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Tekst 1

Bill Gates falcı mı yoksa sihirbaz mı...
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çıkan tek sonuç, gelece#in
biri çıktı. Elinde, bir fare... Ve
yarısının Amerikalılara, di#er
konu*maya ba*ladı fareli
yarısının da Microsoft’a ait
adam. Bir odayı kaplayan
oldu#uydu.
bilgisayardan masa üstü
5
Gelecek üzerine edilen bu
bilgisayarlarına nasıl
kadar laf, kaçınılmaz olarak
geçildi#ini anlattı. En iyi
aklıma kıyamet gününü
i*letim sisteminin Windows
getiriyor. Kıyametin iki
oldu#unu vurguladı. Sonra,
Olacakları önceden bilmek,
senaryosu var. $lk son, Amerika
faresine bir dokundu, önden
ve Amerika gibi
gelece#i görmek herkesi
projeksiyonlu dev kristal
Microsoftla*mı* ülkeleri
ilgilendiriyor bugünlerde.
küresinde herkes $nternet
bekliyor. Teknoloji sayesinde
“Gelecek hepimizin problemi;
mucizesini gördü. Konu*tukça
gerçek anlamda özgürlü#e
ya*amımızın geri kalanı orada
utangaçlı#ı kayboldu, sesi
kavu*mu* insanın, düzene ve
geçecek çünkü” diyen büyük
yükseldi, konu*ması vaaza
devlete gereksinimi kalmaz.
adam, pek do#ru buyurmu*.
dönü*tü. Üstündeki siyah
Bilgi ve mal alı*veri*i
Politikacılara kulak verin. $ki
ti*örtü rahip cüppesi olarak
bilgisayar üzerinden
tümcede bir gelecekten söz
görmeye ba*ladım. Sesi
sa#lanmaktadır. Paraya ihtiyaç
ediyorlar. Falcılar, hocalar,
kulaklarımda yankılanıyor:
kalmamı*tır. Devletin her
medyumlar altın ça#larını
“Herkes Windows kullanıyor.”
yaptı#ını kontrol edebilen
ya*ıyor. Sonunda, modern
“Gelecek $nternet’te.” “Senin
bireyin her yaptı#ı da devlet
insanın kartezyen beyni, elle
browser’ın hâlâ microsoft
tarafından izlenmeye ba*lanır.
tutulur gerçeklere dayanmayan
de#il mi yoksa?” “Biz
Herkes paranoyak olur. Kimse
gelecek spekülasyonları
Amerikalılar, çocuklarımızı
kimseyle görü*medi#i için
kar*ısında hem gelece#e hem
bilgisayarda e#itiyoruz.”
“Bizim Amerika’da dü*ünce
insanlar kendilerine
gelecek habercilerine olan
özgürlü#ü var, o yüzden
bakmamaya ba*lar. Moda ve
inancını yitiriyor. Yine de
$nternet herkese açık.” “Biz
kozmetik kavramlar ortadan
de#i*meyen gerçek,
insano#lunun gelecek
Amerikalılar pizzamızı $nternet
kalkar. *ampuan satı*ları
kavramıyla büyülendi#i. Yoksa
üzerinden ısmarlarız.”
dü*er. $kinci senaryo, Bill
hava durumu bu kadar popüler
“Microsoft daha beyaz yıkar.”
Gates’in bilgisayar
4
Kravatsız haliyle anti i* adamı
olur muydu?
teknolojisine dayanan gelece#i
7 Mart sabahı, Johannesgörünümündeki Bill Gates, 21.
sırtında ta*ıyamayacak
burg’un en büyük konferans
Yüzyılın modern *irketi
durumda olan ülkeleri
salonlarından birinde,
Microsoft’un rakipleriyle son
ilgilendiriyor. Her eve elektrik
Microsoft’un kurucusu, ba*kanı
derece klasik bir saldırı
ve telefon hattı ula*tıramamı*
aynı zamanda dünyanın en
tekni#iyle ba*a çıkmayı
ülkeler bunlar. Okuma yazma
amaçlıyor olsa gerek. Bill Gates
zengin adamı Bill Gates’in
oranı çok dü*ük olan ülkeler.
konu*urken herkes gelecekle
konu*masını benimle birlikte
Microsoft’un $ngilizcesini
ilgili en özel sorularına yanıtlar
bekleyen gazetecilerin, *irket
anlayacak kadar yabancı dil
bekledi ister istemez. Ne de
ba*kanlarının ve bilgisayar
bileni olmayan ülkeler.
6
olsa, kar*ılarında, gelece#i
mühendislerinin aklında
Darwin’in “güçlü olan ya*ar”
gördü#ü için Harvard
gelecek vardı. Bense,
teorisi gerçekse, microsoftÜniversitesi’ndeki e#itimine
teknolojik bir sirki andıran dev
la*amamı* olan ülkeler
bo*verip daha adından bile söz
ekranlarla ve bilgisayar
gelece#i göremeyecekler.
edilmeyen ki*isel bilgisayarlar
kablolarıyla dolu sahneye
Benden size bir ö#üt: Gelece#i
için yazılım ve i*letim sistemi
bakarken kendimi sirk
yaratanlar ve ona sahip olanlar
geli*tiren bir *irket kuran bir
falcısının çadırının önünde
dı*ında kimsenin lafına
adam vardı. Gelece#i gördü#ü
sırada beklermi* gibi
inanmayın. Bill Gates, bugün
gelece#in tek sahibi gözüküyor.
için 20 milyar dolarlık bir
hissediyordum. Birazdan beyaz
Gelecekten bir parça
ki*isel servete 40 ya*ında
dumanların arasından kırmızı
istiyorsanız, kararınızı çabuk
sahip olmu*tu. Ancak Bill
pelerini ve kristal küresiyle
verin: Ya Microsoft ya ölüm!
Gates’in gösteri*li
beliriverecekti.
hokuspokusunda ne ki*isel
Çıka çıka üstüne büyük gelen
Cumhuriyet, 1997
gelecek ne insanlı#ın gelece#i
siyah bir ti*ört giymi*, hafif
anlatılıyordu. Konu*madan
göbekli, utangaç ö#renci kılıklı
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Tekst 2
Nilüfer, dinleyici ile arasýndaki iliþkiyi baþka hiçbir þeye deðiþmeyeceðini söylüyor

‘En sadýk dostum müzik’

SERPÝL GÜNDÜZ

“Muhteþem bir hayat benimki diye düþünüyorum” diyor. “Çok þanslýyým. Sahip olmak istediðim
birçok þeye sahip oldum.”
Büyükdere sýrtlarýndaki villadan, Karadeniz’i haritaya bakar gibi seyrediyoruz.
Dýþarda müthiþ bir rüzgâr ve müthiþ bir manzara. Nilüfer’in Alsit villalarýndaki evinde Gökberk
Ergenekon karþýlýyor bizi. Nilüfer Sarýyer’e bankaya gitmiþ… Gökberk Ergenekon’la sohbet
tabii ki politika.
Bir süre sonra geliyor. Üzerinde blucin ve siyah bir kazak. Kahve hazýrlýyor bize. Sahnede
5
görünen Nilüfer’den oldukça farklý. Hiç makyaj yapmamýþ. Son derece
sade ve içten.
“Kevgirden geçmiþ, lüzumsuz ihtiraslarý ve hýrslarý elemiþ” süzme bir Nilüfer var.
“Her yeni albümde farklý bir Nilüfer görüyoruz…” “Evet” diyor. Onun için her yeni albüm
bir baþlangýç.
Bir önceki albümde koyu makyajlý hayli diþi bir Nilüfer vardý. Þimdi beyazlar ve maviler
içinde daha yumuþak bir Nilüfer.
Konuklarýný kabul ettiði salon beyaz ve oldukça sade döþenmiþ. Salonun bir köþesinde
kocaman siyah bir piyano. Bir köþede þömine ve çiçekler. Bir de “Sevda” var. Sevda Nilüfer’in
vokalisti. Konservatuar öðrencisi ve yeni kasetini Nilüfer Ablasý yapacak.

72’den beri ne deðiþti?
‘72’den beri Nilüfer dinliyoruz. Nilüfer 40 yaþýný henüz bir yýl geçti, ama 72’den beri birkaç
6
kuþaða sesleniyor þarkýlarýyla. “Neler deðiþti Nilüfer’de 72’den beri?”
yýlý doðum günü
olarak kabul ediyor Nilüfer. Yani henüz 25 yaþýnda. Her yeni albümle kendini yeni baþlamýþ gibi
hissediyor. “Dýþarýdan görünen çok daha önemli. Benim için çabuk geçen yýllar bunlar.”
7
Maddi manevi her türlü þeye
olduðunu düþünüyor.
“Maddi olarak hiçbir zaman büyük hedeflerin peþinde gitmedim. Baþarýlý ve düzgün yapýlan
iþlerin sonunda para nasýl olsa kendiliðinden gelir diye düþündüm ve ilk hedefim para kazanmak
olmadý.” Ýdealist olduðunu söylüyor.
Türkiye’de müzikten para kazanmanýn dünya starlarý boyutlarýnda olmadýðýný anlatýyor, ama
8
iyi þeyler yapýldýðý zaman Türkiye’de de müzikten para kazanýldýðýna inanýyor. Yani
sevgisi ile ilgisi mutlaka maddi olarak geri dönüyor. “Þarký söylemeye baþladýðým ilk yýllarda ben
sadece þarký söylemek istedim. Para kazanayým, sahneye çýkayým diye planlarým olmadý. Belki o
dönem biz öyleydik. Þimdi biraz burada çarpýklýk görüyorum. Zaman deðiþti. Her þey daha çok
paraya endekslendi. Ýlk hedef olarak para kazanmak görülüyor. Sanatçýnýn ilk hedefi para
kazanmak olmamalý.”
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– Ýlk yýllardaki Nilüfer mi yoksa þimdiki Nilüfer mi… ?
9
“Benimle ilgili ne
bilmiyorum. Dýþarýdan belki bu daha iyi görünebilir.
Bu halimden çok daha memnunum. Ben þu andaki Nilüfer’i tercih ederim. Ýnsanýn yaþla birlikte
birçok þeyi, mesleki tecrübeleri geliþiyor. Yaþla birlikte ayaklarý yere basar daha olgun insan
haline geliyor. 10 daha barýþýk oluyor. Kevgirden geçiyor lüzumsuz ihtiraslar, hýrslarý
eliyorsunuz. Süzme bir þey kalýyor.”

En ufak piþmanlýk yok
– Hayatta vazgeçtiðiniz þeyler oldu mu?
“Vazgeçmiþimdir. Ama en ufak bir piþmanlýðým yok. 11 her þeyin deðdiðine inanýyorum. Ýyi
sanatçý olmak, olabilmek, uzun süre ayakta kalabilmek, þöhret sahibi olmak ve sürdürebilmek
için bir takým 12 . Ýnsanlarýn güvenine ve sevgisine sahip olabilmek o kadar deðerli bir þey ki
baþka hiçbir þeyle ölçülemez. Müziðin benim için en sadýk dost olduðuna inanýyorum. Dinleyici
ile aramda müthiþ bir iliþki var. Bunu hiçbir þeye deðiþmem.
– Ýnatçý ve cadý mýsýnýz? Böyle þeyler söyleniyor sizin için…
“O cadý sýfatýný yukarýdaki (Gökberk Ergenekon o sýrada üst katta) söylüyor. Nerdesin? Ben de
alýþtým, cadýyým diyorum. Benim nerem cadý? 13 geldi mi yumuþak ve ýlýmlý oluyorum. Beni
rahatsýz eden þeyler olduðu zaman prensiplerimin dýþýna çýkýldýðý anda geriliyorum. Genellikle
uzlaþmacýyýmdýr.”
– “Sevgi hep arzu ettiðim bir þeydi” diyorsunuz sizinle yapýlan söyleþilerde, 14 ?
“Evet çok þükür. Kadýn olarak kendinize daha çok güveniyorsunuz. Huzurlu oluyorsunuz.
Kendimi çok farklý hissediyorum.”
– Politika konuþur musunuz?
“Sýký bir TV izleyicisiyim. Gökberk’le birlikte olduðumuz zamanlarda mutlaka bir akþam bütün
haber bültenlerini dinleyip sürekli bir þeyi eleþtirip söylenirim. O daha suskundur. 15
deðilim, ama ülkede çok fazla bizi üzen, yaralayan þeyler de oluyor. Ýnsanýn deðeri yok
Türkiye’de. Keþke biraz daha para sýkýntýsý yaþamasa insanlar. Saðlýk problemleri olmasa.”

‘Kendime dikkat etmeliyim’
Yaþamýnda olumsuzluklar da olmuþ Nilüfer’in. On birinci yaþýnda babasýný kaybetmiþ. Bir de
küçük yaþlardan beri çektiði astým hastalýðý var.
“Mesleki yaþantýmý etkiledi. Çok daha baþka þeyler yapabilirdim. Kendime çok fazla dikkat
etmem gerekiyor” diyor.
– Son albümünüzde Loreena McKennitt’in ünlü bir þarkýsýna söz yazýlmýþ. Uzun bir süreden beri
yabancý bir parçaya Türkçe sözlü bir þarký söylememiþtiniz.
“1984 yýlýndan beri böyle bir þey yapmamýþtým. Bu þarkýyý söylememin ne kadar doðru olduðunu
gelen 16 anladým. Albümü dinledikleri zaman ilk o parçaya takýlýyor herkes. Ben o þarkýyý ilk
Yunanlý bir kadýn þarkýcýdan duymuþtum. Ben onu Yunan þarkýsý zannettim. Kapaða baktým.
Loreena McKennitt yazýyor. Yunan þarkýcý sözlü, Loreena lay lay diye söylüyor.”
Cumhuriyet, 1998
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Tekst 3

10 gazetede 561 köþe yazarý
ir hafta boyunca (25 Mart  31 Mart)
bütün ekleriyle birlikte incelediðimiz 10
ulusal gazetede toplam 561 köþe yazarý
saydýk.
Karþýmýza çýkan en büyük sorun, köþe yazarýnýn
tanýmý oldu. Yazarlarý tespit ederken, bazý ölçütleri
göz önünde bulundurduk. Sonuçta üzerinde karar
kýldýðýmýz taným þu oldu:
Köþe yazarý, belli bir sayfada, belli aralarla (en az
haftada bir), ayýrt edici bir logonun ve resmin yanýnda,
kiþisel yoruma rahatlýkla yer veren serbest bir yazý
kaleme alan kiþi.
Çok çeþitli alanlardaki uzman yazarlarý da listemize
aldýk. Yine de bazý elemeler yaptýk. Örneðin otomobil ya da bilgisayar gibi bir konuda sayfa hazýrlayan
yazarlarý, ancak o sayfada bir de köþeleri varsa ya da
yazýlarýnda kiþisel yoruma yer veriyorlarsa listeye
dahil ettik. Ekonomi sayfalarýnda haftalýk olarak
para ve sermaye piyasalarýnýn seyrini okurlara ileten
ve teknik analizler yapanlarý almadýk, yazýlarýnda
istedikleri zaman bunun ötesine geçen, baþka alanlarda da at koþturan ekonomi yazarlarýyla yetindik.
Spor ise bizi kara kara düþündürdü: Maçlarda gazeteler birden fazla yazara yorum yazdýrdýðýndan, bu
gazetecilerin hepsini köþe yazarý olarak kabul edip
edemeyeceðimize karar vermekte zorlandýk. Ama
yazarlarý dikkatle okuduðumuzda yapýlan kiþisel
yorumlar, söz konusu yazarlarý rahatça bu kategoriye
sokabileceðimizi gösterdi.
Ölçütlerimizin oldukça sübjektif olduðu söylenebilir, ancak köþe yazýsý gibi kendisi de sübjektif olan
bir alanda bunun doðal olduðunu öne sürebiliriz.

B

Geniþ yelpaze
Son birkaç yýlda hayatýn da zorlamasýyla gazetelerde
yeni servisler, gazeteciler arasýnda da yeni uzmanlýk
dallarý ortaya çýktý. Yazarlar da bu uzmanlýklara göre
arttý. Bugün gazetelerde her konuyu ele alan yazarlar
var. Yemek, lokanta, bar, sinema, müziðin birkaç dalý,
hukuk, TV, eðitim, maliye, biliþim, saðlýk, magazin,
otomobil, tüketici haklarý, çalýþma dünyasý, ekonomi
kulisi, tarih, medya, dil, her tür mizah (yazarýn kendi
kendisiyle alay etmesi dahil)
Bir de çift þapkalý, hatta çift gazeteli yazarlar var.
Ýþte birkaç örnek: Hýncal Uluç ve Selahattin Duman
hem Sabah, hem Yeni Yüzyýl (Kale Arkasý) yazarý;
Yavuz Gökmen Hürriyette hem kendi köþesini
yazýyor, hem de spor sayfalarýnda konuk oluyor.
Deniz Gökçe Akþamda hem ekonomi hem spor
yazarý, Haþmet Babaoðlu Yeni Yüzyýldaki haftalýk
köþesinin dýþýnda maç yorumu yapýyor.
Bazý yazarlar hafta içinde gazetelerinin birinci
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bölümünde yazarken, hafta sonunda Pazar ekinde
bambaþka bir köþeyle okuyucunun karþýsýna çýkýyor.
Kimi yazarlar da gazetenin içinde yer deðiþtiriyor.
Örneðin Rauf Tamer hafta içinde Sabahýn arka
sayfasýnda yazarken, Pazar günleri birinci sayfaya
taþýnýyor.
Arka sayfa yazarlýðý Türk basýnýnda yeni bir
alýþkanlýk; bazý gazeteler bu deðerli sayfada tek bir
yazara yer verirken, kimileri de her gün bir baþka
yazarýn yazýsýný yayýmlýyor. Örneðin Cumhuriyette
arka sayfada Raif Ertem, Attila Ýlhan, Müjdat
Gezen, Erdal Atabek, Yeni Þafak Gazetesinde
Mustafa Ýslamoðlu, Gökhan Özcan ve Aydýn
Menderes yazýyor.

Milletvekili yazarlar
Uzmanlaþma, köþe yazarlýðýný gazetecilere mahsus
bir iþ olmaktan çýkardý. Eskiden yalnýz emekli
futbolcular spor yazarý olurdu. Halbuki þimdi basýnda
her meslekten yazar var.
Önce milletvekili yazarlarý sayalým: Altan Öymen
(Milliyet), Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem, Yýlmaz
Karakoyunlu, Ahmet Tan (Sabah), Mümtaz Soysal
(Hürriyet), Rüþdü Saracoðlu (Yeni Yüzyýl  Liberal
Bakýþ), Aydýn Menderes (Yeni Þafak), Yaman
Törüner (Akþam). Bunlarýn bir bölümünün gazeteci
kimliðinin politikacý kimliðinden hem daha eski, hem
daha güçlü olduðunu ekleyelim.
Ekonomi sayfalarýnda eski bürokratlar (Mahfi
Eðilmez, Caner Ertuna, Ercan Kumcu, Ali Tigrel,
Üstün Sanver, vb.), dünya sayfalarýnda eski büyükelçiler (Þükrü Elekdað, Coþkun Kýrca) var. Akademisyenler ve akademisyen kökenli yazarlar her yerde:
Turgut Tarhanlý, Erdoðan Alkin, Soli Özel, Faruk
Selçuk, Asaf Savaþ Akat, Ahmet Ýnsel, Nur Vergin,
Erol Manisalý, Korkut Boratav, Yaþar Nuri Öztürk,
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Salih Neftçi, vb .

Hangi alanda kaç kiþi?
Peki uzmanlýk dallarýna göre yazarlar nasýl
ayrýlýyor? Bu soruya kesin cevap vermek, yazarlarýn
önemli bir bölümünün birden fazla alana eðilmesi
nedeniyle çok zor oldu. Bunlarýn içinde yalnýz spor
yazarlarýnýn tam sayýsýný belirlemek kolay: 10 gazetede
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108 yazar. Tabii en büyük kitleyi, politika dahil her
türlü alanda yazý yazanlar oluþturuyor. Ekonomi
yazarý olarak nitelediklerimiz 50 civarýnda. Buna
karþýlýk sanat yazarlarýnýn sayýsý, bu konuda gazetelerde uzmanlaþma artmasýna raðmen 50ye ulaþmýyor. Dýþ politika yazarlarý ise 30un altýnda
Milliyet, 1998
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Tekst 4

Geçmiþ hayatlar ýsýtýr bütün hamamlarý
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Selahattin AYYILDIZ
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51

ilimizde hamam sözcüðünün anlamý kýsaca,
Yýkanmaya özgü yer ve yapýlara verilen isim 7
olarak karþýlanýyor. Hamamýn tarihi çok eski
çaðlara uzanmaktadýr. En eski hamamlar çok ilkel
nitelikteydiler. Anadoluda ve Mýsýrda çeþitli 8
dönemlerde yapýlan kazýlarda en basit þekillerine
rastlanmýþtýr.
Ýsadan önce dördüncü yüzyýlda Yunanistanda hamamlarýn bulunduðu bilinmektedir. Ancak bunlar bedensel eðitim ve týbbi tedavilerin yapýldýðý yerlerdi.
Romada büyük hamamlarýn yapýlmasý imparatorluk
çaðýna tesadüf eder. O devrin Roma hamamlarýnýn iç
yapýlarý acaba nasýldý?

D
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Önünde avlularý bulunan Roma hamamlarýna cümle
kapýsýyla girilir, buradan soyunma yerlerine gidilirdi.
Daha sonra soðuk ve sýcak su dairelerinin yer aldýðý
bölümlere geçilirdi. Soðuk su kýsmý daha çok yüzme
sporlarý ve yarýþmalar için kullanýlýrdý. Sýcak su bölümlerinde yýkanmak için tekneler, terlemek için sýralar
bulunurdu. Külhanda yakýlan odunlarla hem üstündeki
su deposu, hem de hamamýn ýsýtýlmasý saðlanýrdý.
Romalýlar hamamlarýnda hizmet iþlerini esirlere ve 10
kölelere yaptýrýrlardý. Bir Romalý için hamam sadece
arýnmaya yarayan mekan deðildi. Özellikle soylular ve
zenginler buralara sohbet etmek, dinlenmek, hatta
eðlenmek için gitmekteydiler. Bu durum Bizans döneminde de ayný þekilde sürmüþtür.
Ýslam dünyasýnda hamamlarýn en güzelleri Türkler
tarafýndan yapýlmýþ, iç ferahlýða ayrý bir önem verilmiþtir. Emeviler zamanýnda sekizinci yüzyýlda Suriyede
yapýlan hamamlar, yapý tekniði ve süsleme bakýmýndan
Bizans hamamlarýna benzemekteydi. Buna karþýn Türk
hamamlarý, diðer uluslarýnkine göre çok ayrý özellikler
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gösteriyordu. Dinin yapýlardaki etkisinin kullaným
biçimlerini farklý kýlabildiðini de gözardý etmemek
gerekir. Hýristiyan uluslar hamamlarýnda tekne içinde
yýkanýr, müslümanlarsa doðal bir su kaynaðýnýn
bulunmasýný tercih ederlerdi. Ýþte bu nedenle Türk
hamamlarýnda banyo yapmaya yarayan yýkanma tekneleriyle, banyo havuzlarý bulunmamýþtýr. Dinsel etkilerden kaynaklanan farklýlýk mimari özelliklere de yansýmýþ, Türk hamamlarýyla Roma ve Bizans hamamlarýný
deðiþik kýlmýþtýr.
Halkýn kullanýmýna yönelik olarak yapýlan Türk hamamlarýnýn süs ve lüksten uzak olduðunu gözlemekteyiz. Bunlarýn asýl amaçlarý temizliði saðlamaktý.
Türk halk hamamlarý çift olduklarý yerlerde, sürekli
olarak biri kadýnlarýn, diðeri erkeklerin hizmetine
ayrýlmýþtýr. Tek olduklarý yerlerde farklý bir uygulamaya
gidilerek, kadýnlarýn ve erkeklerin hamamlarý kullaným
günleri saptanmýþtýr. Bu günler, hamam kapýlarýna
asýlan deðiþik renklerdeki havlularla ifade edilmiþtir.
Iþýk, Türk hamamlarýnda tepeden ufak cam gözlerle
saðlanýr. Bu nedenle, Ýstanbul argosunda hamamýn karþýlýðý tepegöz olarak kullanýlýr.
Dýþarýdan gelen ýþýðýn hamamýn her noktasýna eþit
olarak daðýlýmý için inþa sýrasýnda büyük özen gösterilir.
Hamamýn dýþ bölümleri Yunanlýlarda görüldüðünce
renkli motiflerle süslenmez. Genellikle tek renk kullanýmýna gidilir. Türk hamamlarýnýn dýþ yapýsý dikkate
alýndýðýnda, renkten fazla yapý maddelerinin üzerinde
durulduðu anlaþýlmaktadýr. Hakim olan mimari özellik
sadeliktir. Hýristiyan Avrupa Sanatýnda bu alanda
kendini belli eden kasvetli, hüzünlü yapýsal özellikler
hemen hemen hiç görülmez.
Kendilerine özgü giymiþ ve konuþma biçimleri olan,
argoyu çok kullanan, oraya buraya çatmaktan hoþlanan,
haylaz delikanlý takýmýndan kimse, külhani  Ýþte, kül-

hanbeyinin sözlük anlamý bu þekilde.
Çarþý ve pazar ortasýndaki hamamlara kendini bilenler girmezdi. Dalýp, þaþýrýp adýmýný atanlar kötü isim
sahibi olurlar, ya da baþlarýna bir bela gelmeden çýkamazlardý. Geceleri de bu hamamlarýn içi ve camekan
odalarý bekar uþaklarý tarafýndan iskan edilir, türlü
sebeplerle sýk sýk olaylar çýkardý. Bu hamam zorbalarý ki
Ýstanbulda ilk defa, Külhanbeyi ünvanýný almýþlardýr.
Ve ilk külhanbeyleri de Gedikpaþa Hamamýnýn bekar
odalarýndan çýkmýþtýr.

Nokta 23, 1995
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Tekst 6
TÜRKÇEYE HERGÜN SOKAK ÝÞÝ YENÝ BÝR SÖZCÜK EKLENÝYOR

Dilde jokerleþme olayý (!)
5

6

7

Ý. Murat UTKU
oca naber diye baþladý söze. Ne ayak?.
Yanýt hiç gecikmeden geldi: Anacým bi
sýkýþtý trafik köprüde. Ýntihar olayý
varmýþ! Yüz saat bekledik. Kurulan
yanýt tümcesi savruluvermesi hiç yadýrganmayan
aþaðý tarafý üryan bir küfürle son bulurken, iki
arkadaþ Ýstiklal Caddesinin ileride daralan
perspektifinde gözden yittiler.
Yok böyle birþey yahu! Ýstiklal Caddesi, bir
kozmopolitik yapý oluþturduðundan olacak, adým
atýlan her köþe baþýnda farklý bir Türkçe duyuluyor,
aksan farklýlýklarýna alýþmak durumunda kalýnýyor.
Yol boyunca çeþitli yeni tanýmlamalar ve Türkçeye
katýlan medya destekli yeni sözcükler ile karþýlaþýlabiliyor. Bir þekilde ifade bulan düþüncelerin,
son tahlilde bilimsel aktarýmý saðlanabiliyor.
Popüler kültür ve pop müziðin dile yansýmasý
belki de çift yönlü bir etkileþim yaratýyor. Sokakta
birbirine kýl olan ve bizzatihi bu sözcükle ifade
bulan duygularýn müziðe yansýmasý çok zaman
almadý. Bir dönem hepimiz kýl olduk. Bunun
yanýsýra napcaz þimdi, hey bebek gibi
Amerikanvari nahoþ nidalar yapýmcýlarýn satýþ
listelerindeki kozu oluyorlardý.
Sevgi olayý! Ercan. Televizyonda maç anlatan
spikerlerin top dýþarýda, aut biçimindeki yanlýþ
kullanýmlarýnýn yaný sýra, futbol yorumcularýnýn
ifadelerindeki bozukluklar da dikkat çekici. Bir
futbol maçýnda yorumcunun sahalarda nadir
rastlanan bir durumu tanýmlayabilmek için sevgi
olayý deyimini kullanmasý, olay sözcüðünün
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kullanýmýndaki anlamsal (semantik) kaymayý göstermesi açýsýndan da önemli bir örnek.
Gazeteci-yazar Hakký Devrim, tüm bu yeni
kullanýmlarý bir müsbet bilim adamý gibi incelemek
gerektiðini belirtiyor.
Olay kelimesinin, birçok benzer yerde kullanýlýr
Osmanlýca kelimenin reddedilmesi, kullanýlmasýnýn
adeta ayýp hale gelmesi yüzünden yaygýnlaþtýðýný
söyleyen Devrim, Örneðin, binaenaleyh kelimesi
çok anlamlý bir kelimeydi eskiden; iki fikri, ibareyi
birbirine baðlar. Þimdi alay konusu oldu. Aslýnda
ben de çok eski göründüðü için yapýlan eleþtirilere
katýlýyorum diye ifade ediyor görüþlerini.
Argonun belli bir zaman dilimi içerisinde ele
alýnmasý gerektiðini ifade eden Hakký Devrim, bu
durumu insanlarýn argoyu ancak bir devirde, kendi
nesliyle benimsediðini belirterek açýklýyor. Ben
diyor yazar, gençlerin argolarýnýn yüzde doksanýný
sevimsiz buluyorum, ama objektif olarak sevimsiz
olduklarýný kabul etmiyorum. Argoyu bir nesiller
diliminde incelemek gerekiyor. Kendi çocuklarým
büyürken dikkat ediyordum; kaldýrýmda bir adam
görüyorlar, tipsizlikten altý ay yatar diyorlardý.
Vakarýmý muhafaza etmek için gülmüyordum ama
bu teklif bana iyi geliyordu. Buna mukabil adamýn
teki kelimesine bir türlü alýþamadým...
Yeni nesillerin ürettiði argo kelimelere karþý
yaþlanmýþlýðýn verdiði, artýk onlarý benimseyebilecek
gençlerin arasýnda olmayýþýn, onlarý rahatlýkla
kullanamazlýðýn verdiði bir burukluk ve sinirlilik
gördüðünü belirten Devrim, bu gibi ince konularý
da dikkate almak ve tartýþmak gerektiðini söylüyor.
Eðer argo güzel bir teklif getirmiþse, ben varým
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onda. Ama sevimsiz ve yersiz geliyorsa, nihayet bir
tercih meselesi bu da. Argo zaten yarý þakadýr.
Þakalar benimsendiði zaman gülünür. Yoksa çok
sevimsiz gelebilir. Soðuk bir þaka olur.
Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf ise durumu þu
þekilde özetliyor: Dinamik ama kaygan yaþantýmýzý
yansýtan günlük dilimizin sözcük silsileleri, sanki
ters taklalar atan köþe kapmacý bir ifadeler
karmaþasý. Türkçeyi zenginleþtirebilecek popüler
kültür, çeþitli var olma ya da karþý gelme biçimlerimizin bak ben de buradayým diye haykýrýþlarý
olmaktan öteye gidemiyor. Bu haykýrýþlara tepeden
inmeci dil faþistleri her zamanki gibi karþý
çýkarken, hiçbir ölçüsü olmayan popülistler de
çanak tutuyor. Bir tarafta yabancý isimleri yasak-
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layanlarýmýz, bir tarafta ise restaurant lokantalarýnda sofralar kuranlarýmýz.
Görüldüðü gibi Türkçenin joker sözcükleri
gittikçe yaygýnlaþýyor. Yazar Hakký Devrimin ifade
ettiði gibi, bir dilin zenginleþebilmesi için olumlu
teklifler ile ortaya çýkan argo sözcükler genel kabul
görebiliyor. Belirli bir neslin yaygýn olarak
kullandýðý sevimliliði tartýþýlan bu argolarýn
popüler kültür yaratma adýna pop müziðin tiraj
amaçlý dili plastikleþtirme yarýþý içerisinde
kendisine yer bulmasýnýn dili yozlaþtýrýcý, tahrip
edici bir nitelik taþýdýðý yaygýn bir kaný olarak
benimseniyor.
Nokta, 1997
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Elinizde tuttuðunuz dergi Ýkibinbir, uzun yýllar düþünülmüþ ama bir türlü hayata geçirilememiþ olan bir
çalýþma. Hollandada yaþayan Türk toplumunun
geliþmesine paralel olarak artýk böyle bir derginin
zamanýnýn geldiðini çoktandýr düþünmekteydim.
Türklerin dergisi olsun. Hollanda yaþamýyla Türk
toplumu arasýndaki haberleþmeyi saðlasýn. Yaþadýðýmýz bu ülkeden bizi ilgilendiren güncel haberleri
versin, ne olup bittiði konusunda toplumumuzu
uyarsýn, onlarý yönlendirsin, bilgilendirsin. Bunlarý
düþünerek çýkýldý yola. Üçyüz bin kiþilik Türk nüfusu
koskocaman bir getto halinde yuvarlanýp gidecek mi,
yoksa son derece enerjik ve giriþimci ruha sahip
Türkler Hollanda toplumu içinde yer edip yükselecekler mi? Tabii ki bunun ikincisi olmalý. Yeni nesil
Türk gençleri çaðdaþ Hollanda toplumunda yerlerini
almalýdýr. Eski geriye dönüþ masallarý artýk gerçekten
masal haline geldiði için yeni neslimizin yeni Avrupa
oluþumunda yüksek kademelerde yer edinmesidir
doðru olan. Soru olarak acaba yeterince yaþadýðýmýz
toplum ile bilgi alýþveriþimiz yeterli mi? Otuz senedir
yaþadýðýmýz Hollandada komþuluklarýmýz, yerleþik
hayatýmýz acaba doðru bir çizgide mi ilerliyor?
Neden hala bize göçmen diyorlar da, bir Almana
demiyorlar? Türkler hala aðýr iþçi kara kafa mý,
yoksa artýk içinde yaþadýklarý Hollanda toplumunun
gerçekten bir parçasý olma yolundalar mý? Bunlarý
araþtýracaðýz, yazacaðýz, çizeceðiz, konuþacaðýz, tartýþacaðýz, söyleþeceðiz. Ýkibinbir herkese açýk bir
dergidir. Bu ilk sayýmýzýn hazýrlanmasý ve ortaya
çýkmasý bizi bir baþka türlü sevindirdi. 48 sayfalýk bir
derginin hazýrlanmasý için canla baþla çalýþtý Aziz
Nadi Bal. Saðolsunlar, bütün eski arkadaþlarým bana
destek verdiler, tamamen karþýlýksýz.
Bu sayýda, Mehmet Emin Alkanlar, baþta Nebahat
Albayrak ile olan söyleþi yanýnda, Ahmet Özhan ile,
Ömer Faruk Akýnbingöl ile, Zeki Aslan ile yapýlan
söyleþileri hazýrlamýþtýr. Haluk Bakýr ise, kendi
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Koleksiyon köþe yazýsý dýþýnda, Fazýl Say ve Mümtaz
Hocayla söyleþileri yapmýþtýr. Ali Develioðlu arkadaþýmýz Türkan Þoray ile özel olarak görüþmüþtür.
Diðer köþe yazýlarýmýz hep ismen tanýdýðýnýz arkadaþlarýmýz. Yazýlarý özenle yazýlýp seçilmiþ ve sadece
Ýkibinbir okuyucularý için. Özden Kutluer-Yalým,
Sevinç Alptekin, Nedim Olgun arkadaþlarýmýzýn
yanýnda karikatürlerimiz de, özgün fýrçalardan çýkmýþtýr. Doktor Metin Alkan, Burhan Kum, ve Ali
Aksan ve büyük usta Ýsmail Gülgeç dergimizi süslediler. Ahmet Azdural olmadan olmaz dedik ve
Ahmet i askerden döner dönmez sýkýþtýrdýk. Postallarýnýn tozu arasýnda yazýsýný yetiþtirdi. Haydi
bismillah diyoruz ve size dergimiz Ýkibinbiri gururla
sunuyoruz. Elden geldiðince her ay çýkmasý planlandý
dergimizin. Basým iþleri Hürriyet gazetesinin modern
Frankfurt tesislerinde yapýlacak ve gazete içinde ek
gibi daðýtýlacak. Gazete dýþýnda dergimiz yine Hollandada daðýtýlýp, okul, vakýf, dernek, bankalar,
havayollarý gibi kurumlara ulaþtýrýlacaktýr. Her yerde
bulabileceksiniz. Arayýn.
Ýkibinbir ücretsizdir.
Zevkle okumanýzý dileriz.
Saygýlarýmla.

M.L. Okur
Ýkibinbir, 1998
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Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1981
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