. yüzyılda burada Hristi-
yan varlığına da rastlanmaktaydı.

VINDOBONA’NIN GERİLEMESİ VE
GÜNÜMÜZDEKİ İZLERİ
4. yüzyılda başlayan Kavimler Göçü 
nedeniyle Roma İmparatorluğu zor 
bir dönem geçirmekteydi. 476 yı-
lında Batı Roma İmparatorluğu’nun 
yıkılmasına neden olan bu olaylar 
Vindobona’yı da etkilemişti. İm-
paratorluk topraklarına akın eden 

Germenler ve Hunlar nedeniyle halk 
İtalya’ya kaçmıştı. Yine de Vindobo-
na’nın tamamen terk edilmediği dü-
şünülmektedir. Bugün Viyana’nın 1. 
bölgesindeki Hoher Markt civarında 
Alter Berghof denilen yerde insanlar 
yaşamını sürdürmüş, böylece gele-
cekte Viyana olacak olan yerleşim 
yeri Orta Çağ’a ve günümüze ulaş-
mıştır. Bu durumda Viyana’da 2000 
yıllık kesintisiz bir insan yerleşimin-
den söz edilebilir. 

Vindobona’dan kalan yapıların mal-
zemeleri daha sonraki dönemlerde 
yoğun biçimde başka binaların in-
şaatında kullanılmıştır. Günümüz-
de yeryüzünde o döneme ait izlere 
pek rastlanmasa da, birçok kazı 
çalışması ve inşaat sırasında Roma 
yerleşiminin bir parçası, süs eşya-
ları veya gaz lambası, çömlek gibi 
kullanım eşyaları açığa çıkmakta-
dır. Hatta 20. yüzyılda bulunan bazı 
bina kalıntıları 2008 yılında açılan 
Römermuseum’a (“Romalılar Müze-
si”) temel oluşturmuştur. 1. bölgede, 
Hoher Markt’ta yer alan bu müzenin 
bodrum katında Roma yapıları ziya-
ret edilebilmektedir. Bunun yanında 
Sterngasse’deki Roma hamamının 
taş kalıntıları ve Michaelerplatz’da 
sergilenen duvar parçaları Roma 
dönemine tanıklık eder. Viyana’nın 
çeşitli yerlerinde bu dönemi hatır-
latan anıt ve kitabeler bulunmakta-
dır. Vindobona’da öldüğü söylenen 
İmparator Marcus Aurelius’un adını 
taşıyan cadde ve Vindobona’nın bir 
kadın olarak sembolize edildiği çeş-
me yapısı “Albrechtsbrunnen” bun-
lardan bazılarıdır.
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Albrechtsbrunnen’dan detay. Solda nehir tanrısı Danuvius (Tuna), sağda Vindobona.

Römermuseum Wien

w w w . t u n a d e r g i . c o m 35



w w w . t u n a d e r g i . c o m36

NEŞTER VE MADALYA 
Okuduğum öyküleri beni öyle sarstı 
ki, İlhanilhan Kitabevi’ni arayıp, ya-
zarın tüm yapıtlarını sipariş ettim. 
Kısa süre sonra, biri hariç kitapların 
hazır olduğunu, kolinin hemen pos-
taya verileceğini bildiren bir e-ileti 
geldi kitabevinden. Hiçbir yerde bu-
lamadıkları eksik kitap, güreş tarihi-
mizde hâlâ aşılamamış iki büyük ba-
şarının, 1948 Londra ve 1960 Roma 
Olimpiyatları’nın, anlatıldığı Neşter 
ve Madalya romanıydı.
Celal Atikler, Yaşar Doğular, Nasuh 
Akarlar, Mersinli Ahmetler... gibi 
adlarını birçoğumuzun bugün bile 
ezbere bildiği efsane güreşçilerimizi 
konu alan bu romanı hemen oku-
mayı çok istiyordum oysa. Kitabe-
vini arayıp, koliyi birkaç gün beklet-
melerini rica ettim.
Ankara’da yaşadığını bildiğim yazar-
la henüz tanışmıyorduk. Bir mektup 
yazıp durumu ona bildirdim. Yapıtla-
rını okumakta onca yıllık gecikmiş-
liğimin suçu sanki onunmuş gibi, 
“Kitaplarınızı dört gözle bekleyen bu 
uzaklardaki okurunuzun imdadına 
umarım yetişirsiniz!” sözleriyle, yet-
mişini aşmış ak saçlı yazarımıza bir 

de sorumluluk yüklüyordum mektu-
bumda...
Bir hafta sonra kitabevinin yolladığı 
koli geldi. Kitapların sayfalarını he-
yecanla çevirirken büyük bir sevinç 
duydum. Yazarımız hiç üşenmemiş, 
İlhanilhan Kitabevi’ne gidip yapıtları-
nı tek tek adımıza imzalamış, kitap-
lığından getirdiği Neşter ve Madalya 
romanını da kısa bir mektupla koliye 
eklemiş:
“...Kendisi uzaklarda olsa da, yüreği 
yurduna, bizlere çok yakın dost, bu 
romanımı size özel armağanım ola-
rak imzalıyorum. Romanı, özellikle 
olimpiyat şampiyonumuz Ahmet Bi-
lek’e ayrılmış bölümü okuyunca ko-
nuşacağımız şeyler olacaktır. Sevgi-
lerimle. Kemal Ateş.”
Neşter ve Madalya’yı okuyup bitirin-
ce hemen telefona sarıldım; değerli 
yazarımız Kemal Ateş ile konuşa-
cağımız “şeyler” değil, “çok şeyler” 
vardı çünkü...
Karşımdaki ses, bilgeliğin ve görmüş 
geçirmişliğin sindiği, alçakgönüllü 
bir dervişin sesiydi. Nitelikli yapıtlara 
imza atmış bir dilbilimci yazarın bu 
şaşırtan dinginliği, benim harlı ko-
nuşmalarıma da bir ölçü getirdi.
Romanı okurken tuttuğum ve üze-
rinde yazarla konuşmak isteğim 
değişik notlar vardı elimde. Buna 
rağmen yazara sorduğum sorular 
dönüp dolaşıp, 1960 Londra Olimpi-
yat Şampiyonası’nda 52 kiloda altın 
madalya kazanmış öğretmen güreş-
çi Ahmet Bilek’in yaşamında yoğun-
laşıyordu. Köy enstitülerinde aldığı 
disiplin ve terbiye gereği, turnuva 
yolculuklarında, güreş kamplarında 
dahi antrenman çantasından kitap-
larını hiç eksik etmeyen bu güreşçi-
miz, aynı zamanda 1960’larda baş-
layan Almanya’ya güreşçi göçünde 
başı çekiyordu. Bu nedenlerin de 
etkisiyle olmalı, sessiz şampiyonu-
muzun yaşamı diğer güreşçilerden 
daha fazla ilgimi çekmişti.
Ayrıca, Neşter ve Madalya roma-
nında, güreşçimizi olimpiyat şam-

piyonluğuna götüren maçlarının ve 
onun yaşamından kesitlerin ustaca 
harmanlandığı yirmi sayfalık bölüm, 
romanın içinde, sonu acıklı biten ayrı 
bir roman gibiydi sanki...

KÖY ENSTİTÜLÜ ŞAMPİYON
1932 yılında Kula’nın (Manisa) Men-
ye köyünde dünyaya gelmiş gü-
reşçimize ayrılan bölümü okurken, 
onun kendi elleriyle son verdiği kısa 
yaşamına ilişkin ayrıntıları merak et-
memek elde değildi.
Yetim büyümüş, sessiz, terbiyeli bir 
köy çocuğu... Köyündeki gibi sade-
ce çayırlarda yapıldığını sandığı gü-
reş sporunun minderde de yapıldı-
ğını, 15 yaşındayken başladığı İzmir 
Kızılçullu Köy Enstitüsü’nde görüyor 
ilkin.
Olimpiyat şampiyonu güreşçilerimiz 
Yaşar Doğu, Celal Atik, Mersinli Ah-
met... enstitüler arası güreş karşılaş-
malarının yapıldığı günlerde Kızılçullu 
Köy Enstitüsü’nü ziyaret ediyorlar. 
Efsane güreşçilerimiz enstitülü öğ-
rencilerin arasına karışıyorlar, onlarla 
şakalaşıyorlar; hatta mindere çıkıp 
bazı müsabakaların hakemliğini 

Ahmet Bilek

Ahmet Bilek Olimpiyat şampiyonu.
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dahi üstleniyorlar. Ardından, elleri-
ne aldıkları mikrofonla okulun top-
lantı salonunu dolduran öğrencilere 
Londra Olimpiyatları’ndaki anılarını 
anlatıyorlar. Dinledikleri, Ahmet Bi-
lek’i o kadar etkiliyor ki, güreşe hep 
var olan ilgisi, sevgisi o gün tutkuya 
dönüşüyor. Bunu iyi gözlemleyen 
beden eğitimi öğretmeni, onu gö-
türüp İzmir Demirspor’da güreşe 
başlatıyor. Daha o yaşlarında hatırı 
sayılır başarılar kazanmaya başlıyor 
Ahmet Bilek...
1950’li yılların siyasi iktidarı, köy 
çocuklarının kızlı erkekli okullarda 
okumalarını sakıncalı görünce, kar-
ma okullar ayrılıyor. Aralarında Ah-
met Bilek’in de bulunduğu Kızılçullu 
Köy Enstitüsü’nün erkek öğrencile-
ri, Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü’ne 
gönderiliyorlar. Gittiği yeni okulunun 
adını Türkiye Güreş Şampiyonası bi-
rinciliklerine yazdıran seçkin bir öğ-
renci oluyor Ahmet...
Mezun oluyor;  ilk görev yeri olan Es-
kişehir’e, bir ilkokula atanıyor. Orada 
yine Demirspor Kulübü’nün spor-
cusu olarak güreşe devam ediyor. 
Askerlik görevini Ankara’da yedek 
subay olarak yaparken de, güreşten 
kopmuyor, antrenmanlarına Güreş 
Milli Takımı’yla devam ediyor.
Eskişehir’e geri dönüyor; yine yo-
ğun antrenmanların, uzun kampların 
içinde buluyor kendini. Öğrencilerine 
yeterince vakit ayıramadığını, kamp-
lar, müsabakalar yüzünden onlara iyi 
öğretmenlik edemediğini düşünerek 
mesleğinden istifa ediyor. Eskişehir 

Devlet Demiryolları Hastanesi’nde 
güreşe daha fazla vakit ayırabilece-
ği, az maaşlı küçük bir memuriyet 
veriliyor kendisine.
Gittiği uluslararası turnuvalarda üni-
versite mezunu yabancı güreşçilere 
çok imreniyor. Gazi Eğitim’in spor 
bölümünde okumaya başlıyor. Kal-
dığı ev, okuluna çok uzak olduğu 
için, yatılı öğrenci olmadığı halde 
bazen okulun yatakhanesinde ka-
lıyor. Bir gece, nöbetçi olan anla-
yışsız, kaba bir Fransızca hocasın-
dan arkadaşlarının önünde azarlar 
işiterek yatakhaneden çıkartılıyor. 
Hazmedemediği bu kötü olayın da 
etkisiyle, ağır antrenmanlarının ara-
sında zaten zorluklarla devam ettiği 
yüksekokulu yarıda bırakıyor. 

ALMANYA’YA GÖÇ YOLU
Kendine özgü güreş tarzı ve yılan 
dolaması adı verilen ünlü oyunuyla, 
1950’li yıllarda rakiplerine minderi 
dar etmeye başlıyor. 1953’te İtal-
ya’da dünya ikinciliğine, 1955’te 
Barselona’da Akdeniz Olimpiyatları 
birinciliğine adını yazdırıyor. Ulus-
lararası en büyük başarısına, 1960 
Roma Olimpiyatları’nda kazandığı 
altın madalya ile ulaşıyor.
Bu olimpiyat sırasında, Alman gü-
reşinin önde gelen isimleri, antrenör 
-güreşçi olarak onu ülkelerine davet 
ediyorlar. Onu Almanya’ya, kendi 
güreştiği kulübe davet edenlerden 
birisi de, kendisinden çok ağır rakip-
lerini bile kaldırıp mindere tepetaklak 

yapıştırmasıyla ünlenen, doğup bü-
yüdüğü Schifferstadt kentinde bir 
süre vinç operatörlüğü de yaptığı 
için “Schifferstadt’ın Vinci” lakabı ta-
kılan ağırsıklet olimpiyat şampiyonu 
Wilfried Dietrich oluyor...
Roma dönüşü, şampiyon güreşçile-
rimize ne yazık ki beklenen ilgi gös-
terilmiyor. Türk güreşinin bu büyük 
başarısı, ne yazık ki 1960 İhtilali’nin 
hayhuyu içinde kaynayıp gidiyor. 
Şampiyonlara ev armağan edileceği 
sözü de boş çıkıyor...
Eskişehir’de annesiyle yaşadıkları 
kiralık evlerinin üst katında oturan 
ev sahiplerinin kızı Ayten Hanım’la 
1960’ın Aralık ayında evleniyorlar. 
Küçük memuriyetinin 360 lira maa-
şıyla geçim sıkıntıları daha da artıyor.
Almanya’dan gelen teklifi kabul et-
mek isteğinden söz ettiğinde, hem 
karısı hem de aileleri, Ahmet Bilek’in 
fikrine karşı çıkmıyorlar. Kendisinden 
önce bu ülkeye göç eden birkaç 
Türk güreşçisi gibi o da Almanya’nın 
yolunu tutuyor.
Büyük kimya fabrikalarıyla çevrili 
Schifferstadt kenti Almanya’daki ilk 
durağı oluyor. Schifferstadt Kulü-
bü, dayalı döşeli evde oturacaksınız 
sözünü tutmuyor. Savaştan harap 
halde çıkmış ülkenin,  hızla toparlan-
mışlığı, disiplini, düzeni güreşçimizi 
çok şaşırtsa da, her yerde hâlâ ev 
sıkıntısı yaşanıyor. 
Başına buyruk bir yaşam süren gü-
reşçi Wilfried Dietrich de gerektiği 
gibi ilgilenmiyor Ahmet Bilek’le. Bir 

1960 Aralık evlilik

Köy çocuklarına güreş sporunu öğretiyor
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süre Alman ailelerde misafir kalıyor-
lar. Sonra, geçici denilerek su tesi-
satı bile olmayan bakımsız bir eve 
yerleştiriliyorlar. Bu durum karı ko-
cayı çok rahatsız ediyor. Türkiye’ye 
geri dönme kararı alıyorlar.
Ahmet Bilek’in Schifferstadt’a gel-
diğini, koşullardan hoşnut kalmayıp 
ülkesine geri döneceğini Köllerbach 
kasabasında güreşen, aynı zaman-
da Bilek’in Türkiye’den okul ve ta-
kım arkadaşı olan Ayhan Buharalı 
haber alıyor. Köllerbach Güreş ku-
lübü’nü olaydan hemen haberdar 
edip, olimpiyat şampiyonu güreş-
çiyi tanıdığını, onu kesinlikle kulüp 
kadrosuna dâhil etmeleri gerektiğini 
anlatıyor. Bir grup güreşçi, bir saat 
uzaklıktaki Schifferstadt’a gidip onu 
apar topar adeta Köllerbach’a ka-
çırıyorlar. Schifferstadt kulübünün 
güreşçimiz için harcadığı tüm mas-
rafları da yeni kulübü Köllerbach 
üstleniyor...
Bilek Ailesi’nin on yıl yaşayacakları, 
Sevil ve Ali adında iki çocuklarının 
dünyaya geleceği, fakat güreşçimi-
zin bir bunalım sonucu canına kıya-
cağı, sonu trajik bitecek Köllerbach 
maceraları da böylece başlıyor...

YENİ ROMAN MUŞTUSU
Yazarımız Kemal Ateş’le telefon gö-
rüşmelerimiz sıklaştı. Konuştukça 
kadim dostlar gibi olduk. Bir ara, 
içtenliğine sığınıp, “Keşke roman-
da Ahmet Bilek’e ayırdığınız bölüm 

daha uzun olsaydı Hocam.” deyiver-
dim. “Sadece onu anlattığım yeni bir 
roman yazıyorum, sonuna yaklaş-
tım.” demez mi!
Yeni romanı için Köllerbach’ı mut-
laka ziyaret etmiştir düşüncesiyle 
üzülerek, “ Keşke bu kadar gecik-
meseymişim kitaplarınızla ve sizin-
le tanışmaya Hocam; Köllerbach 
Frankfurt’a iki saat uzaklıkta, birlikte 
kasabaya gider, bu romanınızın son 
sayfalarında birlikte yürürdük!” de-
dim.
Meğerse çok istemesine rağmen 
bu uzun yolculuğu tek başına göze 
alıp bir türlü Almanya’ya gelememiş. 
Alman kulüplerinde güreşmiş Türk 
ve Alman birçok güreşçiye bazı tanı-
dıkları aracılığıyla ulaşmış. Romanın-
daki gerçekliği pekiştirecek epeyce 

bilgi, belge ve fotoğraflar edinmiş 
onların sayesinde. 
Fakat içim yine de bir türlü kabul et-
medi. Yazarımız, kısa da olsa gelip o 
suskun güreşçimizin yürüdüğü yol-
larda yürümeli, onun acı tatlı anılar 
bıraktığı Alman kasabasının havasını 
solumalı, güreşçimizi tanıyan kasa-
balılarla yüz yüze görüşmeliydi, diye 
düşündüm.
5 Ekim 1970 yılında, Köllerbach’a 
yakın bir otoyol köprüsünde ara-
cından inip, henüz 38 yaşında iken 
kendini ölümün boşluğuna bırakan 
güreşçimizin, uzak bir gurbet kasa-
basında iki küçük çocuğuyla bir ba-
şına kalan gözü yaşlı karısı içimi çok 
acıtmıştı…
“İyi ki henüz Köllerbach’a gelmemiş-
siniz; buna çok sevindim!”dedim. 
Şaşırmıştı. Devam ettim: “Bana bi-
raz zaman verin, bir program yapıp 
o kasabaya birlikte gidelim...”
Olumsuz bir yanıt vermedi. Fakat ra-
hatsız eder miyim, kaygıları içindey-
di. Almanya’nın hızlı yaşamını, bizim 
ağır çalışma koşullarımızı biliyor. 
Dedim ki, “Bu dünyadan sessizce 
göçüp giden gurbetçi güreşçimizi 
ölümsüzleştirecek bu romanınızda 
bizim de bıcımık tuzumuz olsun is-
tiyoruz...” 
“Öyleyse, size uyan bir ziyaret tarihi 
belirleyin; ben emekliyim, hazırladı-
ğınız programa her zaman uyarım.” 
diyerek, Ahmet Bilek’le aynı kulüp-
te güreşmiş, hâlâ Köllerbach’ta ya-
şayan Recep Bozarslan’ın ve yine 
Bilek’in öğrencisi olmuş, defalarca 
Almanya şampiyonluğu kazanmış 
Paul Schneider’in telefon numarala-
rını verdi yazarımız...

1965’te İstanbul’dan Ackermann ailesine yolladığı kartpostal.

Bilek ailesinin oturduğu ikinci evin önünde. Köllerbach. Kemal Ateş, Senar ve Selçuk Ülger
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ZİYARET PROGRAMI
Madem davet ettim, yazarımızın 
uzun yolculuğuna değecek dolu 
dolu bir ziyaret programı yapmalıy-
dım. İlkin Recep Bozarslan’ın evini 
aradım. Bezgin bir ses tonuyla çıktı 
telefona. Konuşurken duraksıyordu. 
Yaşını doksanına vardırmıştı. Güreş-
tiği büyük bir kulübü bırakıp, sevgili 
dostu Ahmet istedi diye Münih’ten 
bu küçük kasabaya geldiğini, onu 
kardeşi kadar sevdiğini, intiharına 
hâlâ derinden üzüntü duyduğunu 
defalarca yineledi. Belleği zayıfla-
mıştı artık. Biz Türklerin arşiv işlerin-
de ne kadar zayıf olduğumuzu, bir 
kez daha yaşayarak öğrendim. Bo-
zarslan’ın elinde o günlere dair ciddi 
bir belgelik yoktu.
Umudum Paul Schneider’deydi. 
Ziyaret fikrimizi duyunca üzüldü. 
Çünkü aramızda olamayacaktı. Gü-
ney Fransa’ya uzunca bir tatile çık-
mışlardı. Köllerbach’a kadar gelip, 
Ahmet Bilek’in izlerinde yalnız do-
laşmamıza gönlü razı olmadı. Kasa-
banın yaşlı güreşçilerinin buluştuğu 
eski bir restoranın, Gasthaus Pre-
diger’in, telefon numarasını verdi. 
“Bayan Prediger’e benim adımı ve-
rin, ziyaret gününüzü de ona bildirin, 
size yardımcı olacaktır. Terslik olursa 
beni tekrar arayın.” dedi.
Son umut restoranı aradım. Sahibi 
Bayan Monika Prediger telefonday-
dı. Daha, Bay Schneider, der demez 
onca işinin arasında söylediklerime 
dikkat kesildi. “Bir yazarımız, kasa-
banızda yaşamış eski bir Türk gü-
reşçimiz için...” diye söze başlarken, 
heyecanla sözümü kesip, “Ahmet 
Bilek için mi?...” deyiverdi. Şaştım 

kaldım. “Tanıyor musunuz onu?” so-
ruma, “Bu kasabada Ahmet Bilek’i 
ve Seyfi Özel’i yediden yetmişe her-
kes tanır. Çocukken ailemle birlikte 
gider, o şampiyon güreşçilerin maç-
larını izlerdik!” diye yanıt verince, içi-
mi hüzünle karışık bir sevinç kapladı.
“Bilek’i tanıyan eski güreşçilerimiz-
den biri sizi bir saat içinde arayacak. 
Onunla bir ziyaret programı yapar-
sınız. Şimdilik hoşçakalın!” diyerek 
kapattı telefonunu Bayan Prediger...
Prusyalı erdemi dedikleri bu olsa ge-
rek! Bir saat geçmeden telefonum 
çaldı.
“Adım, Erhard Himbert! Bayan Pre-
diger, kasabamızı ziyaret etme iste-
ğinizden bahsetti biraz önce. Ben 
emekliyim, vaktim var. Ziyaretinizde 
size eşlik etmek, yardımcı olmak için 
arıyorum.” dedi karşımdaki ses. He-
yecanla meramımı anlatmaya başla-
dım. Kasabada görmek istediğimiz 

yerleri, mümkünse tanışmak istedi-
ğimiz insanları bildirdim. Ayrıca, ka-
sabada bir gece kalmak istediğimizi, 
bize Köllerbach’a yükseklerden ba-
kan bir otel ya da pansiyon tavsiye 
etmesini de rica ettim. İsteklerimi tek 
tek not etti, bir ziyaret tarihi vermemi 
istedi.
Bir süre sonra, bir işçi emeklisi, ka-
sabanın eski bir güreşçisi olan Bay 
Himbert, “Köllerbach’ı Ziyaret Prog-
ramınız” başlıklı, özenle hazırlanmış 
bir program taslağı yolladı. Bir Al-
man’ın sözü, eylemini hiç geçmez. 
Az konuşur, çok iş yaparlar. Bay 
Himbert’in hazırladığı, altında bir tek 
noter onayı eksik, dedirten bu ciddi 
program, Köllerbach ziyaretimizin 
İsviçre saati gibi işleyeceğinin ha-
bercisiydi...

KÖLLERBACH YOLUNDA
Ahşap balkonlarından çiçekler sar-
kan Mühlental Oteli’nin kahvaltı 
masasında, birazdan başlayacak 
Köllerbach ziyaret programımızı, so-
racağı sorulara son kez göz atan ya-
zarımıza sezdirmeden, bir kez daha 
okudum.
“24 Ağustos 2019, Cumartesi, saat 
09.45’te, otelinizden Köllerbach 
merkezine hareket ediyorsunuz.
Saat 10.00’da, Köllerbach girişin-
deki otobüs durağında sizi bekliyor 
olacağım. (Buluşma yerine yaklaşın-
ca bana telefon açmanızı rica ediyo-
rum.)
Saat 10.15’te,  Ayten ve Ahmet Bi-
lek’in, Berhofer Str. 42 numaradaki 
ilk oturdukları evi ziyaret edeceğiz. 

İlk ev sahipleri Bayan Gertrud, Bilek ailesini anlatıyor.

1967-68 Köllerbach Güreş Takımı  Almanya Şampiyonu. Ahmet Bilek soldan 3.

w w w . t u n a d e r g i . c o m 39



Ev sahibesi Gertrud Hanım halen 
yaşamda. Sizi evinin terasında kah-
ve içmeye, sohbet etmeye davet 
ediyor.  Oğlu Willi ve torunları da, zi-
yaretinizde hazır bulunacaklar. Bilek 
ailesinin günlük yaşamlarını, komşu-
luklarını, dostluklarını anlatacaklar.
Saat 11.00’da, Sommerberg Str. 
119 numaradaki ikinci oturdukları 
evi ziyarete gideceğiz. Ev sahiple-
rinin oğlu Bay Rudi Ackermann ile 
sohbet edeceğiz. Bay Ackermann, 
Ahmet Bilek’in 1965 yazında izin 

yaptığı İstanbul’dan kendilerine yol-
ladığı kartpostalı ve aile arşivinden 
seçtiği bazı fotoğrafları sohbet ma-
samızda hazır edecek. (Yazara ge-
rekli her belge fotoğraflanabilir.)
Saat 12.15’te, Köllerbach Güreş 
Kulübü’nü ziyaret. Ahmet Bilek’in 
güreştiği, güreşçiler yetiştirdiği sa-
lonlar gezilecek. O günlerde basılan 
güreş yıllıklarında Ahmet Bilek ve 
Seyfi Özel’e ait sayfaları inceleyece-
ğiz. Belgeler fotoğraflanabilir.
Saat 13.00’da, Ahmet Bilek’in işçi 
olarak çalıştığı, 15 Türk işçisine çe-
virmenlik yaptığı (Saarbrücken şeh-
rine yakın) rulman fabrikasını dışar-
dan izleyeceğiz.
Saat 13.30’da, Ahmet Bilek’in inti-
har ettiği otoyol köprüsüne gidile-
cek. Bu köprünün hemen altındaki 
Bischmisheim kasabası, Köllerba-
ch’a 20 dakika uzaklıkta. (Otoyolda 
duramayacağımız için köprüyü altın-
daki bu kasabadan izleyeceğiz.)
Saat 13.30’da,  Eşim Birgit’le, pas-
ta- kahve molası için sizi evimize 
davet ediyoruz. Bu molada, değişik 
güreşçi dostlarımızdan ödünç aldı-
ğım gazete, dergi ve güreş kulübü-
müzün belgelerini inceleyeceğiz. Ya-
zar, işine yarayacak dilediği belgenin 
önceden hazırladığım tıpkıbasımları-
nı götürebilir.
Saat 15.00’te, Gasthaus Predi-

ger’de, Ahmet Bilek’le aynı takımda 
güreşmiş, arkadaşı Egon Himbert 
ve diğer eski güreşçilerle buluşaca-
ğız. Köllerbach Güreş Kulübü Baş-
kanı Bay Hilmar Rehlinger de hazır 
bulunacak. Bu bol biralı sohbet top-
lantısının süresi yok...
Saygılarımla. Erhard Himbert
Otelimizden tam 09.45’te ayrıldık. 
Gökyüzü masmavi. Güneş ışıl ışıl. 
Fransa’ya uzanan ağaçlı tepeler 
yemyeşil. Huzurla süzülen kuşların 
altında küçük dere köprülerinden 
geçe geçe Köllerbach kasabasına 
yaklaşıyoruz. “Ölüm, bu güzelim 
kasabada insanın düşüneceği son 
şey olmalı oysa!” diyor karım. Yaza-
rımız Kemal Ateş, başıyla onaylıyor. 
“İntihar üzerine yazılmış belki yirmi-
yi aşkın kitap okudum bu romana 
başlamadan evvel, fakat hiçbirinde 
Ahmet Bilek gibi ağırbaşlı, suskun 
insanların vicdan intiharını açıklayan 
doyurucu tanımlar bulamadım” di-
yor...
Köllerbach’a hoşgeldiniz, yazan ta-
belayı geçerken, “Roman basılana 
kadar beklemeyelim, romanın adını 
bize şimdi fıslayın Hocam.” diyorum 
merakla. Yarım asır önce yitip gittiği 
kasabada, sanki Ahmet Bilek’e söy-
lüyormuş gibi, “Sessiz Şampiyon”  
diyor hüzünle...

Hattilerden sonra Anadolu toprakla-
rındaki en büyük ve başarılı uygarlık 
Hitit Devleti’ne aittir.  Yapılan kazılar 
sonucunda elde edilen çivi yazı-
lı tabletlerden edindiğimiz bilgilere 
göre; komşu devletlerle kıyaslan-
dığında Hititleri üstün kılan özelliği, 
insan haklarına verdikleri önem ve 
saygıdır. 
Ceza hukukuna ve aile hukukuna 
baktığımızda birçok devlette görüle-
bilen onur kırıcı cezalara yer verilme-
diğini görüyoruz. Örneğin; Asurlarda 
görülen düşman vücuduna verilen 
ağır yaralamalar, kopan kafalardan 
yapılmış şekiller, esirlerin yakılması 
gibi cezalara Hititlerde rastlanma-
maktadır. Köle hakları bile yasalarla 
güvence altındadır.

Bunların yanı sıra, Hititlerde kadın 
haklarına da büyük önem verildiği 
gözlenmektedir. Kraliçelerin nere-
deyse krallar kadar geniş haklara 
sahip olması da, Hititlerdeki kadın 
erkek eşitliğini gözler önüne seri-
yor.  Hitit kadınları, yönetimde ve 
dış siyasette önemli roller oynadılar. 
Tarihte ilk barış antlaşması olarak 
bilinen Kadeş Antlaşması’nda kralın 
mührünün yanında kraliçenin de adı 
ve mührü yer alıyor.
Bunun yanı sıra kadınlar ticaret ya-
pabiliyordu ve kadınları rahibe, he-
kim, müzisyen, çiftçi gibi meslekler-
de de görmek mümkündü. 
Hitit kanunlarında mağdur kişinin 
cinsiyeti gözetilmeksizin, erkek de 
olsa kadın da olsa, ceza hukukuna 

göre suçlu eşit muamele görmekte-
dir. 
Halk arasında çok eşlilik geleneği-
ne rastlanılmıyor ve Hititlerde bir kız 
evlenmek istediği kişiyi kendi seçip, 
karar verebiliyor.  
Çıkarılan bir tablette kocası tüccar 
olduğu düşünülen bir kadının mek-
tubuna rastlanılıyor: 
“Sevgili kocacığım,
Ne zaman dönüyorsun Hattuşaş’a? 
Artık senin annenin dırdırını çekemi-
yorum ve çocukların da beni artık 
dinlemiyorlar. Lütfen, seni en kısa 
zamanda Hattuşaş’ta bekliyorum.”
Anlaşılan gelin kaynana kavgaları 
sadece bizim yüzyıla ait değilmiş.

Erhart Himbert ve Rudi Ackermann ile

HİTİTLERDE KADIN HAKLARI İSMAİL GÖÇEN
ismail_goecen@yahoo.de
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“Rotasyon yaptığın sürece yıpranma 
payın artar.” Boğazımı temizledikten 
sonra devam ettim.   “Hem erken 
teşhis hayat kurtarır, boş ver.”  
Elimde avucumda ne varsa masaya 
bırakmıştım o gün. Tüm kartlarımı 
dökmüştüm. Hayretle izliyordum 
olanları. Hep aynı döngüde devam 
ettiğimi fark ettim. Yüzler farklı; ama 
karakterler aynıydı. Artık değişmem 
ve dönüşmem gerektiğini anlamış-
tım. Tekâmül etmem gerekiyordu. 
Yıllardır yaşadığım her insan ilişki-
sinde, sorun çözmenin verdiği o 
iğrenç hazzı yine iliklerime kadar 
hissediyordum. Sorunlar ve sorular 
olmalıydı mutlaka. Sürekli mücadele 
etmeliydim. Her seferinde birini top-
luma kazandırmış olmanın verdiği 
dayanılmaz hafiflik ile yoluma de-
vam ediyordum. Karşımdaki, benim 
için kişiden çok bir vakaya dönüş-
müştü artık. O saçmaladıkça ben 
eğleniyor, çözümsüzlüğüne kahka-
ha atıyordum. Fakat gülüşümün yü-
zümde donduğunu hissettim. Çok 
geçmeden, eğildim kendime. 
“Neden?” diye sordum. “Neden ra-
hatı tercih etmiyorsun? Neden hu-
zuru çekmiyorsun? Neden denge-
sizlikten bu kadar şikâyet ederken, 
kendi dengeni kurmuyorsun?” 
Bilinçaltım benimle oyunlar oynu-
yordu. Tüm sorularımın önüne ge-
çiyor, değişimden korkuyor, beni 
tekrar bildiği şeye itiyordu. Yaymış 
olduğum bu frekans; çekim yasasını 
devreye sokuyor, beni bu döngünün 
içine hapsediyordu. İçim titre-
yerek masaya bıraktığım ne 
varsa elimin tersiyle itmeye 
başladım. Yere düşen her 
duygu her travma bir bir 
deliyordu içimi. Acıtması 
gerekirken, her delik ak-
sine nefes almam için vü-
cudumda alan açıyordu. 
Büyüyordum. Oluyordum. 
Karşıma çıkan her kişi, 
döngüden çıkmam için sı-

navdı bana. Bu sefer sınavı geçiyor-
dum. Enerjimi doğru yere aktarmam 
gerektiğini, tüm güzelliklerle akmam 
gerektiğini akan gözyaşlarımla anla-
dım. Tazelenmek, çiçek açmak vakti 
gelmişti. Ekinoksuydu ömrümün. 
Dengesiydi. Doğrusuydu. Matrisi 
çözmüştüm. Son sorunun cevabı 
olmuştum. Masa tertemizdi artık. 
Pırıl pırıl. Aydınlıktı içim. Erken teşhis 
yine hayat kurtarmıştı. Hastalıklı in-
sanların bulaşıcı kronik mutsuzluğu 
bana dokunmayacaktı. Denge gü-
zeldi. Denge neşeydi. Denge huzur-
du. Terazinin iki kefesi de hınca hınç 
doluydu. Karşımdaki vaka, bireye 
dönüşmüştü tekrar. Yüzüne baktım. 
Bomboştu...
Bu boşluğun içimde yarattığı yı-
kımın, var olanı parçalayarak 
dağıtmanın ve tahrip etmenin 
aslında yeni bir ben oluştur-
mada ilk eylem olması ge-
rektiğini biliyordum. Her 
yıkım, yeni bir başlan-
gıçtı zira. Kendi ira-
demle belirlediğim 
bazı birikimlerin 
üstünden geçmek, 
duvarlarını yıkmak 
ve yeniden şekillen-
dirmek kadar doğal 
bir istek olamazdı. 
Yıkılanın absürtlüğü, 
yeniyi yaratmak için 
bir ilhama dönüşmüştü 

içimde. Bu yaratım sürecinde este-
tik algımı bambaşka bir boyuta çevi-
ren bir öğretiyle tanıştım: Wabi Sabi. 
Zen felsefesinden beslenen Wabi 
Sabi inancına göre, “yaşamın ku-
surlarında güzelliğin bulunabildiği ve 
doğal döngüler olan yaşlanma ve 
bozulmanın sulhen kabul edildiği bir 
yaşam biçimi” mevcuttur. Wabi Sabi 
daimi olmayan, kusurlu, gösterişsiz 
ve melankolik güzelliğe işaret eder. 
Yenilmez, taze ve kusursuzun sev-
gisinden değil, geçici olan, kırılgan, 
eksik, yıkık ve gösterişsiz olana du-
yulan saygıdan kaynaklanır. Wabi 
Sabi’ye göre; kendine özgü, eski; 
ama içerisinde yaşanmışlık barındı-
ran daima daha güzeldir. 
Wabi Sabi, küçümseyerek baktı-
ğımız her şeye alternatif bir bakış 
açısı kazandırır. Yosun tutmuş bir 
taşa, hafif çatlak bir çömleğe ya da 

yaşlı bir insanın bilge, kırışıklarla 
dolu yüzüne daha anlayışlı bir 

şekilde baktığımızda, ora-
da bir albeni ve güzellik 
bulabileceğimizi anlatır. 
Kusurdaki kusursuzluk 
olan Wabi Sabi’ye göre 
hiçbir şey tamamlanmış 

değildir ve her şey de-
vinim halindedir. İnsanın 

döngüsünde doğa, doğa-
nın dengesinde insan vardır. 
Sebeptir, sadedir, özdür, şi-

fadır…
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HÂLE ASLANTAŞ
haleaslantas@gmail.com
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KIŞ GÜNEŞİ TOMRİS TOLA
tomristola@gmail.com
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Günler erken kararıyordu artık. Sı-
cak battaniyenin altında uyuyakal-
ma mutluluğu almıştı, yazın nadiren 
esen rüzgârla salıncakta uyuya-
bilmenin yerini. Kış, gelmek üze-
re olduğunu haber veriyordu tüm 
değişikliklerde. Nevra için kışın en 
sevdiği yanı ışıklarla süslenmiş evler, 
şömine başında okunan kitaplar ve 
karlı günlerde camın önünde oturup 
dışarıyı izlerken daldığı hayallerdi. 
Çocukluğundan beri vazgeçmemiş-
ti alışkanlıklarından. Küçük kardeşi 
Neval de tıpkı onun gibiydi. Yaşa-
dıkları yerde yılın bu zamanı herkes 
birbirine ufak hediyeler alır, büyü-
kanneler kurabiyeler yapıp dağıtırdı. 
Buranın da etkisi vardı muhtemelen 
alışkanlıklarında.
Bir sabah zar zor uyanıp camdan 
baktığında, Neval’in dışarıyı nihayet 
bembeyaz karla örtülü görüp yatak-
tan fırlaması bir olmuştu. Yan odaya 
koşup ablasını uyandırdı, sonra gün-
ler öncesinden hazırladığı bereyi ve 
eldivenleri de alarak kapıya koştu. 
İki kardeş, görenlerin uykudan yeni 
uyandıklarına inanmayacakları bir 
enerjiyle montlarını ve botlarını yarım 
yamalak giyerek, kendilerini kapının 
önündeki o el değmemiş beyazlığa 
attılar. Tüm o sevinçle başta fark 
etmedikleri şey ise komşu çocuk-
larının da aynı heyecanı paylaşıyor 
oluşuydu. Birkaç dakika içinde gü-
lüşmelerin eşlik ettiği bir kartopu sa-
vaşı başladı.
Kartpostalları andıran manzarada; 
karın tadını çıkartan çocuklar ve 

gençler, yaptıkları yemeklerle dışarı-
ya mis kokular yayılmasını sağlayan 
anneler, bahçelerinin ışıklandırma 
işleriyle ilgilenen babalar, karın ta-
dını çıkartmaktan geri durmayan 
köpekler ve onların aksine dışarıyı 
sıcak cam kenarlarından izlemekle 
yetinen kediler vardı. Nevra’nın, bu 
zamanları ve yaşadığı yeri sevme-
sini de, kendini hep bir masal kah-
ramanı olarak hayal etme sebebini 
de anlamak zor değildi. Yaş aldıkça 
hayal kurmaktan vazgeçmek, sırf 
birkaç sene içinde üniversiteli genç 
bir kız olacağı için ciddi şeylerle il-
gilenmek, çocukça mutluluklardan 
uzak durmak ona göre değildi. Ger-
çek hayatta da mutluluğun anahtarı, 
içindeki çocuğu korumak ve mutlu 
etmeye devam etmekti.
Kartopu savaşı sona ermiş, sıra kı-
zak kaymaya gelmişti. Evlerin az 
ilerisindeki hafif eğimli arazi bunun 
için en elverişli yerdi. Herkesin birer 
birer kaydığı sırada Nevra’nın gözü 
kardeşini aradı. Yanında ya da kı-
zak sırasında değildi. Çevresine 
bakındığında, tepenin aşağısındaki 
çalıların yanında olduğunu parlak 
renkli montundan anlamıştı. Ne çok 
severdi kardeşi, böyle rengârenk 
giyinmeyi. İçinden “Neyse ki!” diye 
geçirdi. Yoksa o küçük haylazı bul-
mak zor olurdu. Aşağıya vardığında 
Neval’in yalnız olmadığını fark etti. 
Kendisine yaşıt gibi duran bu oğlanı 
daha önceden tanımadığına emindi. 
Bu kasabada herkes birbirini bilirdi. 
Neval’in “Abla, ben iyiyim. Merak 

etme.” demesiyle çocuğun kim ol-
duğunu kafasında sorgulamayı bı-
rakıp, kardeşine döndü. Dengesini 
kaybedince çalıların arasında dura-
bilmişti Neval’in kızağı. O sırada da, 
kalabalıktan uzak vakit geçiren bu 
çocuk yardım etmişti ona. 
Nevra, kardeşi pek taraf olmasa da 
onu eve gidip biraz dinlenmesi ko-
nusunda ikna etmişti.
Evde annelerine olayın nasıl oldu-
ğunu anlatırken, Nevra kasabaya 
yeni birilerinin taşınıp taşınmadığını 
sordu. Komşularının yeğeni Aras’ın 
bir süreliğine orada misafir olacağı 
cevabını aldı annesinden.
Ertesi gün anneleri hem kızına ettiği 
yardımdan dolayı teşekkür etmek 
hem de çocukların tanışıp tatilde 
sıkılmamaları için komşularını çaya 
davet etmişti. İşte o günden sonra 
kızların da yardımıyla Aras kasabaya 
alışmış, neredeyse yıllardır oraday-
mış gibi herkese kendini sevdirmişti. 
Günler çocuklar için oyunlarla, eğ-
lence ve kahkayla; geceler ise ka-
labalık sofralarda ebeveynlerin sa-
atlerce süren sohbetleri eşliğinde 
yenen yemeklerle geçiyordu.
Zaman su gibi akıp giderken, kız-
ların babası iş seyahatine gideceği 
gün Aras’la kapıda karşılaşmıştı. 
Aras, heyecanla kendi babasının da 
kısa zaman sonra onu almaya gele-
ceği haberini verirken, iyi yolculuklar 
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dilemiş ve yoluna devam etmişti. Bu 
kısa konuşmaya şahit olup da um-
madığı kadar etkilenen biri vardı: 
Nevra.
Evet, arkadaşları gidecekti, kimse 
iyi anlaştığı insanlardan ayrılmayı is-
temezdi, hele de ayrılıklar Nevra için 
çok zordu; ama yine de bu üzüntü-
yü anlamlandıramıyordu. İçinde sız-
layan o şeyin ne olduğunu da geçip 
geçmeyeceğini de çok sonradan 
anlayacaktı.
Duyduğu sesle irkildi. “Büyükanne!” 
diye var gücüyle bağırarak odaya 

dalan torunu yanına geldiğinde, gü-
lümseyerek elindeki çerçeveyi başu-
cuna bıraktı ve nemli gözlerini sildi. 
Torununun dinlemekten bıkmadığı o 
fotoğrafın hikâye vakti gelmişti yine. 
Sedef işlemeli o çerçevedeki fotoğ-
rafta, ışıklarla süslü evlerinin önünde 
karlar üzerinde poz veren genç bir 
çift vardı: Nevra ve Aras. 
Daha dün gibi aklından geçen tüm 
o hatıraların üzerinden ise elli yıla 
yakın zaman geçmişti. Evlilikleri de, 
ilk çocuklarının doğuşu da, Aras’ı 
kaybedişi de hep kış zamanlarıydı. 

Hüzünleri de tüm mutlulukları gibi 
karlar ardında gizliydi. Hayallerindeki 
gibi bir hayat yaşamıştı. Belki de ya-
şadığı hayata hayallerini sığdırmıştı. 
Kendi masalındaydı.
Bu kış da yanında torunuyla kardeşi 
Neval’in evine gitmek üzere odasın-
dan çıktı. 
Tüm kalanlarla yeniden sohbetler 
edilmeli, anılar yaşatılmalı, yaşın kaç 
olduğu önemsenmeden gençliğe 
kadeh kaldırılmalıydı. Nede olsa ya-
ğan karlar hatıralarını hep canlı tu-
tardı.

BAŞKA TÜRLÜ ÇOCUKLUK GÖKHAN ERGÜT

Keşke hep çocuk kalsa gözler;
Öyle masum, öyle sahi.
Hüzünler de okunabilse gözlerdeki güzlerden,
Sevinçler de paylaşılabilse dile kelam değmeden.
En çok da... 
Haykırabilse keşke insan aşkını dilediğince,
Pervasızca sevdiğine!

Çocuklar başı çekecek
büyüklere inat eksilmeyen bakışlarda 
ki iç ısıtacak
                 kan kaynatacak
                                        ne çok şey anlatacak 
karanlığa kalanlara. 
Çekecek başı çocuklar
budanan ağaçtan akan özsu gibi
boy aynasında Proust’un kurabiyesinde 
günden güne
duracak aramızda 
elli ayaklı
vaktinde uyanan otlar gibi.

Çok yaşa çocuk, çok!
nerede olursan ol
büyüklere rağmen
orada kal hep çocuk.

Çocuklar başı çekecek
eni boyu küçük çocuklar 

yüzleri gök ekinler gibi
açılacak düşlere

gözleri yeşil denizler gibi
düşecek ormana ve suya

elleri açık ve aydınlık sabahlar gibi
uzanacak kâğıttan gemilere.

Çocuklar başı çekecek 
başka bir ülkede başka bir dilde 

yeni yollardan yürüyecek
çember çevirecek uykusunu almış elleri
hiç bırakmayacak koşarcasına sokakları

sonra gülüşleri, kuşlar gibi uçuşacak.

Çocuklar başı çekecek
alacasında gürültüsünde sabahların 

dolaşacaklar aramızda arife çiçeği gibi 
ay aydın 

saklanacak cama değen yanaklarında 
erik ağacının dalında uyandığı tüm sabahlarda

bir perdeyi açar gibi 
bir ananın yanağına gider gibi

türlü sevinçler. 

KEŞKE HEP ÇOCUK KALSA GÖZLER
SELEN ÇELİK

celikselen97@gmail.com
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USTA SAVAŞ MUHABİRİ: 
Coşkun Aral

İLAYDA BUSE BAKIŞ
busebakis@hotmail.com.tr
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Coşkun Aral (d. 1 Mayıs 1956, Siirt); 
uluslararası savaş fotoğrafçısı, gez-
gin ve belgesel yapımcısıdır. 1974 
yılında basın fotoğrafçılığı mesleğine 
başladı.
1 Mayıs 1977 olaylarında çektiği 
fotoğraflar ile ilk kez adını dünya 
basınına duyurdu. Bu olaya ilişkin 
fotoğrafları ile Time ve Newsweek 
dergilerinde yer aldı. 1980 yılında ilk 
defa Türkiye dışında görev yaptı ve 
Polonya’da ünlü Gdansk Grevi, İran 
ve Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıy-
la uluslararası platformda adını du-
yurmaya devam etti. 12 Eylül 1980 
darbesini, daha önce yaptığı arşiv 
çalışmalarıyla ünlü Newsweek ve 
L’Express dergilerinin kapaklarında; 
ayrıca yüzlerce uluslararası dergi 
sayfalarında yansıttı.
14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir 
uçakta dünyada ilk kez hava kor-
sanlarıyla bir röportaj gerçekleş-
tirerek Türk ve dünya basınında 
adından bir kez daha söz ettirdi ve 
ödüller aldı. 1980 yılından itibaren 
sürekli olarak Lübnan, İran, Irak, 

Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve 
Uzakdoğu’da meydana gelen sa-
vaşları fotoğrafladı.
1983-1985 yılları arasında çek-
tiği savaş fotoğrafları Paris’te ve 
FNAC’da sergilendi. Aynı yıllarda 
New York’ta, Time Life Galerisi’nde 
savaş fotoğrafları sergilendi. 1988 
yılında Ara Güler ile birlikte Danimar-
ka ve Finlandiya’da bir sergi açtı. 
1993 yılında Almanya’nın Düssel-
dorf kentindeki Yabancılar Kültür 
Merkezi`nde “Savaş ve İnsan” konu-
lu bir sergi hazırladı. 
1983 yılında aralarında National 
Geographic’in ünlü fotoğrafçılarının 
da bulunduğu “Galile’de Barış” adlı 
savaş fotoğraf albümü yayınlandı. 
Lübnan Savaşı’nı konu alan bu kitap 
daha sonra Almanya ve Cezayir’de 
de basıldı. New York’ta basılan son 
dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçı-
sını anlatan “War Torn” kitabında da 
yer aldı. 1988 yılında “1000 Millik 
Büyük Serüven” adlı macera fotoğ-
raf albümü Türkiye`de yayınlandı. 
1995 yılında Amerika Birleşik Dev-

letleri`nde “Savaş Tehlikeli Işık” ve 
“Dünyanın En Tehlikeli Yerleri” adlı iki 
kitabı yayınlandı.
1986 yılından beri televizyon ha-
ber belgeseli yapımcılığı ile Time, 
Newsweek, Paris-Match, Stern, 
Epoca gibi dergiler adına da savaş 
fotoğrafçısı olarak mesleğine de-
vam etmektedir. Ayrıca 2018 yılında 
”Coşkun Aral Anlatıyor” Youtube ka-
nalıyla dijital platform yayınına baş-
ladı.

KAYNAKÇA:

• http://haberci.com/coskun-aral/
• https://twitter.com/CoskunAralResmi
• http://www.fotografya.gen.tr/TR,885/coskun-aral.html
• http://sokakfotografcilari.blogspot.com/2011/02/savas-fotografcilari.html
• https://www.efsad.org.tr/efsadda-19-nisan-cuma-coskun-aral-fotograf-gosterisi

Madagaskar Gün Batımı
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Kilometrelerce uzanan bakır kum-
salların bittiği yerde başlayan dev 
otelleri, askeri bölgelerinin yanı ba-
şında bulunan barlar sokakları, Ma-
ğusa Palm Beach’te yeşille mavinin 
en güzel tonlarının üzerine düşen 
hayalet şehir Kapalı Maraş’taki bi-
naların gölgesi ile bir tezatlar ülkesi 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu 
tezatlar bu ülkeyi bu kadar ilgi çekici 
ve güzel kılan zaten.
KKTC’ye ulaşmak, resmi olarak ta-
nınmıyor olması sebebiyle,  görece 
zahmetli. AB vatandaşlığı olanlar, 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki 
Larnaka Havalimanı’na uçarak toplu 
taşıma ile Lefkoşa ya da diğer sınır 
kapıları üzerinden veya Türkiye’de 
yapılan aktarma sonrası KKTC’de-
ki Ercan Havalimanı’na uçarak KK-
TC’ye ulaşabilirler. İki taraf arasın-
daki sınır geçişleri oldukça sorunsuz 
işlemekte, bu konuda endişelenme-
nize gerek yok. Ama her zaman res-
mi kaynaklardan bilgi alıp gitmekte 
fayda var elbette. KKTC içinde, bü-
yükşehirler  arasında toplu ulaşım 
bulunmakta; ama araç kiralamazsa-
nız bu yazıdaki birçok yeri taksi ya 
da tur şirketlerinin turları haricinde 
görebilme şansınız ne yazık ki yok. 
Tezatlar ülkesi demiştim değil mi 
en başta? Adanın doğu ucundaki 
Karpaz’da, Kıbrıs’ın meşhur yabani 
eşekleri eşliğinde Akdeniz’in belki 
de en bakir kumsallarında güneş-
lenirken; Girne’de ise dev otellerin 
gölgesinde modern hayatın ve kitle 
turizminin tüm imkânlarından istifa-
de ederek tatilinizi geçirebilirsiniz. 
Kıbrıs’ı sadece bir tatil istikame-
ti olarak görmek, bu kadar zengin 
bir geçmişi olan bir yer için büyük 
haksızlık. Yüzyıllar boyunca farklı 

kültürlerin birbiriyle yolunun kesişti-
ği bu ada, keşfetmeyi sevenler için 
her köşesinde eşsiz yapılar barındı-
rıyor. Sadece eşsiz yapılar da değil, 
dünyanın bölünmüş son başkenti 
Lefkoşa, adanın tam kalbinde yer 
alıyor. Berlin’i düşünelim, ne kadar 
şaşırıyoruz değil mi yürüdüğümüz 
bir sokağın iki tarafının da 30 yıl ön-
cesine kadar farklı ülkeler olduğunu 
öğrendiğimizde. Lefkoşa da öyle: 
Şehrin tarihi bölgesinde, en turistik 
caddesinde yürürken birden karşını-
za sınır çıkıyor, görüyorsunuz ki cad-
de aslında devam ediyor; ama baş-
ka bir yer orası artık. Metehan Sınır 
Kapısı bir sembol olarak Lefkoşa’da 
görülmesi gereken yerlerin başında 
geliyor. Lakin Lefkoşa sadece Me-
tehan Sınır Kapısı’na değil; Surlariçi 
bölgesindeki dar sokaklarda Rum 
ve Türk mimarisiyle harmanlamış 
evlere, Büyük Han’a, Bedesten ve 
gotik mimarisiyle dikkat çeken Seli-
miye Camisi, Ayasofya’ya da ev sa-
hipliği yapıyor. 
Osmanlı’nın, adayı fethettikten son-
ra Katolik bir katedralden camiye 
çevirdiği Selimiye Camisi, gotik mi-
marisiyle alışılagelmiş camilerden 
çok farklı. Gazimağusa’daki Lala 
Mustafa Paşa Cami de bu alışılmışın 
dışındaki camilere bir örnektir. Ga-
zimağusa’nın da çok iyi korunmuş 
surları ve bir Kaleiçi bölgesi vardır. 

Girişindeki ihtişamlı ‘Venedik aslanı’ 
figürüyle Othello kalesi daha girer-
ken sizi geçmişe bir yolculuğa da-
vet ederken, şehrin biraz dışında yer 
alan Salamis harabeleri, sizi daha da 
eskilere çağırır. Aziz Barnabas Ma-
nastırı ise tekrar Kıbrıs’ın çokkültür-
lülüğünü hatırlatır ziyaretçilerine. 
Bu çokkültürlülük sadece antik ya-
pılarda, harabelerde hissedilen bir 
kavram değil, adadaki günlük ya-
şama nüfuz etmiş bir durum. İngi-
liz etkisiyle trafiğin soldan akması, 
prizlerin İngiliz sisteminde olması, 
üniversiteler sayesinde Kıbrıs’ı evi 
benimsemiş uluslararası öğrenciler, 
Kıbrıs Türk adetleri, Türkiye adetleri, 
Kıbrıs Türk mutfağı, Rum mutfağı, 
Türk mutfağı, Ortadoğu mutfağı… 
Hepsinin kesiştiği yer KKTC. 
En büyük kumarhanelere ev sahip-
liği yapan, limanında gündüzü ayrı, 
gecesi ayrı güzel olan Girne’yi atla-
mak kesinlikle olmaz. Bellapais Ma-
nastırı ve St. Hilarion Kalesi şehrin 
etrafında kesinlikle görülmesi gere-
ken yerlerden.
Kıbrıs hellim peyniri hakkında ufak 
bir tüyo vereyim: Kıbrıslılara göre en 
iyi hellim köylerde üretilen ev yapı-
mı hellim; ama bunu bulamazsanız 
inek, koyun, keçi sütü karışık olan 
hellim markalarını tercih edin. ‘Daha 
öncekiler hellim değilmiş!’ diyeceği-
nize eminim.

TEZATLARIN UYUMLA HARMANLANDIĞI ADA: 
Kıbrıs
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Bu sayımızda aslında İran gezimle 
ilgili bir yazı hazırlayacaktım, fakat 
daha sonra fikrimi değiştirip genel 
bir gezi yazısı yazmaya karar ver-
dim. Bunun sebebi aslında her ne 
kadar araştırsam da her ne kadar 
gezip görmüş olsam da kendimi 
bir ülkeyi tanıtacak yetkinlikte göre-
memem. Bunun yerine; gezeceğim 
ülkeyi nasıl seçtiğimden, gitmeden 
önce yaptığım hazırlıklardan, gezi 
sırasında ve sonrasında yaptığım, 
önemli olduğunu düşündüğüm bir-
kaç noktadan bahsedeceğim.
Öncelikle gideceğim ülkeleri, ge-
zeceğim şehirleri nasıl seçtiğimden 
başlayayım. Şu anda bir Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekis-
tan’dan oluşan bir Orta Asya gezi-
si planlamaktayım. Önceleri biraz 
ön yargım olsa da doğu ülkelerini, 
tarihlerini ve kültürlerini tanımaya 
başladıkça kendimi daha çok içine 
çekiliyormuş gibi hissediyorum. Bu-
nun yanında tabii ki ulaşım ve büt-
çe de oldukça önemli role sahip bu 
seçimimde. Öğrenci olduğum için 
gideceğim ülkelerin hem yakın olu-
şu hem de bu gezimin bütçemi fazla 
sarsmayacak oluşu bu seçimimi ra-
hat yapmamı sağlıyor. 
Diğer bir konu gezilecek yerler. Ge-
nelde bu ülkelerde gezeceğim yer-
leri önce bloglardan, vloglardan ya 
da internetteki diğer kaynaklardan 
seçip ayıkladıktan sonra kendime 
bir plan, bir rota oluştururum; çün-
kü daha sonra o ülkenin yerlileriyle 
konuşup daha detaylı bilgi almak 
istediğimde ön bilgim olması çok 
yararlı oluyor. Yerlilerden birini de 
genelde ya tanıdıklarım aracılığıyla 
buluyorum ya da internet yardımıyla 
buluyorum. Her ne kadar biz, insan-
ların kültürlerini, yaşamlarını merak 

ediyorsak, onlar da bizim hayatımızı 
merak ediyor aslında. Bu şekilde ta-
nışıp gidip evinde kaldığım insanlar 
da oldu, şehri arabasıyla gezdiren 
de. Ulaşım araçları hakkında bilgi 
vermelerinin, dillerinden ufak keli-
meler, cümleler öğretmelerinin bile o 
kadar faydası oluyor ki… Tabi söyle-
meye çalıştığım şey aslında arkadaş 
edinmenin, insanlarla tanışmanın 
önemi; sadece gitmeden önce de-
ğil, o ülkeyi gezerken de bol bol in-
san tanımak. Bu konuya daha sonra 
tekrar değineceğim.
Gitmeden önce yapılması gere-
ken bir diğer şey gerekli evrakları 
tamamlamak, süreç hakkında ye-
teri kadar bilgi edinmek. Son daki-
ka sürprizlerini kimse sevmez. Bu 
konuda öncelikle resmi sitelerden 
araştırmalarınızı yapmanızı, yine 
gitmek istediğiniz ülke hakkında 
bol bol blog yazısı okumanızı, vlog 
izlemenizi tavsiye ediyorum; çünkü 
hâlihazırda o ülkelere gitmiş, gez-
miş insanların tecrübeleri bizim için 
oldukça değerli. Bir diğer önerim ise 
baktığınız kaynakların olabildiğince 
güncel olması. Günümüzde her şey 
çok hızlı değişiyor, ülke içi ve ülke-
ler arası politikalar da buna dahil. 
O yüzden eskiden gerekmeyen bir 
belge, bir izin artık gerekiyor olabilir. 
Tam tersi de olabilir, hazırlık yapar-
ken boşuna zaman ve para kaybı 
yaşayabilirsiniz. Güncel bilgiler bu 
yüzden önemli.
Her ne kadar yanlış olduğunu bil-
sem de çantamı genelde son gün, 
hatta bazen son gece hazırlayan bir 
insanım. Şansıma bunun bir zararını 
görmedim bu zamana kadar; fakat 
bir noktada başımı ağrıtacağını bi-
liyorum. O yüzden bir diğer önerim 
hazırlıklarınızı son dakikaya bırak-

mamanız; pasaportunuzu, cüzda-
nınızı, telefonunuzu ve şarj aletinizi 
(eğer gerekiyorsa dönüştürücüsüy-
le beraber) evden çıkmadan tekrar 
tekrar kontrol etmeniz. Geri kalan 
çoğu şey bir şekilde telafi ediliyor.
Bir diğer tavsiyem, paranızı avro 
veya dolar olarak saklamanız. Gezi-
nizde de eğer kart kullanmıyorsanız 
paranızı birkaç parçaya bölüp, farklı 
yerlerde muhafaza etmeniz. Bu şe-
kilde herhangi bir kayıp durumunda 
tüm paranız gitmemiş, en azından 
geriye dönebilecek kadar paranız 
kalmış olur. Havalimanında para 
çevirmenizi tavsiye etmiyorum, en 
azından kalacağınız yere kadar tak-
si, metro (artık ne kullanmayı plan-
lıyorsanız) ne kadar tutacaksa ona 
yetecek, belki ondan biraz daha 
fazla para çevirmeniz sizin için daha 
faydalı olacaktır. Para çevirme işle-
minizi şehir içinde yapabilirsiniz; fa-
kat yine kalabalığın bol olduğu yer-
lerde yine paranızın tam karşılığını 
alamayabilirsiniz. Daha sakin yerler-
de bulunan döviz bürolarında para 
çevirme işlemlerinizi yapmanız çok 
kayıp yaşamanızı engelleyecektir.
Hattınızı yurtdışında kullanmak ye-
rine, gittiğiniz ülkeden yeni bir hat 
alıp kullanmak çok daha uygun ola-
caktır. Bunun yanında neredeyse 
gittiğim tüm havaalanlarında inter-
net mevcuttu; fakat taksi çağırırken 
de internete ihtiyacım olduğundan 
dolayı, uygunsa havalimanında hat 
alıyorum, değilse müsait olduğunu 
düşündüğüm bir insandan yardım 
istiyorum. Taksiyi de genelde o ül-
kede hangi taksi uygulaması yay-

UMUTCAN KARAKAŞ
umutcankarakas@gmail.comKİŞİSEL GEZİ REHBERİM

Fotoğraflar: Ahmet Yemliha Öner
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gınsa onunla çağırıyorum; çünkü 
havalimanı taksileri dünyanın her 
yerinde aynı, ne yazık ki.
Yanıma 1 tanesi o an gezdiğim ül-
keyle/ülkelerle ilgili olmak üzere en 
az 2 kitap almaya özen gösteririm. 
Uzun yollarda ya da akşam otelde 
dinlenirken insanın yapacak pek bir 
işi olmuyor açıkçası. O ülkeyle ilgili 
bir kitap okumayı da şiddetle öne-
ririm; bana sorarsanız gezi kitapları 
ya geziden hemen önce ya da gezi 
sırasında okununca zevk alınan ki-
taplardır. Okuduklarınızı gezerken 
gördüğünüzde bilgiler kafanızda bir 
yapbozun parçaları gibi oturuyor, 
döndüğünüzde sadece boş boş 
etrafa bakmaktan çok kendinize bir 
şeyler katmış olduğunuzu hissedi-
yorsunuz.
Fotoğraf çekme konusuna gelince, 
aslına bakarsanız bu konuda önemli 
bir ders aldım, zor yoldan öğrendim 
diyebilirim. Eskiden çok fotoğraf çe-
kerdim, daha sonra baktığımda da 
orayı geziyormuşum gibi hissede-
yim istiyordum. Fakat daha sonra 
çektiğim fotoğraflara baktığımda o 
fotoğrafını çektiğim yerleri aslında 
gezmediğimi fark ediyordum. Çün-
kü fotoğraf çekmekle çok meşgul-
düm. Size önerim, bol bol anı edi-
nin, önemli anlarınızı fotoğraflayın ve 
fotoğraflarınızda siz de olun. Yoksa 
o fotoğrafını çektiğiniz yerlerin, yapı-
ların, emin olun, milyon tane başka 
fotoğrafı internet üzerinden kamuya 
açık bir şekilde zaten hazır bekliyor. 

An’ı yaşamaya özen gösterin, gü-
nün sonunda sizinle kalacak olanlar 
bu yaşanmışlıklar çünkü.
Gezi sırasında insanlarla tanışmaya, 
arkadaşlıklar kurmaya özen gösterin 
demiştim. Bunlar çok uzun süreli 
arkadaşlıkların da başlangıçları ola-
bilir. Bunun yanında esnaflarla ko-
nuşmaktan, özellikle dilini bilmedi-
ğiniz bir yerdeyseniz, onların dilinde 
birkaç cümle kurmaya çalışmaktan 
çekinmeyin. Dükkâna, mağazaya 
girerken onların dilinde merhaba; çı-
karken de yine onların dilinde kolay 
gelsin, hayırlı işler demek çok güzel 
geri dönüşler almanızı sağlıyor. İn-
sanları mutlu etmek aslında bu ka-
dar basit.
Şehirler, ülkeler arasındaki ulaşımı-
nızı nasıl sağlayacağınızı önceden 
araştırmanız çok önemli. Eğer pla-
nınız esnekse biletinizi önceden al-
mamanız daha mantıklı olur. Bazı 
yerlerde internetten bilet almanız da 
zor olabiliyor ya da böyle bir imkân 
bulunmayabiliyor; böyle bir durum-
da gittiğiniz yerde tanıştığınız insan-
lardan, en azından otel ya da hostel 
çalışanlarından, yardım istemek işi-
nizi oldukça kolaylaştıracak.
Son bir tavsiye, gezi arkadaşı seçi-
mi. Sevdiğiniz bir arkadaşınız aynı 
zamanda iyi bir gezi arkadaşı olacak 
diye bir kural yok. Eğer bir yakınınız-
la gitmeyi planlıyorsanız kurallarınızı 
geziden önce koymanızı, beklentile-
rinizi konuşmanızı öneririm. Olurda 
kafa yapınıza uygun bir/birkaç gezi 

arkadaşı bulabilirseniz gezileriniz 
çok daha keyifli hale gelmeye baş-
layacaktır. 
Bakarsınız bir gün kendinizi yabancı 
bir ülkeyi gezerken bir sonraki ge-
zilerinizi planlarken bulmuşsunuz. 
Belki de o bloglarında yazanlardan, 
vlog çekenlerden biri de siz olursu-
nuz; başka insanlar da sizin yazdık-
larınızdan, söylediklerinizden fayda-
lanır. Belki de yabancılara ülkesinde 
yardımcı olan, yol gösteren insan 
siz olursunuz bir gün. Belki de bu 
yazıyı okuduktan sonra planlarınızı 
yapmaya başladınız, biletinizi aldınız 
bile! Eğer bir yardımım olduysa ne 
mutlu bana…

Gecenin sabaha karıştığı günler geçirelim; sen yorgunluğum ol, ben her sabah sana dinleneyim.
Bahçesinde zeytin ağacı yetişen bir evimiz; sen rüyam ol, ben her uykuda sana dalıp gideyim.
Gün doğarken, bülbül cıvıltılarıyla değil, senin melodinle açılsın gözlerim; sen şarkım ol, ben hep seni söyleyeyim.
Geçmişi bekle yarınları hatırla, yabancı bir lisan, ama tanıdık bir duygu “saudades”; sen Elif’im ol başlangıcım ol, 
ben de sende noktalanıp biteyim.

Sen bir şarap aklına eseni yapan deli, vefasız;
Bense onu içinde tutan kristalden bir kadeh kırılgan, müsamahasız.
Mayhoş sandım bizi, 
Birbirimize çekeni bir hüma aşk sandım;
Meğer hiç meşke dönüşmeyecek bir garip sarhoşlukmuş, 
Bu kez anladım!

SAUDADES

BİR GARİP SARHOŞLUK

UĞUR ÖZBAŞ
ugur.oezbas@gmx.at

SELEN ÇELİK
celikselen97@gmail.com

Fotoğraflar: Ahmet Yemliha Öner
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Dünyanın farklı sıradağlarına ya-
yılmış, eşsiz güzellikte manzaralar 
sunan ve turistlerin uğrak nokta-
larından biri hâline gelmiş rotalarla 
karşılaşmışsınızdır. Pakistan’dan 
Çin’e uzanan Karakurum Otoyolu, 
Nepal ve Bolivya’nın yüksek rakımlı 
geçitleri, bu kategoride oldukça po-
pülerdir. Avrupa sınırları içerisinde 
kalıp, dağlarla kucaklaşmak isteyen-
lerin ilk tercihi ise Alpler olmaktadır. 
Avusturya, İtalya, İsviçre, Fransa ve 
kısmen Almanya, her yıl milyonlarca 
ziyaretçinin seyahat noktasıdır.
Gezginlerin listesinde Innsbruck, 
Bolzano, Zermatt, Chamonix, Gar-
misch-Partenkirchen ilk sıralarda yer 
almaktadır. Tabii tüm bu yerleşim 
alanlarından yukarılara çıkıp, dağ-
ların koynunda araç veya bisiklet 
kullanmak isteyenleri bekleyen çok 
özel bir rota var. Yalnızca Alplerin 
değil, aynı zamanda Avrupa’nın en 
güzel, en tanınmış panorama cad-
desi olan, 48 kilometre uzunluğun-
daki Grossglockner Yüksek Alp Yo-
lu’ndan1 bahsediyorum.
 
HOHE TAUERN
Hochalpenstrasse, 1.856 kilomet-
rekarelik yüzölçümüyle Alplerin en 

büyük, aynı zamanda Avusturya’nın 
en eski (1981) millî parkı Hohe Ta-
uern’dedir. Başkent Viyana’nın yak-
laşık 4,5 katı büyüklüğündeki Hohe 
Tauern, 3.000 metreden yüksek 
300’den fazla zirveye, 342 buzula 
ve Avusturya’nın en yüksek dağına 
(Grossglockner, 3.798 m) ev sahipli-
ği yapmaktadır.   
Sekiz kilometreyi aşan uzunluğuyla 
ülkenin en büyük buzulu konumun-

daki Pasterzen, Hohe Tauern’in 
barındırdığı doğal zenginliklerin ba-
şında gelmektedir. Park; göller, şe-
laleler, çağlayanlar, bitki ve hayvan 
çeşitliliği, sergiler, etkinlikler bakı-
mından da son derece özeldir. İşte 
Hochalpenstrasse’deki bir yolculuk, 
ziyaretçileri tüm bu güzelliklerin mer-
kezine götürmektedir. 

İNŞAAT VE GİRİŞLER
Viyana’daki Schönbrunn Sarayı ve 
Salzburg Kalesi ile birlikte Avus-
turya’nın en çok turist ağırlayan üç 
merkezinden biridir Hochalpenst-
rasse. Senelik ortalama 1-1,5 mil-
yon kişinin giriş yaptığı yol, ülke 
açısından zor bir süreçte, 1930 ile 
1935 yılları arasında inşa edilmiştir. 
İş olanağı ve gelir kaynağı yaratmayı 
amaçlayan proje, Salzburg eyale-
tinin başkanı Franz Rehrl ve genç 
mühendis Franz Wallack önderli-
ğinde yürütülmüştür. Binlerce işçinin 
çalıştığı inşaatta hayatını kaybeden-
ler anısına, Fuscher Törl mevkisinde 
bir anıt dikilmiştir. Resmî açılış tarihi 
3 Ağustos 1935 olan Hochalpens-

MURAT NAROĞLU
murat.naroglu@gmail.com

ALPLERDE SIRA DIŞI BİR ROTA:
GROSSGLOCKNER YÜKSEK ALP YOLU 

İlk mola: Güzergâhtaki göller, şelaleler, dağ evleri harika..

Edelweissspitze: Hochalpenstrasse’deki yolculuğun en yüksek noktasında (2.571 m) mola..
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trasse’nin kuzey kapısı Salzburg 
eyaletindeki Ferleiten’da2, güney 
kapısı ise Kärnten eyaletindeki He-
iligenblut’tadır.

ÜÇ BİNLİKLER VE DURAKLAR
Sırasıyla Bruck ve Fusch’u geçen 
ziyaretçiler Ferleiten’daki kasada 
biletleri3 aldıktan sonra Hochalpens-
trasse turu başlamaktadır. Dakika-
lar ilerledikçe irtifa artmakta, yolun 
özellikle sağ tarafında güzellikler 
kendini göstermektedir. Tekerler 
Piffkar’dan (1.620 m) Hochmais’e 
(1.850 m) doğru dönerken sırasıyla 
Grosses Wiesbachhorn (3.564 m), 
Hohe Dock (3.348 m), Sonnenwel-
leck (3.261 m) sahneye çıkmaktadır.
Dünyada Alplerin ekolojisine adan-
mış tek müze olma özelliğini taşıyan 
Haus Alpine Naturschau (2.260 m); 
bir sağa bir sola dönmekten yoru-
lanların, meraklı turistlerin mola yer-
lerinden biridir. Müzede; millî park, 
hayvanlar & bitkiler, kristaller & taşlar 
üzerine pek çok öğretici materyal 

bulunmaktadır. 
Güzergâhın devamında soluklan-
mak, bir şeyler yiyip içmek veya 
alışveriş yapmak isteyenler için farklı 
seçenekler mevcuttur. Hochalpens-
trasse’deki yolculuğun en yüksek 
noktası Edelweissspitze (2.571 m), 
yalnızca muhteşem manzaraya sa-
hip restoranıyla değil, ustalık gerek-
tiren yoluyla da benzersizdir. Tekrar 
aşağı inip Fuscher Törl’ü (2.428 m) 
geride bıraktıktan sonra, göl kena-
rındaki (Fuscher Lacke, 2.262 m) 
sergide Hochalpenstrasse’nin inşa 
sürecini öğrenmek, seyahate değer 
katacak aktivitelerden bir diğeridir.
 
TURUN MERKEZİ:
KAİSER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
Salzburg eyalet sınırlarının bitimiyle 
birlikte, Hochtor’da (2.504 m) Kär-
nten eyaleti, bayrağı devralmaktadır. 
Birkaç dağ evinin, teleferiğin (Pa-
noramabahn) ardından Heiligenblut 
yol ayrımı gelmekte; ancak pek az 
araç güney kapısına yönelmektedir. 

Hemen herkesin hedefinde Hochal-
penstrasse’nin merkezî durağı Kai-
ser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m) 
vardır.
Uluslararası ünüyle, çeşitli ülkeler-
den ziyaretçileri ağırlayan bu nokta-
dan Grossglockner, Pasterzen Bu-
zulu ve Johannisberg (3.453 m) net 
bir şekilde görülmektedir. Dünyanın 
en yüksekteki otomobil ve motor 
sergisi de buradadır. Turistlerin bir 
bölümü restoranda otururken ya da 
sergiyi gezerken, bir diğer bölümü 
buzul gölünün kıyısında yürüyüşe 
çıkmaktadır. Öte yandan buzul sevi-
yesinin onar yıllık değişimlerini gös-
teren tabelalar, acı verici gerçeği bir 
kez daha hatırlatmaktadır.
Hochalpenstrasse, doğal güzellikle-
rin insan aklıyla bir araya gelmesinin 
en güzel örneklerinden biridir kuş-
kusuz. Dağların, göllerin, şelalelerin 
arasındaki eşsiz yolculuk, insanlığa 
ve doğaya karşı sorumluluğumuza 
dikkat çektiği için ayrıca değerlidir.
Emeği geçenlere saygıyla.. 

Fuscher Lacke’den (2.262 m) Edelweissspitze görülüyor.. Kaiser-Franz-Josefs-Höhe’ye (2.369 m) uğramadan dönmemek lazım..

KAYNAKÇA:

• https://www.bergwelten.com/magazin Son erişim tarihi: 10.11.2019
• https://www.grossglockner.at/gg/de/index Son erişim tarihi: 10.11.2019
• https://hohetauern.at/de/natur/nationalpark.html Son erişim tarihi: 10.11.2019 
• https://www.austria.info/de/aktivitaten/rundreisen/themenstrassen-in-osterreich/grossglockner-hochalpenstrasse/haus-alpine-naturschau
Son erişim tarihi: 10.11.2019

Not: Doğum günü hediyesi olarak Alplerdeki bu sıra dışı geziyi mümkün kılan Arif Kılıç ve Ufuk Aday’a teşekkürlerimle…
Fotoğraflar: Murat Naroğlu

DİP NOT:

(1) Yazı boyunca özgün Hochalpenstrasse ismini kullanacağım.
(2) Hochalpenstrasse’ye kuzeyden gitmek isteyenler, programlarına Krimml Şelaleleri ve Zell am See’yi de dâhil edebilirler. Krimml Şelaleleri, büyüklük/yükseklik sıralamasında 
dünyada beşinci, Avrupa’da birincidir. Zell am See ise göl kenarında bulunan, yaz ve kış turizmi açısından oldukça zengin bir yerleşim merkezidir.
(3) Kapılardaki giriş ücretleri ve açılış tarihleri hakkında bilgi edinmek amacıyla https://www.grossglockner.at/gg/de/preiseoeffnungszeiten adresi incelenebilir. Geziyi daha keyifli 
kılmak adına kuzey rotasını öneriyorum. 
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Evvela internet üzerinde yaptığım ufak 
çaplı araştırmaların akabinde kendimi 
daha da kötü hissetmeye başladım ve 
derhal yakın çevremde entelektüel bi-
rikimlerine güvendiğim birkaç kişiye bu 
ismin varlığından haberdar olup olma-
dıklarını sorarak tabiri caizse utancıma 
ortak arıyordum. Neyse ki; daha fazla 
vicdan azabı çekmeme engel olacak 
cevaplar aldım. Çoğumuz Ahmet Erte-
gün ve yadsınamaz başarılarından bi-
haberdik. Eminim içinizden “hadi canım 
oradan, o sizin ayıbınız biz gayet tanı-
yorduk kendisini” diyenler de olacaktır; 
lakin bu yazıyı kaleme almamdaki en bü-
yük amaç, benim gibi Ahmet Ertegün’ün 
yeni farkına varan insanlara biraz olsun 
onun hikâyesinden bahsederek erişebil-
mektir. 
Ahmet Ertegün, 31 Temmuz 1923’te 
İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet 
Münir, Mustafa Kemal Atatürk’ün hu-
kuk danışmanlarından biriydi. 1925’te 
Atatürk, baba Ertegün’ü Milletler Ce-
miyeti’ne Türk temsilcisi olarak hizmet 
etmek üzere İsviçre’ye gönderdi. Ar-
dından Paris ve Londra’da büyükelçilik 
görevlerinde bulundu. Kariyerinde, ba-
bası Münir Ertegün ve ağabeyi Nasuhi 
ile birlikte gösterdikleri azimleri çok bü-
yük rol oynadı. Genç Ahmet diplomat 
olan babası sayesinde İsviçre, Paris 
ve Londra’da eğitim gördü ve Münir 
Ertegün’ün 1934 yılında Washington 
DC Büyükelçiliği görevine atanmasıyla 
Amerika’daki macerasına başladı. Ba-
basının vefatı sonrası ağabeyi ile zorlu 
bir karar vermek zorundaydılar ve Türki-
ye’ye dönmeyip, beş parasız bir şekilde 
Amerika’da kaldılar. Kendi sözleriyle, 16 
yaşında pop müzik uzmanı olacak ka-
dar bilgisi ve 18’inde 50 bin plaklık bir 
arşivi vardı. 21 yaşındayken, Annapolis, 
St. John’daki St. John Koleji’nde lisans 

derecesine sahip olan Ertegün, aynı 
zamanda Georgetown Üniversitesi’nde 
ortaçağ felsefesi yüksek lisans dersleri 
alıyordu. Kendi ifadeleriyle “Akademik 
kariyer mi yapacağım, yoksa diploma-
tik hizmette Türkiye’ye mi döneceğim 
ya da gerçekten sevdiğim tek şey olan 
müzik, caz ve blues alanında girişimler-
de mi bulunacağım” sorularını sorduğu 
dönemde boş vakitlerini geçirdiği blues 
kulüplerinde Duke Ellington, Lena Hor-
ne, Jelly Roll Morton gibi blues efsane-
leriyle arkadaşlıklar kurdu. Nihayetinde, 
tutkularının peşinden gitmeye karar ve-
rerek, büyük riskler alıp ağabeyiyle birlik-
te, serüvenini taçlandıran şirketi Atlantic 
Records’u, diş hekiminden aldığı 10 bin 
dolarlık borç ile 1947’de kurdu. İlk hit 
plaklarının sahibi, 1 milyon satan Stick 
McGhee oldu. Duke Allington gibi ef-
sanelerle kurduğu yakınlık, ileride siyahi 
müzisyenlerin onunla gözleri kapalı an-
laşma yapmalarına zemin hazırladı. Ray 
Charles, Aretha Franklin gibi efsaneleri, 
efsane yapan Atlantic’e; Ottis Redding, 
Eric Clapton, Wilson Pickett, Stevie Ni-
cks, Phil Collins gibi isimleri bağladı. 
Sadece Atlantic’in sahibi değildi, sa-
natçıların akıl hocalığını da yapıyordu. 
Stevie Wonder, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Bette Midler gibi birçok ismin 
üne kavuşmasında büyük rol oynadı. 
Kariyeri her ne kadar muazzam bir yük-
seliş gösterse de içgüdüleri o kadar da 
kusursuz değildi. Talihsizlik olarak de-
ğerlendirebileceğimiz, Beatles ve Elvis 
Presley ile mukavele imzalama şansını 
kıl payı kaybetti. 1955’te Atlantic, Elvis 
Presley’e 25 bin dolar teklif etti; fakat 
kral ünvanlı Rock and Roll duayeni 45 
bin dolara RCA ile anlaşma imzaladı. 
Yani, kralı elinden kaçırdı. Bazı otorite-
lere göre ise Ertegün’ün müthiş müzik 
kulağı olmasaydı, Led Zeppelin belki de 

bu kadar büyük olamazdı. İngiliz efsa-
nenin demosunu dinler dinlemez, onla-
rın hit olacağını anlayıp grubu kendisine 
bağlamıştı. Sonrasında, müzisyenlerin 
en önemli zirve noktalarından biri olarak 
kabul edilen “Rock and Roll Hall of Fa-
me”i kurdu. Müzik tarihinin en yenilikçi 
ve en büyük ilham kaynaklarından biri 
sayılan Led Zeppelin dünya genelinde 
300 milyona yakın albüm sattı. Sadece 
Amerika’da 120 milyonluk satışla, kı-
tanın en fazla satış yapan ikinci grubu 
oldu. Atlantic Records, küçük bağımsız 
bir işletmeden büyük bir ulusal müzik 
şirketine dönüşürken; Aretha Franklin, 
Otis Redding, Rollings Stones, Led 
Zeppelin ve Yes ile birlikte resmen soul 
müziğin kalesi haline geldi. 
İlerlemiş yaşına rağmen hiçbir zaman 
Atlantic Records’tan ayrılmayan Erte-
gün, şirketin kurucu başkanı olarak mü-
zikle uğraşmaya devam ediyordu. Zira 
29 Ekim 2006’da Manhattan’da Rolling 
Stones konseri sırasında kuliste aya-
ğı kayarak düşmüş, başını vurmasının 
ardından derhal hastaneye kaldırılmış-
tı. Koma halinde bulunan 83 yaşındaki 
ünlü müzik adamı 14 Aralık 2006’da 
New York’ta hayata gözlerini yumdu.
“Çok az insan plak endüstrisi üzerinde 
Ahmet’ten daha büyük etkiye sahip 
oldu” sözleriyle anıyordu eğlence sek-
törünün hatırı sayılır ismi David Geffen 
kendisini. “Ve hiç kimse Amerikan mü-
ziğini onun kadar sevmedi.”

“Atatürk, Ertegün ailesini Amerika’ya göndermeseydi Rolling Stones var olur muydu?” Evet, uzun zamandır böylesine iddialı ve çarpıcı bir 
ifadeyle karşılaşmamıştım ki rutin işlerimi hallederken arka planda dinlediğim program bir anda beni bloke edip içine çekiverdi. Yüzeysel olarak 
konuşulan meseleyi anlamaya ve öncelikle Atatürk ile Rolling Stones’un nasıl bir bağlantısı olabileceğini sorgularken öylesine ilginç bilgiler ve 
başarılardan söz ediliyordu ki, ilk şoku atlattıktan itibaren duymaya başladığım hayranlık ve şaşkınlık, aslında bilinçaltımın derinliklerinde oluşan 
mahcubiyetimin gölgesinde kalıyordu. Müzik dünyasında bu ismi işiten herkesin ayağa kalkıp ceketini ilikleyeceği böylesine efsanevi bir kariyerin 
sahibini bugüne kadar tanımamış olmanın verdiği bir mahcubiyet...”

AKİF KUZUGÜDENLİ
akifkuzugue@gmail.comAHMET ERTEGÜN

KAYNAKÇA:

• https://www.denverpost.com/2011/12/01/book-review-recalling-legend-ahmet-ertegun-at-home-with-kissinger-or-zappa/
• https://www.nytimes.com/2006/12/14/arts/music/14cnd-ertegun.html?mtrref=www.google.
com&gwh=9A7E33BE31C5F00F6D64D7BCD42CC1CC&gwt=pay&assetType=REGIWALL
• www.beatport.com
• Atlantic Records Releases & Artists
• The Last Sultan: The Life and Times of Ahmet Ertegun
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Şekerparem, sitemsizim, safım, temizim
Kız çocuğum, hayat dersim, çaresizim
Pamuk nenem, ne söylesem...
Tarifi zor her şeyi olduğu gibi kabullenişini
ve kimseciklere küsmeyi bilmeyişini

ayaz ortasındaki  sessiz sedasız hikâyeni
titrek ve sancılı satırlara nasıl sığdırayım şimdi.

Ufacık ayakları, ufacık elleri, kocaman yüreğiyle
ancak kendini taşıyan kızım...
Kendini sadece -kendi- taşıyan kızım

Doğan günü umutla yıkayan
Batan güneşi minnetle kurulayan
Aldığı nefesle verdiğini kovalayan kızım..
“- Dile benden ne dilersen...
- Bir tespih, bir başörtüsü”

Bohçalanıp özenle saklanmış akşam ekmeği...
Pazen elbisenin üstüne el örgüsü yeleği
maarif takvimi, kışlık odun, komşu ziyareti, 
Kuruyemiş, ıhlamur çayı, gül reçeli...

Sen, yola çıkmadan önce içtiğim bir bardak su...
Sen muhalefet etmenin göz kırpıştırmalı korkusu...
Sen, sahur vaktinde taze bulgur pilavı kokusu...
Sen, erken akşamların en sessiz uykusu...

Sen nenem, hep kendince...

Hayatın kafiyesini yakalayarak
Cam kırıklarının içinde yalınayak kelebekleri kovalayarak
içinin dipsiz kuyusunda usulca söndürdüğün ateşini
üşüyen gecelerine saklayarak
uykularında hasret gidererek gidenlere...
İnsan biriktirerek yüreğinin en sıcak yerinde

Meleğim, sen baştan aşağı kendince...

“Bilmediklerini”, ne yazık, öğretemedin kimselere...

Hayatla arandaki platonik aşkın duru su huzurundan bir yudum,
biraz da şefkatinden serp  yüreğime...

Arzu’02
Dubai

Arzu Zafer Adıgüzel; 1975’te Almanya’nın Hildesheim kentinde doğan Arzu Adıgüzel, 5 yaşında Antakya’ya dönerek ilköğrenimini Hatay 
İlkokulu’nda tamamladı ve ilk öykü denemesini 7 yaşındayken yaptı. 
Mersin Dumlupınar Lisesi’nde orta ve lise öğrenimini tamamlayan Arzu, bu yıllarda şiire ilgi duymaya başladı ve okulun Pınar dergisinin kurucu 
üyeliği ve yazarlığını yaptı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim ve Planlama Bölümü’nü tamamladıktan bir süre sonra, 
İstanbul’da bir yönetim danışmanlık firmasında çalıştı. Burada şirketin yönetim, edebiyat ve felsefe içerikli aylık gazetesini çıkardı.
2000’de University of Nebraska at Omaha’da Profesyonel Gelişim Programı’nı tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra Patika dergisinin bazı 
sayılarında şiirleri yayımlandı. Ağustos 2019’da Potkal Kitap Yayınları şairin “Neresinden Başlamalı Ölmeye Bu Hayatın?” adlı ilk şiir kitabını 
satışa sundu. 2001’den beri Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ve gıda sektöründe proje yönetimi, planlama ve strateji konularında çalışırken, 
Middlesex Üniversitesi MBA programını tamamlayan Arzu Adıgüzel, evli ve bir çocuk annesidir.

ARZU
ZAFER
ADIGÜZEL

arzu.adiguzel@icloud.com
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ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

ÜCRETLİ ETKİNLİKLER

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

Tür: Fotoğraf Sergisi
Etkinlik İsmi: Nelson Ramirez de Arellano Conde: 
“Cuban Time”
Tarih: 1 Aralık 2019 - 29 Şubat 2020
Saat: 10:00 - 22:00
Yer: Schauraum Angewandte
Adres: Museumsplatz 1/Electric Avenue,
Quartier21, 1010 Wien
Ayrıntılar için:  www.mqw.at

Tür: Sergi
Etkinlik İsmi: Gemäldegalerie,
Ägyptisch-Orientalische Sammlung (Antikensammlung)

Tarih: 1 Aralık 2019 - 25 Nisan 2020
Saat: 10:00 - 18:00
Yer: Kunsthistorisches Museum 
Adres: Burgring 5, 1010 Wien
Ayrıntılar için: www.khm.at

Tür:  Sergi
Etkinlik İsmi: Science Pool Technologiemuseum:
Terraforming Sandkiste, Reactable, Icaros, Laserharp, 
Theremin, Tesla-Spule u.a.
Tarih: 2 Aralık 2019 - 24 Nisan 2020
Saat: 08:45 - 18:00
Yer: Museum der Nerdigkeiten
Adres: Hauffgasse 4A, 1110 Wien
Ayrıntılar için: : www.museumdernerdigkeiten.at

Tür: Müzikli Dinleti
Etkinlik İsmi: Sevdiceğim
Tarih: 27-28-29 Şubat 2020
Saat: 19.30
Yer: WUK Projektraum
Adres: Währingerstrasse 59, 1090 Wien
Ayrıntılar için: sevdicegim.rezervasyon@gmail.com
0043 676 3062028

Tür: Konser
Etkinlik İsmi: Tuna Kiremitçi
Tarih: 29 Şubat 2020
Saat: 20:00 - 22:00
Yer: Theater Akzent
Adres: Theresianumgasse 18, 1040 Wien
Biletler: www.akzent.at
İletişim: +43 6604731120 / 01/501 65-13306

Tür: Tiyatro
Etkinlik İsmi: Heidi
Tarih: 14 - 25 Ocak 2020
Yer: Theater Akzent
Adres:  Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien 
Ayrıntılar için: www.akzent.at

Tür: Sergi
Etkinlik İsmi: Mozart: Reisender in Europa
Tarih: 1 Aralık 2019 - 26 Ocak 2020
Saat: 10:00 - 19:00
Yer: Mozarthaus Vienna
Adres: Domgasse 5, 1010 Wien
Ayrıntılar için: mozarthausvienna.at

Tür: Sergi
Etkinlik İsmi: Mythos Sisi
Tarih: 1 Aralık 2019 - 25 Nisan 2020
Saat: 09:00 - 17:30
Yer: Hofburg, Sisi Museum
Adres: Heldenplatz, 1010 Wien
Ayrıntılar için: www.hofburg-wien.at

Tür: Sergi
Etkinlik İsmi: Die faszinierende Welt der Schokolade
Tarih: 2 Aralık 2019 - 25 Nisan 2020
Saat: 09:00 - 16:00
Yer: SchokoMuseum
Adres: Willendorfer Gasse 2-8, 1230 Wien
Ayrıntılar için: www.schokomuseum.at

Tür:  Opera
Etkinlik İsmi: Tosca
Kompozitör: Giacomo Puccini
Yer:  Staatsoper
Adres: Opernring 2, 1010 Wien
Ayrıntılar için:  www.wiener-staatsoper.at

Tür: Opera 
Etkinlik İsmi: Die Fledermaus
Kompozitör: Johann Strauß
Yer:  Staatsoper
Adres: Opernring 2, 1010 Wien
Ayrıntılar için: www.wiener-staatsoper.at

Tür: Dans
Etkinlik İsmi: Embodiment
Tarih: 19 - 21 Şubar 2020;
Saat: 19:00
Yer: Musik und Kunst Privatuniversität der
Stadt Wien, Muk.theater
Adres: Johannesgasse 4a, 1010 Wien
Ayrıntılar için: www.konservatorium-wien.ac.at
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18. yüzyıl, müziğin ve sahne ışık-
larının büyüsü altında, efsanevi bir 
aşka ev sahipliği yapmıştır. Otuz 
yaşındaki Wolfgang Mozart, genç 
İngiliz soprano Anna Storace ile 
hayatta kendini en mutlu hisset-
tiği yerde, sahnede tanışır. En kıy-
metli hazinesini, notalarını onunla 
paylaşır. Aralarında engellenemez 
bir şekilde büyüyen ve Mozart’ın 
müziğinde yankılanan aşkın ya-
şanması ise yasaktır. Çünkü ikisi 
de başka insanlarla evlidirler. On-
lar için, dünya üzerinde buluşabi-
lecekleri tek yer, Mozart’ın, Anna 
söylesin diye yazdığı aryalardır.
“Bu duygu dolu ve Vivien Sho-
twell’in yetenekli kaleminden çık-
mış şiirsel hikâyeyi okurken, hem 
sahne dünyasının sihirli atmosfe-
rinde kaybolacak hem de tarihin 
önemli bir dönemine şahitlik ede-
ceksiniz.”
Publishers Weekly

1874 yılında, Viyana Şenlik balosun-
da karşılaştılar. Kadın otuz altı, er-
kekse ondan on yaş küçük; yirmi altı 
yaşındaydı. Kadının üzerindeki man-
to ve yüzündeki maskeden başka 
dikkat çekici bir özelliği yoktu. Adam 
kadının kim olduğunu asla bilemedi. 
Hepsi hepsi üç vals, mektuplar ve bir 
şiir... Adam, kadına deliler gibi aşık 
olmuştu.
Adam ancak seksen altı yaşına gir-
diğinde gerçeği öğrendi: Kadın İm-
paratoriçe’ydi. Bu gizemli aşk, altmış 
yıl boyunca mektup sayfalarında tüm 
heyecanıyla sürmüştü. Bu arada 
yükselen kapitalizm ile birinci Bosna 
savaşının gölgesinde, Viyana’yı inle-
ten frengi salgını, her yanda mülteci-
ler, kopan skandallar, peş peşe gelen 
intiharlar günlük yaşamı etkisi altına 
almıştı.
Muhteşem Senyora kitabıyla tanıdı-
ğımız, Fransız romancı ve düşünür 
Catherine Clement, Bitmeyen Vals’te 
Avusturyalı Prenses ve Sisi’nin yaşa-
mını konu alıyor. Habsburglar’ın Av-
rupa’sı, Balkan Savaşları, Strauss’un 
Viyana’sı ve çağdaşlaşma salgını 
fonu üzerinde bir mite dönüşen, si-
hirli bir Elisabeth görüntüsü çiziyor 
belleklerde.
Bitmeyen Vals, yasak aşkların acıyla 
örülmüş mutluluğunu olağanüstü bir 
biçimde dile getiren etkileyici bir ya-
pıt.

“İstasyon şefinin bisikletinin gevşeyen 
çamurluğundan çıkan ses, günün 
başlangıcı demekti İstasyon Meydanı 
için. Bu sesi bekliyor gibi canlanıver-
di meydan. Pencereler açıldı, ayak 
sesleri duyuldu, aynı anda açılan 
musluklardan akan sular coşan bir 
nehir gibi gürledi. Öksürenlerin sesi 
şarkı söyleyenlerinkine karıştı. Yata-
ğını toplarken yastığını kabartanların 
‘pat pat’, pantolonunun fermuarını 
çekenlerin ‘zıııııt’, karyolasından hız-
la kalkanların belinden gelen “çıııt” 
sesleri, bardağın içini dolaşan çay 
kaşığı tıngırtısı tarafından bastırıldı. 
Balerin Naci’nin pantolon askılarının 
göğsünde şaklamasıyla sona erdi bu 
zincir.”
İstasyon Meydanı’nın insanlarını, 
Film Mehmet’i, pastanenin Nevin 
Hanım’ını, mobiletli Bebek Amca’yı, 
kadınları, erkekleri ve çocukları mutlu 
eden lunapark’tır, İstasyon Sinema-
sı’dır ve bir de orkestradır. Günün 
birinde bunlardan biri eksilirse mey-
danda neler olur?
Burcu Aktaş, okurlarına küçük bir 
dünyanın kapılarını aralarken alıştığı-
mız ve benimsediğimiz şeylerin ha-
yatımızdan eksilmesiyle neler yaşadı-
ğımızı etkileyici karakterlerle anlatıyor. 
Küçük-büyük bütün çocuklara.

“…Bir öykü anlatmak istiyorum bu nedenle. Bir nergis çiçeği ölmüş. Çayırdaki çiçek-
ler, ırmaktan birkaç damla su istemişler ona gözyaşı dökmek için. “Bendeki tüm su 
damlaları gözyaşı olsa, nergis için dökeceğim yaşlara yetmez. Onu çok severdim.” 
demiş ırmak. “Nergisi kim sevmezdi? O kadar güzeldi ki…” diye yanıt vermiş. Çayır-
daki çiçekler “Gerçekten güzel miydi?” diye sorunca ırmak “senden iyi kim bilebilirdi 
ki bunu? Kıyında eğilip suyunda kendi güzelliğine bakardı her gün.” demişler. Irmağın 
yanıtı şöyle olmuş “Onu sevmemin nedeni, bana gelip baktığında suyumun yansıma-
sını görmemdi gözlerinde…” -Oscar Wilde-

Viyana Valsi
Vivien Shotwell / Çevirmen: 
Eda Tevrizci /Nemesis Kitap 
/320 sayfa

Rakamlarla Vals
Erdoğan Aytekin / Etki Yayınları / 160 sayfa

Bitmeyen Vals
Catherine Clement / Çevirmen: 
Nedim Demirtaş / Everest
Yayınları / 563 sayfa

İstasyonda Vals
Burcu Aktaş / Resimleyen:
Mehmet Güreli / Kırmızı Kedi 
Çocuk / 140 sayfa
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Uzun yıllardır, kökleri 5000 yıldan 
eski olan antik bir savaş sanatını bilfiil 
yapıyorum. Qwan Ki Do’nun kökleri 
Çin ve Vietnamca “Kung Fu” içinde 
yer alsa da, bu savaş sanatı Fran-
sa’dan gelmektedir. Çok modern 
ve aynı zamanda da oldukça gele-
neksel bir dövüş sanatıdır. Gelenek 
kelimesi, Qwan Ki Do’yu öğrenenler 
ve uygulayanlar için çok büyük an-
lam ifade etmektedir. Kurucumuz, 
Master Pham Xuan Tong, Fransa’da 
yaşamakta ve bu sanatı öğrenmek 
isteyenlere öğretmektedir. Yetişkin-
ler ve çocuklar için dünya çapında 
birçok “Eğitim Kampı“ ve “Şampiyo-
nalar“ mevcuttur. Her dört yılda bir 
Avrupa Şampiyonası (EC, European 
Championship) yapılmaktadır. Bu 
şampiyona en son 2018’de İspan-
ya’da gerçekleşmiştir. Buna ek ola-
rak her dört yılda bir Dünya Şampi-
yonası (WC, World Championship) 
mevcuttur. Bir sonraki WC, 2020’de 
Almanya’da gerçekleşecektir. Bir-
çok Avusturyalı sporcu bu etkinliğe 
katılmak için yoğun antrenmanlar 
yaparak elinden gelenin en iyisini 
yapmaktadır.
Bu sporcuları anlamak için, onları 
ne tür bir rekabet beklediğini anla-
mak önemlidir. Öncelikle, belirli bir 
koreografiyi ezberlemek ve en mü-
kemmel şekilde göstermek zorunda 
oldukları “teknik yarışmaya” katıl-
maktadırlar. Uzmanlık seviyelerine 
bağlı olarak; yalnızca dövüş teknik-
leri değil, aynı zamanda zıplamalar, 
çok yüksek tekmeler, dönüşler ve 
hatta takla atmalar da dâhil olmak 
üzere daha basit veya çok zor ola-
bilecek birçok tekniği göstererek 
yarışırlar. Mükemmel bir denge, 
stabilite, hareketlilik, güç ve hız gös-
termeleri gerekmektedir. Son birkaç 
yıldan bu yana, üç sporcunun bu 
koreografiyi mükemmel senkroni-
zasyonda yapması gereken yeni bir 

kategori daha oluşturulmuştur. Son 
EC (Avrupa Şampiyonası’nda)’de 
Avusturya’yı temsil eden kara kuşak 
ekibimiz, bu kategoride üçüncü ol-
muştur.
İkinci büyük kategori ise dövüş tek-
nikleri. Qwan Ki Do’da dövüş, takım 
olarak yapılır. Üçe karşı üçe, hatta 
bazen 5’e karşı 5’e bile. Karşılıklı 
dövüşler birbiri ardına gerçekleşir 
ve sonunda puanlar toplanır. Yani 
takım olarak birlikte kazanılır; yahut 
birlikte kaybedilir. Bu kategori için 
kurallar çok katıdır. Sporcular koru-
yucu eldivenler giymek ve koruyucu 
giysiler kullanmak zorundadırlar. İs-
panya’daki son EC (Avrupa Şampi-
yonası’nda)’de Avusturya’yı temsil 
eden siyah kuşak ve beyaz kuşak 
kategorisindeki iki erkek dövüş eki-
bimiz, teknik yarışmaya katılan spor-
cularımız ile iki bronz ve bir altın ma-
dalya alarak üçüncü olmuştur.
Sporcularımızdan biri olan Ahmad, 
ilk uluslararası şampiyonluğuna ka-
tılmak isteyen yeni bir siyah kuşaktır. 
Konuştuğumuzda, bu süreçte en 
iyi arkadaşlarının en güçlü rakipleri 
olduğunu ve olduğundan daha ileri 
gitmesi için onu oldukça motive et-
tiklerini söylüyor. En yakın arkadaş-
ları da onu kendi sınırlarını bulması 
için zorluyorlar ve hep birlikte daha 
ileri gitmek için onun da sınırlarını, 
kendileri ile birlikte daha da yuka-
rı çekiyorlar. Onlara, neden bunu 
yapmak istediklerini sorduğunuzda 
hepsi şu cümleyi söylüyor “dün ol-
duğumdan daha iyi olmak için”. Her 
gün tekrar öğrenmek, düşmek, tek-
rar ayağa kalkmak ve düzenli olarak 
yoğun antrenmanlar yapmak. Takım 
seçildikten sonra birlikte seyahat 
ederler, birlikte çalışırlar ve birlik-
te antrenman yaparlar. Ülkeleri için 
rekabet etmek, koçlarını, ailelerini, 
arkadaşlarını ve meslektaşlarını gu-
rurlandırmak için hep birlikte harika 

bir maceraya çıkarlar. Bilmemiz ge-
reken bir şey vardır. Onlar sadece 
madalyalar için rekabet etmezler. 
Kendileri için, dünlerinden daha iyi 
olmak için yarışırlar. Bunu, takım 
olarak bu yolculuğa çıkarak yapar-
lar. Milli takım için kalifiye oldukların-
da, birkaç ay dayanıklılık, güç, hız ve 
hareketlilik için birlikte eğitim alırlar. 
Hem çok iyi arkadaş olurlar hem de 
birbirlerine meydan okurlar. Hatta 
bazen birçoğu doğrudan aynı kate-
gorilerde rekabet ederler. Bu durum 
birlikte yaptıkları eğitimleri daha da 
yoğun bir hale getirir. “Birimiz hepi-
miz, hepimiz birimiz için!” derler. Ve 
onlara sorarsanız, en iyi arkadaşınız 
ile dövüşmekten daha zor bir dövüş 
olmayacağını söylerler. 
Bazı sporcular bir süredir ulusla-
rarası alanda yarıştıkları için birçok 
uluslararası arkadaşlıklar da kurabil-
mişlerdir. Her yıl Fransa’nın güneyin-
deki Toulon şehrinde gerçekleşen 
geleneksel yaz döneminde ve ayrı-
ca Şampiyonada birbirlerini görme 
şansına sahip olurlar. Birbirleriyle 
birçok kez rekabet ederler, sonuç-
lar her defasında farklı olabilir, ancak 
rakipler arasında oluşan dostluk-
lar her zaman aynı kalır. Hiçbir şey 
yarışmanın gerçekleştiği spor salo-
nundaki atmosfere benzemez. Bü-
yük Qwan Ki Do Ailesi kimin en iyi 
olduğunu bulmak ve bunu kutlamak 
için bir araya gelir.
Sonunda, Qwan Ki Do, inanın bir-
çok anlam ifade eder, fakat en çok 
da güçlü arkadaşlıklar demektir.

QWAN Kİ DO: FRANSA’DAN GELEN,
ÇİN-VİETNAM KÖKENLİ BİR DÖVÜŞ SANATI

BARBARA HİNTERBERGER-KABBANİ
barbara.hinterberger@gmx.at

Çeviren: H.Ezgi Karakas Schüller



Merhaba Sevgili Tuna Dergisi oku-
yucuları,
Dergimizin bu sayısında satranç ta-
rihini özetleyerek sizlere tanıtmaya 
çalışacağım.
Satranç oyununun geçmişinin MÖ 
1500’li yıllara kadar dayandığı düşü-
nülmektedir. Tam olarak ise 600’lü 
yıllardan önce Hindistan’da doğdu-
ğu kabul edilmektedir. Aslında bu 
oyun, günümüz satranç oyunundan 
biraz farklı olan “chaturanga” isimli 
bir oyun olduğu bilinmektedir. Oyun, 
bu tarihten sonra İran’a (600’lü yıl-
ların ortalarında) ve oradan Arabis-
tan’a yayılmıştır. Endülüs Emevileri 
sayesinde ise (700’lü yıllar) İspanya 
üzerinden Avrupa’ya geçmiş ve oy-
nanmaya başlanmıştır.
O dönemlerde oynanan oyunun 
kuralları, ülkelere ve bölgelere göre 
farklılık gösterebiliyormuş ve taşların 
hareketleri günümüz satrancından 
oldukça farklıymış.  (Tam olarak ku-
ralların bugünkü haline dönüşmesi 
ise 19. yüzyıla kadar sürmüştür.)
Doğu menşeili olan bu oyun Orta-

çağ Avrupası’nda kuşkuyla karşılan-
mıştır. Oyundaki taşlar, o dönemin 
ülke yönetim şekillerinin, dinin ve 
kültürel yapıların da etkisiyle değiş-
tirilmiş ve buna göre simgelenmiştir. 
(Şah = Kral (King), Vezir= Kraliçe 
(Queen), Fil = Din adamı (Bishop), 
At= Şövalye (Knight) …gibi)
Bilinen ilk basılı satranç kitabı İspan-
yol satranççı Lucena (1497) tara-
fından yazılmış ve kitapta satrancın 
kuralları açıklanmıştır. Takiben, Ruy 
López de Segura, 1561 tarihinde 
değişen kuralları da içeren satranç 
kitabını yazmıştır.
Oyun yaygınlaştıkça kurallar netleş-
meye başlamıştır.  1749’da Philidor, 
1800‘lü yıllarda Jacob Sarratt, Ge-
orge Walker ve özellikle İngiliz sat-
ranççı Staunton’un 1847, 1854, 
1860 yıllarında yayınladığı kurallar, 
turnuva kurallarının belirginleşmesini 
sağlamıştır. Süreç, Dünya Satranç 
Federasyonunun kuruluşu ile net-
leşmiş ve düzene girmiştir. Kurallar 
kitapçığı çağın gereklerine göre za-
man zaman hala güncellenmektedir.

(Dünya Satranç Federasyonu, tüm 
ülkelerin satranç federasyonlarını 
birbirine bağlayan ve uluslarara-
sı satranç turnuvalarının kurallarını 
belirleyen uluslararası organizas-
yondur. “Fédération Internationale 
des Échecs (FIDE)”, 24 Temmuz 
1924’te Paris’te kurulmuştur.)
Kurallar gibi, oyunun gelişimi de 
1800’lü yılların ortalarını bulmuştur.
Her ne kadar İspanyol Lucena 
(1465-1530), Portekizli Pedro Da-
miano (1480-1544), İtalyan Leo-
nardo Giovanni (1542–1597),İtalyan 
Giulio Cesare Polerio (1548-1612), 
İspanyol Ruy López de Segura 
(1530-1580), İtalyan Gioachino 
Greco (1600-1634), Fransız Philidor 
(1726-1795) gibi çağın çok önünde 
olan satranç ustaları yetişse de, sat-
rancın yaygınlaşması 1800’lü yılların 
ortalarını bulmuştur. Bu dönemde 
çeşitli satranç kulüpleri kurulmuş, 
ikili satranç karşılaşmaları ve turnu-
vaları düzenlenmeye başlamış ve 
satranç tanınan, popüler bir oyun 
olarak rağbet görmeye başlamıştır.  

SATRANÇ TARİHİNE KISA BİR YOLCULUK

Sa
tr

an
ç

OZAN ÇAPAN
karsiyakasatrancmerkezi@gmail.com
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Bu dönemde farklı birçok ülkeden 
satranç ustalarının yetiştiğini gör-
mekteyiz. İrlandalı Alexander Mc-
Donnell (1798-1835), Fransız La 
Bourdonnais (1795-1840), Alman 
Adolf Anderssen (1818-1879) ve 
satrancın dâhi yeteneği kabul edi-
len Amerika’lı Paul Morphy (1837-
1884) ilk akla gelenlerdir. Hatta bazı 
kaynaklar tarafından Paul Morphy, 
döneminin en güçlü oyuncusu ola-
rak gayriresmî ilk dünya şampiyonu 
olarak da kabul edilmiştir.
İlk resmi uluslararası satranç tur-
nuvası da bu dönemlerde (Londra 
1851) İngiltere’de düzenlenmiştir.
1861 tarihinden itibaren oyunlar-
da zaman sınırlaması uygulanmaya 
başlamıştır. Bu sayede oyunun sü-
relerinin belli bir süre içerisinde ta-
mamlanması sağlanmıştır. Ancak ilk 
satranç saatinin çıkması 1884 yılını 
bulmuştur.
Satranç taşlarının şekilleri de bu 
dönemde netleşmiştir. 1850’li yıllar-
dan önce satranç takımlarıyla ilgili 
bir standart yokmuş ve bu dönem-
de satranç takımlarının standardi-
zasyonu gerçekleşmiştir. 1849’da 
Londra’daki Jaques Nathaniel Coo-
ke tarafından yaratılan yeni bir tarz 
satranç taşları, zamanının en güçlü 
oyuncusu Howard Staunton tara-
fından da onaylanmıştır. “Staunton” 
modeli olarak bilinen bu taşlar hala 
turnuva satranç takımları için bir 
standart olarak kabul edilmiştir.
1886’da o zamanın en kuvvetli iki 
satranç oyuncusu olan Steinitz ve 

Zukertort arasında ilk dünya satranç 
şampiyonluk karşılaşması oynan-
mıştır. Wilhelm Steinitz’ın kazandı-
ğı bu unvan maçı ile ilk resmi dün-
ya satranç şampiyonu belirlenmiştir. 
Bu tarihten itibaren, birkaç istisna 
ile şampiyonun turnuva sonucu-
na göre belirlenmesi dışında, Dün-
ya Şampiyonası genellikle mevcut 
şampiyon ile bir aday arasında ikili 
maç düzenlenmesi ile belirlenmiştir. 
Klasik satranç şampiyonları olarak 
adlandırılan, Dünya Satranç Şampi-
yonluğu unvanını elde eden ustalar 
şöyledir:

Wilhelm Steinitz (1886-1894)
Emanuel Lasker (1894-1921)
Jose Raul Capablanca (1921-1927)
Alexander Alekhine (1927-1935, 
1937-1946)
Max Euwe (1935-1937)
Mikhail Botvinnik (1948-1957, 
1958-1960, 1961-1963)
Vasily Smyslov (1957-1958)
Mikhail Tal (1960-1961)
Tigran Petrosian (1963-1969)
Boris Spassky (1969-1972)
Robert James “Bobby” Fischer 
(1972-1975)
Anatoly Karpov (1975-1985)
Garry Kasparov (1985-1993- 2000)  
Vladimir Kramnik (2000-2007)
Viswanathan Anand (2007-2013)
Magnus Carlsen (2013 – güncel 
şampiyondur)

1948 yılına kadar dünya şampiyon-
luğu karşılaşmaları, şampiyonun 

şartlarını belirlediği ve oyuncuyu se-
çebileceği şekilde yapılmıştır. Unvan 
maçının, şampiyonun inisiyatifinden 
çıkartılıp belli bir kuralla organize 
edilmesi, Dünya Satranç Federas-
yonu’nun (FIDE) bu tarihten itibaren 
devreye girmesiyle başlamıştır. Bu 
süreç 1993 yılına kadar devam et-
miştir. 1993 yılında o zamanki şam-
piyon Garry Kasparov’un unvan 
maçını kendi kurduğu “Profesyonel 
Satranççılar Birliği”nin (PCI) çatısı 
altında düzenlemek istemesi ve FI-
DE’den ayrılmasına yol açan süreç 
başlamıştır. Bu zamanda FIDE ve 
PCI’nın kendi şampiyonlarını belir-
lemesiyle çok başlılık oluşmuştur. 
2006 yılında, birleşme maçında Vla-
dimir Kramnik’in, FIDE Şampiyonu 
Veselin Topalov’u mağlup etmesiyle 
iki unvan tekrar birleşmiştir.

FIDE’nin 1993-2006 yılları arasında 
düzenlediği unvan maçı ile ortaya 
çıkan şampiyonlar:
Anatoly Karpov (1993-1999)
Alexander Khalifman (1999-2000)
Viswanathan Anand (2000-2002)
Ruslan Ponomariov (2002-2004)
Rustam Kasimdzhanov (2004-
2005)
Veselin Topalov (2005-2006)
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PCI’ın 1993-2006 yılları arasında 
düzenlediği unvan maçı ile ortaya 
çıkan şampiyonlar:
Garry Kasparov  1993-2000 (PCA)
Vladimir Kramnik  2000-2006 (Brain 
Game, Klasik)  
 
Dünyada satrancın gelişiminde ül-
kelerin politikaları çok etkili 
olmuştur. 

Bunun en önemli örneği Sovyetler 
Birliğidir. 1922 yılından sonra oluşan 
Sovyet Satranç Okulu’nun etkileri 
1991 yılında dağılmasına kadar his-
sedilmiştir. Bu durumun gerçekleş-
mesinin en büyük nedeni, o dönem-
deki Sovyet politikacıların satrancı 
mevcut devlet yapısının tanıtımına 
katkı sağlayacak pilot bir spor ola-
rak seçmeleri ve desteklemeleridir. 
Birçok satranç ustası ve şampiyon 
bu sistem içerisinde yetişmiştir. Za-
ten yukarıda bahsi geçen dünya 
şampiyonlarının birçoğu bu sistemin 
ürünüdür. 1991 yılından sonra Sov-
yetler Birliğinin dağılmasıyla birçok 
satranç ustası başka ülkelere yerle-
şerek, bilgiyi yaymıştır. Tabi ki bu sü-
reç teknolojinin gelişimi, bilgisayarın 
ve internetin yaşamımıza girmesiyle 
daha da hızlanmıştır.
1996 ve 1997 yılında IBM bilgisa-
yar firması tarafından geliştirilen bir 
bilgisayar programı olan Deep Blue 
ve geliştirilen versiyonu ile Garry 
Kasparov arasındaki maç, insan ve 
makine arasındaki rekabetin doruk 
noktası olduğu dönemlerdi. Aslın-
da o dönemki teknolojiyle üretilen 
bu program, günümüzde herhangi 
bir dizüstü bilgisayarda çalışabile-
cek olan bir satranç programının 
bile yenebileceği güçtedir. Ancak 
etkisi hala akıllardadır. Durum şu ki, 
artık bilgisayarların insanoğlunu ye-

nip yenemeyeceğini tartışmıyoruz 
bile. Daha da önemli olan soruları-
mızın da cevabını 2017 yılında al-
dık. “Bilgisayar mı yoksa mı yapay 
zekâ mı?” Dünyanın en güçlü ve en 
yüksek rating’li “Stockfish 8” isimli 
satranç programının, “AlphaZero” 
isimli yapay zekâya karşı hiçbir varlık 
gösterememesiyle sonuçlanmıştır. 
(100 oyunluk maçı 28 galibiyet, 72 
berabere ve 0 mağlubiyet) Daha da 
şaşırtıcı olan ise yapay zekânın bu 
karşılaşmadan sadece 4 saat önce, 
kendi kendisine satrancı öğrenme-
siydi!
Öyle bir çağdayız ki bilgisayarların 
varlığı, videolar, internetten dersler, 
online turnuvalar, kitaplar, dergiler, 
çeşitli web siteleri, rakibe hazırlığın 
daha kolaylaşması gibi etkiler bil-
giye ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Tur-
nuvaların sıklığı ve unvan almanın 
kolaylığı çocuk yaşlarda birçok sat-
ranç ustasının ortaya çıkmasını da 
sağlamıştır.   
Kanımca, satrancın günümüzdeki 
en büyük rakibi çağın problemi olan 
zaman (vakit) darlığıdır. Zamanın 
önemi, turnuva sürelerinin güncel-
lenmesini sağlamıştır. Ayrıca hayata 
dair diğer faktörler turnuvalara katılı-
mı zorlaştırmaktadır.
Satranç, kendi içindeki reformunu, 
zaman zaman taşların farklı dizil-
diği versiyonu (Satranç960…gibi) 
olan organizasyonlarla gerçek-

leştirmektedir. Tarihsel bir 
birikimle ve kültürle bilgiyi 
günümüz teknolojisiyle 

harmanlayarak gelece-
ğe adapte olacaktır.

Saygılarımla,

KAYNAKÇA:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Rules_of_chess
• http://www.satrancokulu.com/
• https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_chess 
• https://www.thesprucecrafts.com/world-chess-champions
• https://www.chess.com/tr/news
• https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov
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“Despot, kibirli ve bazen itici.” Su-
sanne Haneke, 35 yıllık eşi Michael 
Haneke’yi bu üç kelime ile tanımlı-
yor.  “Das weiße Band – Eine deut-
sche Kindergeschichte” ile 2009 
yılında ve “Liebe” ile 2012 yılında 
Cannes Film Festivali’nin en prestij-
li ödülü olan Altın Palmiye’yi iki kez 
kazanan tek Avusturyalı olan ünlü 
yönetmen, artık sadece Avrupa’da 
değil, dünya çapında muteber bir 
sinemacı. Dergimizin bu sayısında 
Avusturya’nın yaşayan en ünlü yö-
netmeni olan Michael Haneke’yi ta-
nıtmaya, onun her filminde fazlasıyla 
izlerini gördüğümüz insanın şiddetli 
ve karanlık tarafını anlamlandırma-
ya, yönetmenin iç dünyasının derin-
liklerine doğru yolculuk yapmaya ve 
temsilcisi olduğu “auteur sineması” 
akımını anlatmaya yer ayırmak iste-
dim.

SEYİRCİNİ SEVİYORSAN ONU
ZORLAMALISIN
1942 yılında Münih’te yönetmen 
bir babanın ve tiyatrocu bir annenin 
oğlu olarak dünyaya gelen Haneke, 
çektiği buhranlı, şiddetli ve ahlaki 
değerleri altüst eden filmlerinin ak-
sine, mutlu bir çocukluk geçirdiği-
ni ısrarla belirtiyor. Fiziki şiddetten 
çok korktuğunu söyleyen ünlü yö-
netmen, filmlerinde bol bol şiddet 

unsuru koymaktan kaçınmayan bir 
tarza sahip.
Festivallerde veya filmlerinin prömi-
yerlerinde pek çok kez insanlar bu 
dayanılmaz aşırılıkları sebep göste-
rerek salonları terk etmiştir. Tam da 
bu noktada, Michael Haneke’yi ve 
film dilini çok dürüst bulduğumu be-
lirtmeliyim. Çünkü özellikle Hollywo-
od’da yazılmamış kurallardan biri-
dir; çocuklar ve hayvanlar şiddete 
maruz kalamaz ve öldürülemezler. 
En ünlü korku veya seri katil temalı 
filmlerde bile nadiren çocukların öl-
düğünü izleriz. Fakat özellikle sos-
yal medyanın da yoğunlaşmasıyla 
şiddet, vahşet gibi unsurları çokça 
görür olduk.
İnsanoğlunun her daim insanlara 
veya hayvanlara çekinmeden uy-
guladığı yoğun şiddetin, sinemada 
estetikleştirilmiş halini görmeyi ben 
açıkçası çok cesur buluyor ve bu 
unsurdan rahatsız olmuyorum. Mi-
chael Haneke ise bu konuya şöyle 
açıklık getiriyor; “İnsanların benim 
çektiğim filmleri terk etmelerini an-
layabiliyorum; fakat eğer bir yönet-
men seyircisini seviyorsa, onu zor-
lamalı ve birçok duyguyu en yoğun 
şekilde yaşatmalı!”

ŞEFFAF SİNEMA
Michael Haneke’nin beğendiğim 

yönlerinden biri de, seyircilerine 
kaba şeyler söylese de bunu her za-
man söylemesi. Her ne kadar eleşti-
rilse de, tam da bu bakımdan kendi-
sini çok gerçekçi bulanların sayısı bir 
hayli fazladır. Bununla birlikte izleyi-
cisiyle oynamayı da çok seven Ha-
neke, birçok filmini ustalıkla seyirci 
ile yönetmen arasında bir kedi fare 
oyununa dönüştürmeyi başarmış-
tır. Seyircinin beklentisini aldatmak 
konusunda oldukça yeteneklidir. Bir 
Haneke filmi izlediğinizde genelde 
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etkisinden birkaç gün kurtulamaz 
ve beyninizde görselleri ve olayları 
oynatmaya devam edersiniz. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri, insanla-
rın kimseye kolayca gösteremediği 
korkularına ve karanlık derinliklerine 
temas etmesi. Seyircisinden her za-
man bir talepte bulunur, onu zorlar 
ve bu durumu kendisi bir röporta-
jında şöyle açıklar: “Talep etmek, 
büyütür!” 

DUYGULARIN BUZULLAŞMASI
Sinemasında daha çok yaşlılık, 
ölüm, yabancılaşma, hastalık gibi 
kendi kişisel korkularıyla yüzleştiğini 
belirtebiliriz pekâlâ. Bence bu kor-
kuları film çekerek anlatması büyük 
bir ayrıcalık hem kendisi hem bizler 
için.
Ne istediğini çok iyi bilen ve bu du-
rumu bizlere ustalıkla yansıtan bir 
yönetmen olduğu çok bariz.  Daha 
çok insani duyguların ve insanlar 
arasındaki ilişkilerin buzullaşmasını 
konu eden projelere imza atan ünlü 
yönetmenin yetenekli olduğu bir 
diğer konu ise filmlerindeki müzik 
seçimleri. Kendisi de bir müzisyen 
olan Haneke’nin filmlerindeki melo-
diler öyle dikkatli ve titiz yedirilmiştir 
ki filmlere; müzik, görseldeki şiddeti 
en basit tabiriyle başarıyla yumuşa-
tır ve düzenler, seyirciye kanlara bo-
yanmış çiçekler hediye eder adeta.
Yönetmenin sinemasındaki bu 
ahenk kendisini benim gözümde 
çok yüce bir mertebeye yerleştiriyor.
Tüm bu etkenler bir araya geldiğin-
de, Michael Haneke’yi tam anla-
mıyla bir “auteur” yönetmen olarak 
tanımlayabiliriz.   

AUTEUR SİNEMASI NEDİR?
KİME AUTEUR DENİR?
Auteur akımın başlangıcı, 1950’le-
rin sonu 1960’ların başında Fransız 
Yeni Dalga Akımı’na (la Nouvelle 
Vague) dayanıyor. O dönem Fran-
sa’da belki de tüm sinema sanatını 
baştan aşağı değiştirecek olan “Ca-
hiers du cinéma” (Sinema defterleri) 
adında bir dergi yayınlanmaktadır. 
Derginin başyazarı ve dönemin ünlü 
sinema eleştirmenleri Andre Bazin 
ve François Truffaut (politique des 
auteurs) “auteur teorisini” ortaya 
atarlar. Auteur teorisinin talep ettiği 
sistem aslında kendi içinde çok tu-
tarlıdır; her film bir sanat eseridir ve 
her sanat eseri bir diğerinden ayırt 
edici özellikler barındırmalı ve öz-
gün olmalıdır. Dolayısıyla yönetmen, 
filmde ışığından oyuncusuna, mü-

ziklerinden kurgusuna her unsura 
hâkim olmalı ve kendi özgür irade-
siyle karar vermeli ve sonuç olarak 
yönetmen, özgün bir film ortaya 
çıkarmalıdır. Bu teoride yönetmen 
kutsallaştırılır, yani kısaca Stanley 
Kubrick’in de dediği gibi “one man 
one film!”dir.
Dönemin sinemacılarının bunu talep 
etmesi de aslında çok anlaşılabilir 
sebeplere dayanıyor. Filmlere para 
yatıran finansörler veya prodüktörler 
filmin gişede çakılmasını engelle-
mek için oyuncu seçiminden tek-
nik ekipmanlara kadar her unsura 
müdahil olmak isterler, Fransız Yeni 
Dalgacılar ise bir projeye ne kadar 
çok insan tarafından müdahale 
edilirse o kadar çok başarısız olma 
şansının yükseleceğini ve eserin 
sanatsal niteliğini ve özgünlüğünü 
kaybedeceğini savunurlar. Zaten bir 
auteur filmi izlemeye başladığınızda, 
yönetmenin size sunacaklarını az 
çok tahmin edebilirsiniz. Bu kavra-
mın ülkemizdeki en önemli temsil-
cisi ise Nuri Bilge Ceylan’dır. Dünya 
sinemasında ise Quentin Tarantino, 
Paul Thomas Anderson ve Michael 
Haneke auteur sinemacılara örnek 
olarak gösterilebilir. Nitekim bu isim-
ler ve özellikle Haneke, film setlerine 
hâkimiyetleriyle, teknik bilgileriyle ve 
bunun getirdiği kibir ve despotlukla-
rıyla ünlenmiş; fakat özgün bir tarz 
oturtmayı başarmış muteber sanat-
çılardır.

François Roland Truffaut, Fransız yönetmen, senarist, oyuncu ve Fransız Yeni Dalga 
akımının kurucularından.

André Bazin, Fransız film eleştirmeni ve film kuramcısı.
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