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■■■■ Tekst 1

�stanbul Haber Servisi –

Kapal�çar��’n�n Fesçiler Kap�s� ile Beyaz�t Meydan� aras�nda yer alan �stanbul’un ‘eski
kitap al��veri� merkezi’ Sahaflar Çar��s�, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu h�zla bozulan çar��, belediyenin kiralar� a��r� biçimde artt�rmas�; eski
kitaptan anlayan, bu i�e gönül veren esnaf�n azalmas� ve i�porta bask�s�n�n huzursuzluk
yaratmas� nedeniyle kimli�ini yitirmeye ba�lad�. Özellikle 1977’de belediyenin Beyaz�t
Meydan�’n� i�gal eden i�portac�lar� geçici olarak Sahaflar Çar��s�’na yerle�tirmesiyle çar��

i�levini kaybetmeye ba�lad�. �stanbul Sahaflar Çar��s� Derne�i Ba�kan� Adil
Sarmusak, e�itim sisteminin de�i�mesi, Beyaz�t’taki fakültelerin say�s�n�n azalmas�yla eski
kitaplara olan ilginin azald���n� belirtti.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne ba�l� 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak üzere
toplam 42 dükkândan olu�an çar��da bugün sadece 3-4 dükkân . Di�er dükkânlarda
ise ‘ayakta kalabilme’ kayg�s�yla ders kitaplar�, defter, kalem gibi k�rtasiye malzemeleri;
yabanc� dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik e�yalar sat�l�yor.

Sahafl�k, medrese ö�rencilerinin 15. ve 16. yüzy�llarda Fatih ve Beyaz�t gibi büyük
camilerin etraf�nda kitap al�m� sat�m� yapmalar� ile birlikte . Basral� Abdullah
Yetimi de sahafl���n piri olarak bilinen ilk ki�iydi. 1894’teki �stanbul depremine kadar
Kapal�çar�� içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine
ta��nd�lar. Bilim ve kültür adamlar�na, üniversitelere ve kitapl�klara birçok basma ve
yazma kitap sa�layan , 1950’de önemli bir yang�n geçirdi.

Yang�n sonras�nda belediye, çar��daki arsalar� alarak sahaflar� bugünkü görünümüne
kavu�turdu. Yap�lan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine sat�l�rken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara . Sarmusak, belediyenin, sahaflar�n sadece
eski kitap satmas� �art�yla dükkânlar� sembolik fiyatlarla kiraya verdi�ini belirterek, bu
‘centilmenlik anla�mas�’n�n Bedrettin Dalan’�n belediye ba�kanl��� yapt��� dönemde
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. Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda art��
oldu�unu ve buna ba�l� olarak çar��da kitapla ilgili di�er malzemelerin de sat�lmaya
ba�lad���n� söyledi. Sahafl���n ‘kitap doktorlu�u’ oldu�unu söyleyen Sarmusak, art�k
kendilerine eski kitap sa�layan kalmad���n� ifade etti. “Eskiden bohçac�-eskici
denilen sahaflar vard�. dola��r, eski kitaplar toplay�p çar��ya getirirlerdi. O kitaplar
da çar��da aç�k artt�rmayla sat�l�rd�” diye konu�an Sarmusak, di�er bir eski kitap
kaynaklar�n�n da, ölen bilim adamlar� ve üniversite hocalar�na ait kitaplar�n çar��da
müzayede ile sat�lmas� oldu�unu belirtti.

Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkân�n sadece sahafl�k yapt���n� vurgulayan
Sarmusak, sahafl�k mesle�inin yok olmas� halinde aras�ndaki ba��n da kopaca��na
dikkat çekti. Sarmusak �öyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de�erli kitaplar� depolarda,
kasalarda sakl�yoruz; raflarda sergilemeye k�yam�yoruz. Sadece merakl�lar�na, eski kitap
erbaplar�na bu kitaplar� veriyoruz. Art�k ara�t�ran, tart��an bilim adam�, yazar ve
üniversite hocalar� da kalmad�”. Kuran, yazma, kullan�lm��, elden dü�me ve di�er
dini kitaplar�n sat�ld��� çar��ya Tanzimat döneminde bas�l� kitap da girmeye ba�lad�.
1950’lerden sonra ise kitaplar�n yan� s�ra defter, kalem, turistik ve hediyelik e�yalar
sat�lmaya ba�l�yor ve sahaflar�n mü�teri tipi de de�i�iyor. Sarmusak, çar��ya, okullar�n
aç�lmas�yla birlikte ö�rencilerin yo�un olarak geldi�ini, eski mü�terilerin ise fazla
u�ramad���n� söyledi. Sahaflar Çar��’s�nda kalan son birkaç sahaf da, uzun süre �stanbul’a
bir ‘kültür merkezi’ olarak hizmet veren çar��n�n önemli sars�nt�lar geçirdi�ini ifade
ederek devletten, belediyeden, kültür adamlar�ndan, �stanbul’u ve kitab� seven herkesten

.

Cumhuriyet, Kas�m 1999
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Elbette ki tarihe damgas�n� vuran kad�nlar�n
say�s� sadece üç ile s�n�rland�r�lamaz. Ça�lara veya
dünyam�z�n de�i�ik yörelerine göre oynad�klar�
rolleri önem ve a��rl�k kazanan daha pek çok
kad�n vard�r.

Ancak, bu kad�nlar�n hepsini tan�tmak, belki bir
tarihçinin u�ra� alan�na girebilir ama herhalde
mütevaz� bir yaz�n�n çerçevesini de çok a�ar.
Bundan dolay�, belli bir ölçüye (kritere) göre
aralar�nda zorunlu seçim yap�lm��t�r.

Bu çerçevede yaz�m�zda güdülen amaç;
psikolojideki ‘fikirlerin ça�r���m�’ sürecini harekete
geçirerek günümüzde de insanlar�n en ziyade
ilgisini çeken olgularla (durumlarla) benzetmeler
yap�lmas�na zemin haz�rlamak olmu�tur.

Böylece betimlenen amaç do�rultusunda,
a�a��da tarihe damgas�n� vuran, i�levleri
birbirinden çok de�i�ik üç kad�n�n; Hz. Ay�e,
Jeanne d’Arc ve Kleopatra’n�n k�sa ya�am
öyküleri sergilenmi�tir. Ku�kusuz bizler, bir ba�ka
deyi�le bu kad�nlar� rahatl�kla ‘dünya üzerine bin
y�lda bir gelebilen kad�nlar’ olarak da
nitelendirebiliriz. Ve de bu münasebetle bir kez
daha görülmü�tür ki, büyük Alman �airi Schiller’in
(1759-1805) vaktiyle söylemi� oldu�u gibi,
gerçekten de ‘dünya tarihi, dünya mahkemesi’dir
(die Weltgeschichte ist das Weltgericht).

���������	
�
Hz. Muhammed%in üçüncü ve çok sevdi�i e�i Hz.

Ay�e, 614 y�l�nda Mekke’de do�mu�tur. Hz. Ay�e,
peygamberimizle evlendirildi�inde 9-10 ya�lar�nda

kadard�. Babas� Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in
en etkili destekleyicilerinden biri ve ba�dan��man�
idi. Bu evlilikte, onunla ba�lar�n daha da
güçlendirilmesini istemenin rol oynam�� olmas�
ola�an say�lmal�d�r. Hz. Ay�e, peygamberimizin
hayata gözlerini yumdu�u tarihte (8 Haziran 632)
henüz daha 18 ya��nda bulunuyordu. Temmuz
678’de, Hz. Muhammed’in ölümünden takriben
elli y�l kadar sonra Medine’de ölmü�tür.

Hz. Ay�e, ne peygamberimizin sa�l���nda ve ne
de onun ölümünden sonra babas� Hz. Ebubekir’in
(632-634) ve Hz. Ömer’in halifelik dönemlerinde
kayda de�er herhangi bir siyasi ve dini rol
oynamam��t�r. Ancak, üçüncü halife Hz. Osman’�n
öldürülmesini (656) takiben Hz. Ali’nin dördüncü
halife seçilmesini içine sindirememi�, derhal Hz.
Ali kar��tlar�n�n yan�nda yer alm��t�r. 1000 kadar
Mekkeli askerin ba��nda önce Basra’y� ele
geçirmi�, sonra da Hz. Ali’nin kuvvetleri ile sava�a
tutu�mu�tur. Bu sava� Hz. Ay�e’nin devesinin
etraf�nda cereyan etti�i için tarihte ‘Camel’ (Deve)
Vakas� olarak an�lmaktad�r. Sava� sonunda Hz.
Ay�e yenik dü�mü�, ancak Hz. Ali kendisine çok
sayg�l� davranm��, 12 bin dirhem emekli ödene�i
ba�latarak Medine’de sükûn içinde ya�amas�na
müsaade etmi�tir.

JEANNE D�ARC
Frans�z ulusal kad�n kahraman� Jeanne d’Arc’�n

insanüstü yeteneklerle ortaya ç�kmas�, döneminde
‘Orlean Bakiresi’nin birtak�m semavi ya da �eytani
güçlerinin tutsa�� olmas� ile aç�klanm��t�. Johanna,
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6 Ocak 1412’de Fransa’n�n kuzeydo�u
bölgesindeki Domremy’de do�mu� bir köylü
k�z�d�r. O s�ralarda, Fransa ile �ngiltere ve
Burgondlar aras�nda 1328’de ba�layan Yüzy�l
Sava�lar� sürüyordu. Ve küçük köylü k�z� Johanna
birtak�m semavi sesler duyuyordu. Bu sesler ona
Fransa’y� kurtarmak için Tanr�’n�n kendisini
görevlendirdi�ini bildiriyordu. Sonuçta, o, Tanr�
buyru�una uydu ve binbir güçlükle 1429’da
Chinon’da Kral V33. 9arl’a ula�abildi. Kral�, sava�
kazan�ld���nda ‘krallar kral�’ olarak taç giyece�ine
inand�rarak kendisine küçük bir sava� birli�i
vermeye raz� etti. Asker elbisesi giymi� halde bu
birli�in ba��nda 8 May�s 1429’da Orlean’� kurtard�.
�ngilizler kaçmak zorunda kald�lar. Bir y�l sonra
ise, 23 May�s 1430’da Compiegne ku�atmas�nda
Burgondlar taraf�ndan tutsak al�nd� ve Rouen’e
getirilerek büyük bir mebla� kar��l���nda
�ngilizlere teslim edildi. �ngilizler, Paris
Üniversitesi’nin de deste�i ile sad�k dostlar�
Rouen Ba�piskoposunun  ba�kanl���nda bir
‘Ruhani Mahkeme’ kurdurttular. Bu mahkeme
Johanna’y� ‘büyücülük’ ve ‘dinsizlikle’ suçlad� ve
yak�larak öldürülmesine hükmetti. Sonraki
tarihlerde itibar� iade olundu.

KLEOPATRA
Kleopatra, �skenderiye’den Yunan ve M�s�r

krall�klar�na hükmeden ‘Ptoleme’ hanedan�

krallar�ndan XII. Ptoleme’nin ikinci k�z�d�r. Kökü
Makedonya Kral� Büyük �skender’e dayanan aile,
M�s�rl� kan� ta��mamaktad�r. Do�umu M.Ö. 69’dur.
Henüz daha 17 ya��nda iken eski M�s�r’da
firavunlardan beri sürüp gitmekte olan bir
gelene�e uyularak 13 ya��ndaki erkek karde�i ile
evlendirilmi�tir. Sonra da bir süre ülkeyi birlikte
yönetmi�lerdir. Hükümet i�lerinden
uzakla�t�r�lmak istenmesi üzerine, Roma
�mparatoru Sezar’�n yard�m� ile tekrar taht�na
kavu�mu�tur. Kleopatra çok güzel, cinsel cazibesi
ile erkekleri büyüleme gücüne sahip, iktidar
h�rs�yla yan�p tutu�an bir kad�nd�r. Önce Sezar’�n,
onun ölümünden sonra da bir di�er güçlü Roma
generalinin, Antonius’un sevgilisi olmu�tur. Ne var
ki, Antonius, kay�nbiraderi Oktavius’la yapt���
Aktium Sava��’nda (M.Ö. 30) yenilgiye u�ram�� ve
ya�am�na son vermi�tir. Bunun üzerine Kleopatra,
Oktavius’a yakla�may� denemi� ise de ondan yüz
bulamam��t�r. Çaresizlik içinde, gö�üslerini zehirli
y�lana sokturarak ya�am�na son vermi�tir.
(MÖ. 30). Onun ölümü ile birlikte M�s�r’da
binlerce y�l süren Firavunlar dönemi de sona
ermi�, ülke Roma kolonisi olmu�tur.

En derin sayg�lar�mla.

K�salt�larak al�nm��t�r
Hürriyet, 29 Temmuz 1996
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A��r� uyum hastal���
LEVENT METE1)

Zelig, kar��s�ndaki ki�inin �eklini al�r. 9i�man bir
adamla konu�urken �i�manlar, kar��s�ndaki uzun
boyluysa boyu uzar. Bir psikiyatristle görü�türülür,
ancak k�sa sürede, onun söylemiyle konu�maya
ba�lar, psikiyatriste dönü�ür. �çindeki kendine özgü,
onu kendisi yapan çekirde�e ula�mak olanaks�z. Öz
varl��� bir aynayla kaplanm�� gibidir.

Woody Allen’�n yaratt��� bu film kahraman� a��r�
uyumlu ça�da� “Kitle insan�”n�n tipik bir
temsilcisidir. Ionesco, bu insan tipini özgün bireyin
kar��t� olarak tan�t�r. Davran��lar�na yön veren
ilkeleri ve yapt�klar� için kendine hesap verme
gereksinimi yoktur. “Ak�nt�ya kar�� yüzmez.” Ne
yapmas� gerekti�iyle de�il, kendisinden ne
beklendi�iyle ilgilidir. Kabul edilmek, onaylanmak,
yer edinmek, para kazanmak ya da olas� bir cezadan
korunmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Her �eyini
toplumdaki geçerli ortalamaya göre ayarlam��t�r. Bu
ortalama de�i�tikçe kendi kendine çekidüzen verir.

Kitle-insan� genellikle gösterdi�i uyumun
kar��l���n� al�r, onaylan�r, yükselir, kazan�r. Ancak,
bunun bir bedeli vard�r. Hedefe ki�ili�i pahas�na
ula�m��t�r, geldi�i noktada art�k kendisi de�ildir.
Truman Capote’un “Bay Kötülük” adl� öyküsünde dü�lerini satan ta�ral� k�z gibi, “sanki
bir h�rs�z her �eyini çalm��, yaln�zca kemiklerini b�rakm��t�r”. Bay Kötülük, insan�
edilginle�tiren ve kendisi olmaktan ç�karan ça�da� kent uygarl���ndan ba�kas� de�ildir.

Tehlikeli mi?
Özgünlü�ünü yitiren insan, her duruma kendili�inden uyum sa�layan bir robot kimli�i

içine sürüklenir. Otoriteye kar�� ç�kmas�, hatta ondan farkl� dü�ünmesi bile olanaks�zd�r.
Bu nedenle tehlikelidir, birey olarak kalmay� ba�arabilen insanda korku uyand�r�r. Çünkü,
her tür fanatizmin kullan�m�na aç�k durumdad�r.

A��r� uyum salg�nlar�
A��r� uyum hastal��� baz� dönemlerde ola�anüstü bir h�zla yay�larak salg�nlara yol

açabilmektedir. Don Siegel “Beden Kemiricilerin �stilas�”nda, bilim-kurgu tarz� içinde,
böyle bir a��r� uyum salg�n�n� konu al�r. �nsanlar�n ki�iliklerini silerek, onlar� zihinsel
olarak birbirinin kopyas� bitki-insanlar haline getiren bir tür bakteri h�zla yay�lmaktad�r.
Filmin kahraman� Dr. Bennell, olup bitenin fark�na var�r, insanlar� uyarmaya çal���r, ancak
ba�aramaz, tümü birer bitki-insana dönü�ürler. Bitki-insanlar�n en önemli özellikleri her
tür ko�ula uyum gösterebilmeleridir. Bellekleri silinmi�, herkesin ayn� �ekilde dü�ündü�ü,
bireysel farklar�n ortadan kald�r�ld��� “dertsiz” bir toplum yarat�lm��t�r.

Ionesco’nun “Gergedanlar�”nda benzeri bir öykü anlat�l�r. �nsanlar insanl�ktan ç�k�p
gergedan olmaya ba�larlar. Siegel’in filmindeki bitki-insana dönü�menin yerini burada
gergedanla�ma alm��t�r. Yazar, söz konusu dönü�ümden duydu�u kayg�y� �öyle dile getirir:
“… birdenbire ortaya ç�kan bir dü�üncenin bula��c� bir hastal�k gibi yay�lmas�. Yeni bir
din, bir ö�reti, bir fanatizm sürükleyiveriyor insanlar� … Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi,
insanlar sizin dü�üncelerinizi art�k payla�m�yorsa, sanki canavarlarla kar�� kar��yaym��s�n�z
duygusu uyan�yor insanda, örne�in gergedanlarla. Gergedanlar�n safl���, ayn� zamanda

100019 20A 13 Lees verder

noot 1 Atatürk E�itim Hastanesi Psikiyatri Klini�i, Bas�n Sitesi – �zmir

1

2

3

4

5

6

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



ac�mas�zl��� var onlarda. Onlar gibi dü�ünmüyorsan�z göz k�rpmadan öldürebilirler sizi”.
Siegel ve Ionesco öykülerini kurgularken yirminci yüzy�l�n iki büyük a��r� uyum

salg�n�ndan esinlenmi�ler. Siegel McCarthy dönemini, Ionesco, Nazi Almanyas�’n�
anlat�yor. Ayn� öyküler kolayl�kla günümüzün salg�nlar�na uyarlanabilir. Solingen’de ya da
Sivas’ta insanlar� yakan, Cezayir’de bo�azlar� kesen, Bosna’da dürbünlü tüfekle avlayan
ki�i bir bitki-insan ya da bir gergedan olarak tan�mlanabilir pekala.

A��r� uyumlu insan tipinin olu�umunda rol oynayan etkenlerden birisi olumsuz
ekonomik ko�ullard�r. Yoksullu�un, ki�inin sahip olamad�klar�n� ona verme vaadinde
bulunan otoriteye boyun e�mesini kolayla�t�raca�� aç�kt�r. Ayr�ca vaadler yaln�zca k�sa
süreli maddi ç�karla s�n�rl� de�ildir. E�er ya�anan olumsuz ko�ullar�n de�i�tirilebilece�i
umudu yitirilmi�se, bu dünyada ya da öteki dünyadaki bir cennete ula�mak için bir inanç
ordusuna yaz�lmaktan ba�ka yol kalmam�� olabilir. Buna kar��n, olup biteni salt ekonomik
ko�ullarla aç�klamak, bu karma��k olguyu fazlas�yla basitle�tirmek olur. Ayn� ekonomik
konumdaki insanlar�n bir bölümü dayat�lan kitle-insan� kimli�ine direnirken, baz�lar� ise
bunu sessizce kabulleniyorlar. Bu durum, herkesin içinde farkl� bir a��r� uyum tohumu
oldu�unu dü�ündürüyor. Gün gelip uygun ko�ullar olu�tu�unda, herkesin bitkisi farkl� bir
h�zla büyüyüp, farkl� çiçekler aç�yor. A��r� uyum hastal���n�n nedenlerini anlayabilmek için
bu duruma e�lik eden ruhsal düzeneklerin de gözden geçirilmesi gerekiyor.

Hastal���n ilac� var m�?
Dolay�s�yla, söz konusu ki�ilik yap�s�n�n

de�i�mesinin pek kolay olmayaca�� söylenebilir.
Böylesine köklü bir de�i�im için öncelikle,
ki�inin içinde bulundu�u durumun bireysel
varolu�u üzerindeki olumsuz etkilerinin fark�na
varmas� gerekir. �kinci ad�m, a��r� uyumlu
ki�ili�in sa�lamakta oldu�u avantajlardan
vazgeçilmesidir. Söz konusu dönü�ümün ne
denli güç oldu�unu aç�k bir �ekilde kavramak
isterseniz, yaln�zca bir gün için, sizden
beklendi�i gibi de�il de olmak istedi�iniz ve
do�ru buldu�unuz gibi davranmay�
deneyebilirsiniz. Bu küçük deney bile özgün bir
ki�ili�in bedeli konusunda size epeyce ipucu
sa�layacakt�r. Ama, ben zaten böyle ya��yorum
diyorsan�z, o zaman çevrenizdekilere yard�m
etmenizi öneririm. Sizin gibi insanlara
hepimizin öyle çok gereksinimi var ki …

K�salt�larak al�nm��t�r
Cumhuriyet Hafta, 25 Nisan 1997
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■■■■ Tekst 10

Eski Türk filmlerine ra�bet azalm�yor
Erhan Kele�o�lu

Bugün “Yine mi Türk filmi” deyip zapping yapanlar�n say�s� mutlaka az de�il ama
eski yerli filmler hâlâ ra�bet görüyor ve iyi rating sa�l�yor. Televizyon kanallar�nda
defalarca gösterilen filmler hem ele�tiriliyor, hem izleniyor. Münir Özkul’lu, Adile Na�it’li,
Tar�k Akan’l�, 9ener 9en’li, Halit Akçatepe’li ve ba�l� ba��na bir fenomen say�lan Kemal
Sunal’l� filmler büyük ilgi görüyor. Bu filmlerle büyüyen bir nesil, �imdi kendi çocuklar�yla
beraber bu filmleri tekrar tekrar seyrediyor. Kimilerine göre, toplumumuzda yok olmakta
olan eski de�erlere duyulan büyük özlemden kaynaklan�yor bu durum. Kentlile�me
olgusu ile birlikte insanlar�n gittikçe yaln�zla�t���, mahalle ya�ant�s�n�n silindi�i,
apartmanlarda kimsenin kimseyi tan�mad��� bir dönemde eskinin o s�cak ili�kileri arand���
için bu filmlere büyük ilgi oldu�u söyleniyor.

Kimileri ise meseleye tam tersi yönden bak�yor ve bu ilginin gerçekten var olup
olmad���n� sorguluyor. Maltepe Üniversitesi �leti�im Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Ersan �lal
de meseleye bu do�rultuda bak�yor ve televizyonlar�n yaln�zca ucuz olduklar� için bu
filmleri tercih ettiklerini dü�ünüyor. Ayr�ca bu filmlerin Türk kültürünü yans�tt���na
inanmad���n� da söylemeden edemiyor. Sinema ele�tirmeni Mesut Kara ise konuya son
derece duygusal bir çerçeveden bak�yor. Ona göre, Türk sinemas� seviliyordu çünkü o
filmlerde ve filmleri yapanlarda inanç ve sevgi vard�. O filmler samimi ve iyi niyetliydi. Son
dönemde televizyonlarda Türk filmlerine olan veya oldu�u ileri sürülen ra�betin alt�nda
ne oldu�u sorusuna Mesut Kara, �u yan�tlar� veriyor: “Belki televizyonlar çok ucuza
malettikleri için bu kadar çok film ald� ve gösterdi. Ama zamanla bu anlam�n� yitirdi.
Çünkü aslolan halk�n be�enmesiydi ve halk eski Türk filmlerini sahiplenmi�ti. O filmlerde
kendisini buluyordu. Geçmi�ini, yitip giden erdemleri farketti. Art�k o filmlerin televizyona
maliyetin azl���ndan çok, seyircinin onlar� izliyor, istiyor olmas� önemliydi.”

Her�eyin de�i�ti�ini ve bu de�i�imi en iyi Türk sinemas�n�n yans�tt���n� söyleyen
Kara, �öyle devam ediyor: “Geçmi� y�llarda varolan güzellikler yok olmu�, de�i�mi�, yerini
ba�ka �eyler, ‘yükselen de�erler’ alm��t�. Bunlar� halk, o filmleri izledikçe görüyordu. Bir
ço�umuz iyi insan olmay�, isyan etmeyi, mücadeleyi o filmlerin kahramanlar�ndan, Y�lmaz
Güney’den, Cüneyt Ark�n’dan, Nubar Terziyan’dan, Osman Alyanak’tan, Faik
Co�kun’dan, �hsan Yüce’den ö�renerek büyümü�tük.

Ku�kusuz o filmlerin çekildi�i y�llarda Türkiye bugünkünden çok farkl�yd�. Türkiye
nüfusunun ço�unlu�unun k�rsal alanda ya�ad���, köyden kente göçün ve topraktan
kopu�un alabildi�ine devam etti�i bir dünyada çekilmi�ti o filmler. Toplumsal de�i�imin
çalkant�lar�yla sars�lan küçük insanlar, zorluklara ve ac�lara, dünyalar�nda yaratt�klar�
hem�ehrilik, kom�uluk kurumlar�nda �ekillenen bir dayan��ma ile cevap verirlerdi. Hangi
dü�ünceden olursa olsun, mert insanlara sayg� duyulur, al�nteri ile çal��mak en büyük
fazilet kabul edilirdi. Derken öyle bir ça� ba�lad� ki, çuvalla kara para aklayanlar,
uyu�turucu kaçakç�lar�, eli kanl� katiller, halk�n paras�n� çalanlar ‘�erefli’ say�ld�lar. Onlara
helâl olsun, denildi. Türkiye’nin onunla gurur duydu�u hayk�r�ld�. Yeni dönemin erdemi
hangi yoldan olursa olsun kö�eyi dönebilmekti.”

Acaba �imdi televizyon kanallar�nda izledi�imiz eski Türk filmleri ulusal
kültürümüzü yans�t�yor mu?… Ersan �lal, bu filmlerin Amerikan salon filmleri tarz�nda
olduklar� ve bizim kültürel de�erlerimizi yans�tmad�klar� görü�ünde.

Art�k Amerikan kaynakl� kozmopolit kültür, bizim ülkemizde de egemen oluyor.
Farkl� ülkelerden, farkl� uluslardan, farkl� kültürlerden milyarlarca insan� ayn� markalar�
giymeye, ayn� �ark�lar� söylemeye, ayn� köfteyi yemeye ve ayn� filmi seyretmeye zorlayan
bu sürecin sonunda ne olaca��n� kimse bilmiyor ama duygusal ba�lar�n ötesinde, bu
kozmopolitle�me veyahut kültür emperyalizmine kar�� yirmi otuz y�l öncesinin filmleriyle
direnemeyece�imiz aç�k seçik görülüyor.

De�i�tirilerek al�nm��t�r
Nokta, 30 May�s 1998

100019 20A 15 Lees verder

1

2

3

4

5

6

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



■■■■ Tekst 11

Vazgeçemedi�imiz ‘ya�ma kültürü’

Özgür ATANUR

Ya�mac�l�k, yiyicilik sevdas� çok eskilere dayan�yor. Tevfik Fikret’in 1912 y�l�nda yazd���
‘Hân-� Ya�ma’ �iirindeki dizelerden bugüne hiçbir �eyin de�i�medi�i görülüyor. Eskilerde
ya�malama, adab�yla yap�l�rken bugünlerde sokaklarda, siyasette, Bo�az yamaçlar�nda aç�k
aç�k, göz göre göre yap�l�yor. Hatta devletin mal�n�n deniz olarak görüldü�ü bu dönemde
yemeyene domuz deniliyor. Ya�mac�l�k bizim kökenimizden mi kaynaklan�yor yoksa ‘d��
mihraklar’ m� bizi ya�mac� yap�yor gibi sorular kafalar� kurcal�yor.

“Bizim kan�m�zda ya�mac�l�k var” diyerek söze ba�l�yor gazeteci Güngör Uras ve fetih
zihniyetinin bunu destekledi�ini dile getiriyor. Fetihle toprak ve varl�k elde etmeye al��m��
ak�nc� bir neslin çocuklar� oldu�umuzun alt�n� çizen Uras, “elde edilen topraklar� kendi
topra��, kendi hakk� olarak gören zihniyetle, Anadolu’dan gelip bayra�� dikti�i yeri kendi
topra�� olarak gören zihniyet ayn�d�r” diyor. “�nsanlar �stanbul sokaklar�nda kald�r�mlar�na
büfeyi dikiyor “Buras� benim” diyor, parka çay bahçesi aç�yor “Buras� benim hakk�m”
diyor. Hân-� Ya�man�n en güzel misali �u: Bugün �stanbul’un trafik sorunuyla u�ra�anlar�n
akl�na, iki �eritli soka��n bir �eridini otopark olarak kullanan ve harac�n� yiyenleri oradan
kald�rsam yollar�n kapasitesi yüzde elli artar diye bir�ey gelmiyor. Ankara’da oturanlar �u
anda �stanbul’dan daha zengin çünkü orada oturanlar devleti soyarak ya��yorlar” diyen
Uras, ‘Hân-� Ya�ma’n�n bu söylediklerinde sakl� oldu�unu vurguluyor.

1950’li y�llarda ba�layan k�rdan kente ak�n ve bu ak�n�n
yaratt��� arsa talebinin, devletin planlama faaliyetleriyle
kar��lanamad���n� ifade eden Prof. Dr. Emre Kongar, tam
tersine devletin bu ak�na ilgisiz kald���n� ve hazine arazisi,
belediye arazisinin ya�malanmas�n�n, gecekondu aflar�yla
me�rula�t�r�ld���n� belirtiyor. 9imdi tabii bu yap� böyle olu�unca
kentle�me olgusu çerçevesinde kent arsalar�n�n rant� muazzam
miktarlara ula�t�. Bir süre sonra kentlerde kamu arazilerini
ya�malayarak gaspedenlerin, bu gasplar� sonunda zenginle�ip,
güçlendiklerini ve bunlar� me�rula�t�rmak için siyasete
girdiklerini söyleyerek; “Bunlar siyasal partilere girdiler ve yerel
örgütlenmelerde, yani belediyelerde, il ve ilçe meclislerinde
egemen oldular. Böylece ya�ma kültürünün siyasete hakim
oldu�u bir yap� ortaya ç�kt�” diyor.

‘Politik Yozla�ma ve Kleptokrasi’ adl� kitab�n yazar� ve Dokuz Eylül Üniversitesi
ö�retim üyelerinden Prof. Dr. Co�kun Can Aktan, bu konuyla ilgili �unlar� söylüyor:
“Türkiye’de bu süreç 1980 sonras�nda yayg�nla�t�. Benim tespitim �u, Türkiye’de ya�ma
kültürü ad�n� verdi�imiz konu geni� bir yelpazeyi kaps�yor. Ben bunu bir kavram alt�nda
incelemeye çal��t�m. Ben buna kleptokrasi veya siyasi yozla�ma ad�n� verdim. Bunun içine
rü�vet, yolsuzluk, halk dilinde torpil dedi�imiz adam kay�rmac�l���n farkl� türleri
girmektedir. Partizanl�k, e� dost kay�rmac�l�k, rant kay�rmac�l���n� hep yozla�man�n türleri
olarak belirttim. Devletin ekonomiye müdahalesi sonucunda ortaya ç�kan rantlar ve bu
rantlar� kapabilmek için yar��an kesimler ve kurulu�lar gibi. Devlet iç borçlanmayla
hazine bonolar�n� piyasaya sürdü�ü anda ortaya bir rantiyeci kesim ç�k�yor ve büyüyor,
geni�liyor. Yiyicilik, ya�mac�l�k i�te bu kleptokrasi kavram� alt�nda birle�iyor.”

Tüm bu tart��malardan sonra ister istemez yine Tevfik Fikret’in dizeleri zihinlerde
yank�lan�yor:

“Bu harman�n gelir sonu, kap��t�r�n gider ayak/
Yar�n, bakars�n�z, söner bugün ç�t�rdayan ocak!/
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar s�cak/
At��t�r�n, t�k��t�r�n kap�� kap��, çanak çanak…/
Yiyin, efendiler, yiyin; bu hân-� pür-nevâ sizin; /
Doyunca, t�ks�r�nca, çatlay�ncaya kadar yiyin!”

De�i�tirilerek al�nm��t�r
Nokta, 16 May�s 1998
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