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Tekst 1

Bill Gates falc@ m@ yoksa sihirbaz m@...
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Olacaklar@ önceden bilmek,
gelece#i görmek herkesi
ilgilendiriyor bugünlerde.
Gelecek hepimizin problemi;
ya*am@m@z@n geri kalan@ orada
geçecek çünkü diyen büyük
adam, pek do#ru buyurmu*.
Politikac@lara kulak verin. $ki
tümcede bir gelecekten söz
ediyorlar. Falc@lar, hocalar,
medyumlar alt@n ça#lar@n@
ya*@yor. Sonunda, modern
insan@n kartezyen beyni, elle
tutulur gerçeklere dayanmayan
gelecek spekülasyonlar@
kar*@s@nda hem gelece#e hem
gelecek habercilerine olan
inanc@n@ yitiriyor. Yine de
de#i*meyen gerçek,
insano#lunun gelecek
kavram@yla büyülendi#i. Yoksa
hava durumu bu kadar popüler
olur muydu?
7 Mart sabah@, Johannesburgun en büyük konferans
salonlar@ndan birinde,
Microsoftun kurucusu, ba*kan@
ayn@ zamanda dünyan@n en
zengin adam@ Bill Gatesin
konu*mas@n@ benimle birlikte
bekleyen gazetecilerin, *irket
ba*kanlar@n@n ve bilgisayar
mühendislerinin akl@nda
gelecek vard@. Bense,
teknolojik bir sirki and@ran dev
ekranlarla ve bilgisayar
kablolar@yla dolu sahneye
bakarken kendimi sirk
falc@s@n@n çad@r@n@n önünde
s@rada beklermi* gibi
hissediyordum. Birazdan beyaz
dumanlar@n aras@ndan k@rm@z@
pelerini ve kristal küresiyle
beliriverecekti.
Ç@ka ç@ka üstüne büyük
gelen siyah bir ti*ört giymi*,
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hafif göbekli, utangaç ö#renci
k@l@kl@ biri ç@kt@. Elinde, bir
fare... Ve konu*maya ba*lad@
fareli adam. Bir oday@
kaplayan bilgisayardan masa
üstü bilgisayarlar@na nas@l
geçildi#ini anlatt@. En iyi
i*letim sisteminin Windows
oldu#unu vurgulad@. Sonra,
faresine bir dokundu, önden
projeksiyonlu dev kristal
küresinde herkes $nternet
mucizesini gördü. Konu*tukça
utangaçl@#@ kayboldu, sesi
yükseldi, konu*mas@ vaaza
dönü*tü. Üstündeki siyah
ti*örtü rahip cüppesi olarak
görmeye ba*lad@m. Sesi
kulaklar@mda yank@lan@yor:
Herkes Windows kullan@yor.
Gelecek $nternette. Senin
browser@n hâlâ microsoft de#il
mi yoksa? Biz Amerikal@lar,
çocuklar@m@z@ bilgisayarda
e#itiyoruz. Bizim Amerikada
dü*ünce özgürlü#ü var, o
yüzden $nternet herkese aç@k.
Biz Amerikal@lar pizzam@z@
$nternet üzerinden @smarlar@z.
Microsoft daha beyaz y@kar.
Kravats@z haliyle anti i* adam@
görünümündeki Bill Gates, 21.
Yüzy@l@n modern *irketi
Microsoftun rakipleriyle son
derece klasik bir sald@r@
tekni#iyle ba*a ç@kmay@
amaçl@yor olsa gerek. Bill Gates
konu*urken herkes gelecekle
ilgili en özel sorular@na yan@tlar
bekledi ister istemez. Ne de
olsa, kar*@lar@nda, gelece#i
gördü#ü için Harvard
Üniversitesindeki e#itimine
bo*verip daha ad@ndan bile söz
edilmeyen ki*isel bilgisayarlar
için yaz@l@m ve i*letim sistemi
geli*tiren bir *irket kuran bir
adam vard@. Gelece#i gördü#ü
için 20 milyar dolarl@k bir
ki*isel servete 40 ya*@nda sahip
olmu*tu. Ancak Bill Gatesin
gösteri*li hokuspokusunda ne
ki*isel gelecek ne insanl@#@n
gelece#i anlat@l@yordu.
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Konu*madan ç@kan tek sonuç,
gelece#in yar@s@n@n
Amerikal@lara, di#er yar@s@n@n
da Microsofta ait oldu#uydu.
Gelecek üzerine edilen bu
kadar laf, kaç@n@lmaz olarak
akl@ma k@yamet gününü
getiriyor. K@yametin iki
senaryosu var. $lk son,
Amerika ve Amerika gibi
Microsoftla*m@* ülkeleri
bekliyor. Teknoloji sayesinde
gerçek anlamda özgürlü#e
kavu*mu* insan@n, düzene ve
devlete gereksinimi kalmaz.
Bilgi ve mal al@*veri*i
bilgisayar üzerinden
sa#lanmaktad@r. Paraya ihtiyaç
kalmam@*t@r. Devletin her
yapt@#@n@ kontrol edebilen
bireyin her yapt@#@ da devlet
taraf@ndan izlenmeye ba*lan@r.
Herkes paranoyak olur. Kimse
kimseyle görü*medi#i için
insanlar kendilerine
bakmamaya ba*lar. Moda ve
kozmetik kavramlar ortadan
kalkar. *ampuan sat@*lar@
dü*er. $kinci senaryo, Bill
Gatesin bilgisayar
teknolojisine dayanan gelece#i
s@rt@nda ta*@yamayacak
durumda olan ülkeleri
ilgilendiriyor. Her eve elektrik
ve telefon hatt@ ula*t@ramam@*
ülkeler bunlar. Okuma yazma
oran@ çok dü*ük olan ülkeler.
Microsoftun $ngilizcesini
anlayacak kadar yabanc@ dil
bileni olmayan ülkeler.
Darwinin güçlü olan ya*ar
teorisi gerçekse, microsoftla*amam@* olan ülkeler
gelece#i göremeyecekler.
Benden size bir ö#üt: Gelece#i
yaratanlar ve ona sahip olanlar
d@*@nda kimsenin laf@na
inanmay@n. Bill Gates, bugün
gelece#in tek sahibi gözüküyor.
Gelecekten bir parça
istiyorsan@z, karar@n@z@ çabuk
verin: Ya Microsoft ya ölüm!
Cumhuriyet, 1997
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Tekst 2
Bir yýllýk aradan sonra üçüncü albümü Sevmek Zor’la listelere dönen Kargo grubu:

Kadýnla erkeðin fotoðrafýný çektik

Geçen yýl bu dönemde, “Yarýna Ne Kaldý?” adlý ikinci çalýþmasýyla büyük ilgi toplayan
Kargo, arayý soðutmayýp “Sevmek Zor” adlý yeni albümüyle çýkageldi. Bir enstrümantal
parçanýn adýný taþýyan yeni albüm pop-rock diye nitelenebilecek parçalarýn toplandýðý
hayli iddialý bir yapýt.
Ýlk iki albümü dar olanaklarla hazýrlayan Kargo’nun bu kez rahat çalýþtýðý, iþin
üzerinde geniþ bir kadronun kafa yorduðu daha kapaktan anlaþýlýyor.
Bir kesim onlarý tamamen reddetse de Kargo bir dolu ilginç özelliðiyle yerli rock için
önemli bir grup. Öncelikle Türkiye’de rock müziðinin yelpazesini geniþleterek bu iþin de
bir pazarý olabileceðini büyük plak þirketlerine onlar ispatladý. Ardýndan blues, protest ya
da arabesk arasýnda sýkýþýp kalmýþ yerli rock içinde pop rocka da hayat hakký tanýnmasýný
saðladý. Ve yabancý gruplarý izleyen liseli rockçuyu yerli rocka çekmeyi baþardý. Tabii bu
arada fazla medyatik olmalarý, rockun dünya görüþüne önem veren kitleyi rahatsýz etti ve
Kargo bu camiadan aforoz edildi. Ýþte bu olaylarý ve yeni albümün yorumunu, askerde
olan Selim Öztürk’ten yoksun Kargo kadrosuyla (Koray Candemir, Serkan Çeliköz,
Burak Karataþ, Mehmet Þenol Þiþli) ele aldýk:
– Kargo’nun genç kýzlara yönelmesi, Koray’ýn öne çýkmasý bir planýn sonucu muydu?
– Baþtan beri grup imajýný ayakta tutmaya çalýþtýk. Ama elimizde olmadan Koray öne
fýrladý. Fotoðraf çektirdik birlikte. Aradan Koray’ýn fotoðrafýný kesip poster yaptýlar. Bu tip
hareketlerle albüm teen-age kesime1) yöneldi. Konserlerde, imza günlerinde, radyodaki
telefon baðlantýlarýnda hep 15 – 25 yaþ arasý gençler vardý.
– Popülerlik neler deðiþtirdi hayatýnýzda?
– Konserlere giderken yolda birbirimizi tanýdýk, aile gibi olduk. Bunun dýþýnda fazla
deðiþiklik yaþamadýk. Yine okulumuza gidiyoruz, arkadaþlarýmýzla buluþuyoruz.
– Grubun gençler tarafýndan bu kadar tutulmasýna ve iddialý kliplere karþýn “Yarýna
Ne Kaldý?”nýn satýþýnýn yüzbin civarýnda durmasýnýn nedeni ne sizce?
– Evet, bu kadar ilginin karþýlýðýnda 400 –500 binlik bir satýþa ulaþmak gerekiyordu.
Ama insanlarýn kulaðý rock müziðine hala fazla alýþýk deðil. Biz dünya müziði dinliyoruz ve
bir parçasýndan yakalamaya çalýþýyoruz. Buna raðmen on yýl geriden takip ediyoruz
dünyayý. Genelde Ýngiliz gruplarýndan, soundundan2) etkileniyoruz. U2’nunki gibi hem
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teen-age kesim = 10 –19 yaþ arasýndaki gençler
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popüler hem de deneysel birþeyler çýkarmayý hedefliyoruz.
– Kafanýzdakilerin bu kez ne kadarýný endüstriye kabul ettirdiniz?
– Albümü yine hazýr getirdik þirkete. Patron, “Ýlla þunu bunu yapýn,” demedi.
Fikirlerini aldýk tabii. Martin Cru Spencer de yol gösterdi. Ama tohumun atýldýðý noktada
yalnýz ve hürdük. Endüstriden bu kadar çok korkmalarýna gerek yok rock gruplarýnýn.
– Rock camiasýndan nasýl eleþtiriler geldi Kargo’ya?
– Biz popülerleþince underground kesim çok rahatsýz oldu. Akmar Pasajý’nda kaç kez
kavga ettik. Bizi endüstrinin adamý olmakla suçluyorlardý. 10 bin kaset satsaydýk bu
kesimin çok benimseyeceði bir grup olacaktýk. Ama 100 bin satýnca, kýzlar göbeklerine
imza isteyince, onlarýn umursamadýðý bir grup haline geldik. Popüler olmamýz hazýmsýzlýk
yarattý. Onlar hep rockçunun uçlarda dolaþmasýný istiyor. Ancak uçlar arasýnda birçok
çizgi var. Biz ortadayýz. Bizi dýþlamalarýnýn yanlýþ olduðunu bu albümde görecekler.
– Yeni albümde neler var?
– Albümde kadýnla erkek arasýnda yaþananlarýn fotoðrafýný çekmeye çalýþtýk. Ýlk parça
sonunda kýrgýnlýðýn hakim olduðu eski Kargo soundunu hatýrlatan bir beste. “Çünkü Çok
Zor” iddialý olduðumuz baladlardan3) biri. “Þairin Elinde” ise dünya müziðine en yakýn
parçamýz. Bu nedenle ilk klibi bu parçaya çektik. “Sen Her Zaman” bir kapak çekiminde
doðdu. Akýlda kalýcý olmasýyla birçok insaný yeni albüme çekebilir. “Ben ve Dünya”,
Mehmet’in hasta olan arkadaþýna yazdýðý rahatsýz edici bir çalýþma.
Ýkinci yüzün ilk parçasý “Graffiti” besteyi yapan Serkan’ýn kafasýndaki gibi çýktý. Bu
çok önemli. “Tanrým Affet Beni” hafiften Seattle kokuyor. “Ayrý Ayrý”’yý ise 1994’te yazýp
bu albüme býrakmýþtýk. “Lanetlenmiþ Omuzlar” albümün en hýzlý parçasý. “Bad’lik Amiri”
ise deneyin önüne çýktý. Efektlerde4) Martin Cru Spencer bize çok yardýmcý oldu. Son
parça “Sevmek Zor” sakin, enstrümantal bir kapanýþ. CD’deki bonus track “Yapabilirsin”,
albümün havasýnýn tamamen dýþýnda kalan ve bizim unplugged bir konserde
göstereceðimiz performans hakkýnda ipucu veren akustik parça.
Hürriyet, Nisan 1997
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efekt = etki ve taklit sesleri
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Tekst 3
Sahaflarda Eskiye Özlem

Ýstanbul Haber Servisi –
Kapalýçarþý’nýn Fesçiler Kapýsý ile Beyazýt Meydaný arasýnda yer alan Ýstanbul’un ‘eski
kitap alýþveriþ merkezi’ Sahaflar Çarþýsý, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu hýzla bozulan çarþý, belediyenin kiralarý aþýrý biçimde artýrmasý; eski kitaptan
anlayan, bu iþe gönül veren esnafýn azalmasý ve iþporta baskýsýnýn huzursuzluk yaratmasý
nedeniyle kimliðini yitirmeye baþladý. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazýt Meydaný’ný
iþgal eden iþportacýlarý geçici olarak Sahaflar Çarþýsý’na yerleþtirmesiyle çarþý 11
iþlevini kaybetmeye baþladý. Ýstanbul Sahaflar Çarþýsý Derneði Baþkaný Adil Sarmusak,
eðitim sisteminin deðiþmesi, Beyazýt’taki fakültelerin sayýsýnýn azalmasýyla eski kitaplara
olan ilginin azaldýðýný belirtti.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’ne baðlý 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak üzere
toplam 42 dükkândan oluþan çarþýda bugün sadece 3-4 dükkân 12 . Diðer dükkânlarda
ise ‘ayakta kalabilme’ kaygýsýyla ders kitaplarý, defter, kalem gibi kýrtasiye malzemeleri;
yabancý dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eþyalar satýlýyor.
Sahaflýk, medrese öðrencilerinin 15. ve 16. yüzyýllarda Fatih ve Beyazýt gibi büyük
camilerin etrafýnda kitap alýmý satýmý yapmalarý ile birlikte 13 . Basralý Abdullah
Yetimi de sahaflýðýn piri olarak bilinen ilk kiþiydi. 1894’teki Ýstanbul depremine kadar
Kapalýçarþý içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine
taþýndýlar. Bilim ve kültür adamlarýna, üniversitelere ve kitaplýklara birçok basma ve
yazma kitap saðlayan 14 , 1950’de önemli bir yangýn geçirdi.
Yangýn sonrasýnda belediye, çarþýdaki arsalarý alarak sahaflarý bugünkü görünümüne
kavuþturdu. Yapýlan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satýlýrken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 15 . Sarmusak, belediyenin, sahaflarýn sadece
eski kitap satmasý þartýyla dükkânlarý sembolik fiyatlarla kiraya verdiðini belirterek, bu
‘centilmenlik anlaþmasý’nýn Bedrettin Dalan’ýn belediye baþkanlýðý yaptýðý dönemde
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16 . Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artýþ
olduðunu ve buna baðlý olarak çarþýda kitapla ilgili diðer malzemelerin de satýlmaya
baþladýðýný söyledi. Sahaflýðýn ‘kitap doktorluðu’ olduðunu söyleyen Sarmusak, artýk
kendilerine eski kitap saðlayan 17 kalmadýðýný ifade etti. “Eskiden bohçacý-eskici
denilen sahaflar vardý. 18 dolaþýr, eski kitaplar toplayýp çarþýya getirirlerdi. O kitaplar
da çarþýda açýk arttýrmayla satýlýrdý” diye konuþan Sarmusak, diðer bir eski kitap
kaynaklarýnýn da, ölen bilim adamlarý ve üniversite hocalarýna ait kitaplarýn çarþýda
müzayede ile satýlmasý olduðunu belirtti.
Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânýn sadece sahaflýk yaptýðýný vurgulayan
Sarmusak, sahaflýk mesleðinin yok olmasý halinde 19 arasýndaki baðýn da kopacaðýna
dikkat çekti. Sarmusak þöyle devam etti: “Bizi sahaf yapan deðerli kitaplarý depolarda,
kasalarda saklýyoruz; raflarda sergilemeye kýyamýyoruz. Sadece meraklýlarýna, eski kitap
erbaplarýna bu kitaplarý veriyoruz. Artýk araþtýran, tartýþan bilim adamý, yazar ve
üniversite hocalarý da kalmadý”. 20 Kuran, yazma, kullanýlmýþ, elden düþme ve diðer
dini kitaplarýn satýldýðý çarþýya Tanzimat döneminde basýlý kitap da girmeye baþladý.
1950’lerden sonra ise kitaplarýn yaný sýra defter, kalem, turistik ve hediyelik eþyalar
satýlmaya baþlýyor ve sahaflarýn müþteri tipi de deðiþiyor. Sarmusak, çarþýya, okullarýn
açýlmasýyla birlikte öðrencilerin yoðun olarak geldiðini, eski müþterilerin ise fazla
uðramadýðýný söyledi. Sahaflar Çarþý’sýnda kalan son birkaç sahaf da, uzun sure Ýstanbul’a
bir ‘kültür merkezi’ olarak hizmet veren çarþýnýn önemli sarsýntýlar geçirdiðini ifade
ederek devletten, belediyeden, kültür adamlarýndan, Ýstanbul’u ve kitabý seven herkesten
21 .

Cumhuriyet, Kasým 1999
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Tekst 4

Geçmiþ hayatlar ýsýtýr bütün hamamlarý
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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?
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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 giyiniþ 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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Serbest Kürsü

Düþünenlerin düþüncesi
Yöneten: Hikmet BÝL

Adres: Hürriyet Tesisleri Güneþli - 34544 Ýstanbul
FAX: (212) 550 34 72/77

Tarihe damgasýný
vuran üç kadýn
Dr. Hüseyin PEKÝN / Zürih - ÝSVÝÇRE
(Hukukçu - Araþtýrmacý)
Elbette ki tarihe damgasýný vuran kadýnlarýn
sayýsý sadece üç ile sýnýrlandýrýlamaz. Çaðlara veya
3 dünyamýzýn deðiþik yörelerine göre oynadýklarý
4 rolleri önem ve aðýrlýk kazanan daha pek çok
5 kadýn vardýr.
2 6 Ancak, bu kadýnlarýn hepsini tanýtmak, belki bir
7 tarihçinin uðraþ alanýna girebilir ama herhalde
8 mütevazý bir yazýnýn çerçevesini de çok aþar.
9 Bundan dolayý, belli bir ölçüye (kritere) göre
10 aralarýnda zorunlu seçim yapýlmýþtýr.
6
3 11 Bu çerçevede yazýmýzda güdülen amaç;
12 psikolojideki ‘fikirlerin çaðrýþýmý’ sürecini harekete
13 geçirerek günümüzde de insanlarýn en ziyade
14 ilgisini çeken olgularla (durumlarla) benzetmeler
15 yapýlmasýna zemin hazýrlamak olmuþtur.
4 16 Böylece betimlenen amaç doðrultusunda,
17 aþaðýda tarihe damgasýný vuran, iþlevleri
18 birbirinden çok deðiþik üç kadýnýn; Hz. Ayþe,
19 Jeanne d’Arc ve Kleopatra’nýn kýsa yaþam
20 öyküleri sergilenmiþtir. Kuþkusuz bizler, bir baþka
21 deyiþle bu kadýnlarý rahatlýkla ‘dünya üzerine bin
22 yýlda bir gelebilen kadýnlar’ olarak da
23 nitelendirebiliriz. Ve de bu münasebetle bir kez
24 daha görülmüþtür ki, büyük Alman þairi Schiller’in
25 (1759-1805) vaktiyle söylemiþ olduðu gibi,
26 gerçekten de ‘dünya tarihi, dünya mahkemesi’dir
27 (die Weltgeschichte ist das Weltgericht).
1

1

31

2

32

HAZRETÝ AYÞE
7
5 28 Hz. Muhammedin üçüncü ve çok sevdiði eþi Hz.
29 Ayþe, 614 yýlýnda Mekke’de doðmuþtur. Hz. Ayþe,
30 peygamberimizle evlendirildiðinde 9-10 yaþlarýnda
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kadardý. Babasý Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in
en etkili destekleyicilerinden biri ve baþdanýþmaný
idi. Bu evlilikte, onunla baðlarýn daha da
güçlendirilmesini istemenin rol oynamýþ olmasý
olaðan sayýlmalýdýr. Hz. Ayþe, peygamberimizin
hayata gözlerini yumduðu tarihte (8 Haziran 632)
henüz daha 18 yaþýnda bulunuyordu. Temmuz
678’de, Hz. Muhammed’in ölümünden takriben
elli yýl kadar sonra Medine’de ölmüþtür.
Hz. Ayþe, ne peygamberimizin saðlýðýnda ve ne
de onun ölümünden sonra babasý Hz. Ebubekir’in
(632-634) ve Hz. Ömer’in halifelik dönemlerinde
kayda deðer herhangi bir siyasi ve dini rol
oynamamýþtýr. Ancak, üçüncü halife Hz. Osman’ýn
öldürülmesini (656) takiben Hz. Ali’nin dördüncü
halife seçilmesini içine sindirememiþ, derhal Hz.
Ali karþýtlarýnýn yanýnda yer almýþtýr. 1000 kadar
Mekkeli askerin baþýnda önce Basra’yý ele
geçirmiþ, sonra da Hz. Ali’nin kuvvetleri ile savaþa
tutuþmuþtur. Bu savaþ Hz. Ayþe’nin devesinin
etrafýnda cereyan ettiði için tarihte ‘Camel’ (Deve)
Vakasý olarak anýlmaktadýr. Savaþ sonunda Hz.
Ayþe yenik düþmüþ, ancak Hz. Ali kendisine çok
saygýlý davranmýþ, 12 bin dirhem emekli ödeneði
baðlatarak Medine’de sükûn içinde yaþamasýna
müsaade etmiþtir.
JEANNE D’ARC
Fransýz ulusal kadýn kahramaný Jeanne d’Arc’ýn
insanüstü yeteneklerle ortaya çýkmasý, döneminde
‘Orlean Bakiresi’nin birtakým semavi ya da þeytani
güçlerinin tutsaðý olmasý ile açýklanmýþtý. Johanna,
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6 Ocak 1412’de Fransa’nýn kuzeydoðu
bölgesindeki Domremy’de doðmuþ bir köylü
63 kýzýdýr. O sýralarda, Fransa ile Ýngiltere ve
64 Burgondlar arasýnda 1328’de baþlayan Yüzyýl
65 Savaþlarý sürüyordu. Ve küçük köylü kýzý Johanna
66 birtakým semavi sesler duyuyordu. Bu sesler ona
67 Fransa’yý kurtarmak için Tanrý’nýn kendisini
68 görevlendirdiðini bildiriyordu. Sonuçta, o, Tanrý
69 buyruðuna uydu ve binbir güçlükle 1429’da
70 Chinon’da Kral VII. Þarl’a ulaþabildi. Kralý, savaþ
71 kazanýldýðýnda ‘krallar kralý’ olarak taç giyeceðine
72 inandýrarak kendisine küçük bir savaþ birliði
73 vermeye razý etti. Asker elbisesi giymiþ halde bu
74 birliðin baþýnda 8 Mayýs 1429’da Orlean’ý kurtardý.
75 Ýngilizler kaçmak zorunda kaldýlar. Bir yýl sonra
76 ise, 23 Mayýs 1430’da Compiegne kuþatmasýnda
77 Burgondlar tarafýndan tutsak alýndý ve Rouen’e
78 getirilerek büyük bir meblað karþýlýðýnda
79 Ýngilizlere teslim edildi. Ýngilizler, Paris
80 Üniversitesi’nin de desteði ile sadýk dostlarý
81 Rouen Baþpiskoposunun baþkanlýðýnda bir
82 ‘Ruhani Mahkeme’ kurdurttular. Bu mahkeme
83 Johanna’yý ‘büyücülük’ ve ‘dinsizlikle’ suçladý ve
84 yakýlarak öldürülmesine hükmetti. Sonraki
85 tarihlerde itibarý iade olundu.
9
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KLEOPATRA
Kleopatra, Ýskenderiye’den Yunan ve Mýsýr
87 krallýklarýna hükmeden ‘Ptoleme’ hanedaný
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Kýsaltýlarak alýnmýþtýr
Hürriyet, 29 Temmuz 1996
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krallarýndan XII. Ptoleme’nin ikinci kýzýdýr. Kökü
Makedonya Kralý Büyük Ýskender’e dayanan aile,
Mýsýrlý kaný taþýmamaktadýr. Doðumu M.Ö. 69’dur.
Henüz daha 17 yaþýnda iken eski Mýsýr’da
firavunlardan beri sürüp gitmekte olan bir
geleneðe uyularak 13 yaþýndaki erkek kardeþi ile
evlendirilmiþtir. Sonra da bir süre ülkeyi birlikte
yönetmiþlerdir. Hükümet iþlerinden
uzaklaþtýrýlmak istenmesi üzerine, Roma
Ýmparatoru Sezar’ýn yardýmý ile tekrar tahtýna
kavuþmuþtur. Kleopatra çok güzel, cinsel cazibesi
ile erkekleri büyüleme gücüne sahip, iktidar
hýrsýyla yanýp tutuþan bir kadýndýr. Önce Sezar’ýn,
onun ölümünden sonra da bir diðer güçlü Roma
generalinin, Antonius’un sevgilisi olmuþtur. Ne var
ki, Antonius, kayýnbiraderi Oktavius’la yaptýðý
Aktium Savaþý’nda (M.Ö. 30) yenilgiye uðramýþ ve
yaþamýna son vermiþtir. Bunun üzerine Kleopatra,
Oktavius’a yaklaþmayý denemiþ ise de ondan yüz
bulamamýþtýr. Çaresizlik içinde, göðüslerini zehirli
yýlana sokturarak yaþamýna son vermiþtir.
(MÖ. 30). Onun ölümü ile birlikte Mýsýr’da
binlerce yýl süren Firavunlar dönemi de sona
ermiþ, ülke Roma kolonisi olmuþtur.
En derin saygýlarýmla.
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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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