








Nefta 1

Feminin rengi aksedip tenine

Yeni açmış güle misal olmuş

İn’itafiyle bak! ne al olmuş! 

Serv-i simin safalı gerdenine

Bu letafetle ol nihal-i revan

Giriyor göz yumunca rü’yama

Benziyor aynı, kendi hülyama

Bu tasavvur dokundu sevdama

Ah böyle gezer mi hiç canan? 

Gül değil arkasında kanlı kefen

Sen misin sen misin ey garib vatan!

Nefta 2

Bu güzellikte hiç bu çağında

Yakışır mıydı boynuna o kefen? 

Cisminin her mesamı yare iken

Tuttun evladını kucağında

Sen gider isen bizi kalır sanma

Şühedan oldu mevt ile handan

Sağ kalanlar durur mu hiç giryan? 

Tende yaştan ziyadedir al kan

Söyleyen söylesin sen aldanma! 

Sen gidersen bütün helak oluruz

Koynuna can atar da hak oluruz

Nefta 3

Git vatan! Kabe’de siyaha bürün

Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat

Birini Kerbela’da Meşhed’e at

Kainatta o hey’etinle görün! 

Bu temaşaya Hak da aşık olur

Göze bir alem eyliyor izhar

Ki cihanda büyük letafeti var

O letafet olunsa ger inkar

Mezhebimce demek muvafık olur

Aç vatan göğsünü İlah’ına aç! 

Şühedanı çıkar da ortaya saç!

Nefta 4

De ki Yâ Râb bu Hüseyn’indir

Şu mubârek Habîb-i zî-şânın

Şu kefensiz yatan şehîdânın

Kimi Bedr-in kimi Hüneyn’indir

Tazelensin mi kanlı yâreleri? 

Mey dökülsün mü kabr-i eshâba? 

Yakışır mı sanem bu mihrâba? 

Haç mı konsun bedel şu mîzâba? 

Dininin kalmasın mı bir eseri? 

Adem evlâdı bir takım cânî

Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?

Namık KEMAL



	 “…	Çocukluğumdan	beri,	oturduğum	evde	ne	ana,	ne	kız	kardeş,	ne	de	ahbapla	beraber	
bulunmaktan	hoşlanmazdım.	Ben,	yalnız	ve	müstakil	bulunmayı	daima	tercih	etmiş	ve	sürekli	
öyle	yaşamışımdır.	Tuhaf 	bir	halim	daha	var;	ne	ana,	ne	kardeş,	ne	de	en	yakın	arkadaşımın,	
kendi	 zihniyet	 ve	 telakkilerine	 göre,	 bana	 şu	 veya	 bu	 nasihatte	 bulunmalarına	 tahammülüm	
yoktu.	Çünkü	 bu	 vaziyet	 karşısında	 ya	 itaat	 etmek	 ya	 da	 nasihatleri	 hiçe	 saymak	 var.	Bence	
ikisi	de	doğru	değildi.	Yirmi,	yirmi	beş	yaş	farklı	olan	annemizin	ihtarlarına	itaat,	maziye	ricat,	
geçmişe	 dönme	 değil	 midir?	 İsyan	 etmek	 ise,	 faziletlerine	 ve	 yüksek	 kadınlığına	 inandığım	
annemin	kalbini	kırmak,	altüst	etmek	demektir…”
	 Bu	sözler	Ulu	Önder	Gazi	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	bizzat	kendisine	ait.	Hani	herkesin	
bildiği	o	meşhur	 söz	var	ya:	“	Özgürlük	ve	bağımsızlık	benim	karakterimdir.	”	 İşte	bu	 sözün	
kendisine	ait	tanımı…
	 İçerisinde	bas	bas	bağıran	bir	bağımsızlık	vurgusu/duygusu,	sanki	her	şeye	bir	isyan,	ama	
bir	o	kadar	da	ince	bir	ruh.	Her	birini	aynı	benlikte	toplamış	apayrı	bir	karakter…
	 Daha	küçük	yaşlardan	dayısının	çiftliğinden	ayrılışı,	gizli	gizli	askeri	lise	sınavlarına	girmesi,	
annesinin	evliliğini	kabullenemeyişi	kendisine	ait	bu	sözlerin	hayata	geçirilmiş	hallerinden	bazıları.	
İstanbul’un	işgali	sonrası	Pera	Palas	Oteli’nde	kendisini	masalarına	davet	eden	İtilaf 	subaylarına	
“Bu	topraklarda	misafir	olan	onlar,	arzu	ederlerse	onlar	benim	masama	buyursunlar!”	cevabını	
verebilecek	kadar	bağımsızlığına	düşkün	bir	adam…	
	 Trablusgarp,	Balkan,	Birinci	Dünya	 Savaşı	 derken	 yıllardır	 savaşmaktan	 bıkmış,	 yılgın,	



fakir,	çaresiz,	umutlarını	kaybetmiş	bir	milletten,	kendi	değerlerine,	kaynaklarına,	milli	kültürüne	
dayanan,	“Ne	Mutlu	Türk	/	Osmanlı	Olana”	değil	“Ne	Mutlu	Türküm	Diyene!”	algısını	getiren	
bir	milliyetçilik	anlayışıyla	 laik	bir	 toplum	ve	devlet	yapısı	oluşturan,	üstelik	bunları	yaparken	
totaliter	bir	anlayış	yerine	daha	en	baştan	millet	iradesine	dayanan	bir	teşkilatlanma	yaratan	bir	
lider…
	 Sakarya	 Meydan	 Muharebesi’nden	 önce	 kendisine	 verilen	 yasama-yürütme-yargı	
yetkilerini	 “Bu	 yetkiler	milletindir.	 Ben	 bu	 yetkileri	 süresiz	 üzerime	 alamam!”	 diyecek	 kadar	
milletine	güvenen/değer	veren,	hatta	Büyük	Taarruz	ve	Başkomutanlık	Meydan	Muharebesi	
öncesi	bu	yetkiler	meclis	tarafından	kendisine	“süresiz”	verilmesine	rağmen	vatanın	kurtuluşuyla	
“Efendiler,	yarın	Cumhuriyeti	ilan	edeceğiz”	diyerek	bu	yetkileri	yeniden	milletine	iade	eden	bir	
lider…
	 Sevgili	gençler,	düşünmenizi	istediğim	bir	soru	var:	Mustafa	Kemal	“1919	yılı	Mayısının	
19.	günü	Samsun’a	çıktım.	Ülkenin	genel	durumu	ve	görünüşü	şöyledir...”	ifadeleri	ile	başlayan	
Söylev’ini	hangi	satırlar	ile	bitirdi?	İşte	cevabı:	“Bugün	ulaştığımız	sonuç,	asırlardan	beri	çekilen	
milli	 felaketlerin	 yarattığı	 uyanıklığın	 eseri	 ve	 bu	 aziz	 vatanın	 her	 köşesini	 sulayan	 kanların	
bedelidir.	Bu	sonucu	Türk	gençliğine	emanet	ediyorum.	Ey	Türk	gençliği!	Birinci	vazifen…”	
devamını	hepimiz	biliyoruz.	Gençliğe	Hitabe…
Değerli	 öğrencilerim,	 içinde	 yaşadığımız	bu	 toprakların	değerini	 iyi	 bilelim.	Bu	 vatan	 sizlere	
emanet	edildi.	Mustafa	Kemal’in	değerlerine	sahip	çıkmak	ve	onları	yaşatmak	bizim	elimizde.	
Bağımsızlık,	özgürlük,	eşitlik,	adalet…	Bu	terimler	içinde	barındırdığı	anlamları	itibariyle	çok	
derindir.	Bunların	hiçbir	zaman	sıradanlaşmaması/sıradanlaştırılmaması	dileklerimle…

Murat GÜRSOY



Ölürken gülümsüyordu adam

Ve çok şey geçmişti başından

Şiir olamamıştı hiç aşkları

O sevmek için yaşadı

Ve sen de hatalıydın

Bir mayıs akşamı bülbülün cazibesini kullanırken

Ona bakmamalıydın

O sevilmek için yaşadı

Ya gerçekten bilmiyordu yaşamayı

Ya da belki istememişti mutlu olmak

Keşke ona da nasip olsaydı

Bir kez olsun sana dokunmak

O bir sende var oldu, kelebek misali ömründe

Kırdı, kırıldı fakat hep seni andı

Ölüm döşeğinde bir elinden annesi tutuyorken

Hep senin adını sayıkladı

Peki sen, şiirden anladığını söyleyen kadın

Hiç gördün mü o adamın sancılarını

Bir mayıs akşamı

O garipti, sense güzel

Onu güzel hatırladın mı

Ece GÜNEŞ



 1945 yılında Nazi önderliğindeki Almanya 

2.Dünya Savaşından mağlup bir şekilde ayrılmış,ülkenin 

ekonomisi sekteye uğramış,insanlar aç,nüfus az,var 

olan kaynaklar ise galip devletlerin elinde. Almanya 2 ayrı 

devlet olarak  yeniden küllerinden doğmaya çalışıyor. 

Fakat bir problem söz konusu nüfusunun büyük bir 

çoğunluğunu savaşta kaybeden Almanya’da var olan 

nüfus Almanya’nın yeniden inşaa edilebilmesine ancak 

yetebilmekte. Savaşta batmış olan bir devlete de hiçbir 

kimse göçmüyor. Bu noktada Almanlar radikal bir karar 

alıyor. Türklere kapılarını açmak. Bu hamle Almanları 

kurtarsa da halk tarafından pek fazla benimsenmiyor. 

Yıllarca hor gördükleri Türk halkına mahçup olmak 

onlara fazlaca ağır geliyor. Bu çekememezlik zamanla 

aşırı sağ kesimin destek verdiği , neonazi örgütlerince 

şiddet eylemlerine dökülüyor. Tarih 23 Kasım 1992, 

“Almancılardan biri” olan Arslan ailesinin evi neonaziler 

tarafından kundaklanıyor. Çok geçmeden 29 Mayıs 

1993’de bu sefer Genç ailesinin evi. Yaşananlar 

Almanyada yaşayan Türkler için çok büyük bir şok 

oldu.Bu şok zamanla korkuya daha sonra acıya en son 

olarak da öfkeye dönüştü. Fakat Türklerin öfkesi ırkçı 

neonaziler gibi olmamalıydı. İşte bu noktada CARTEL 

doğdu...

 Rap müzik şuanda da olduğu gibi o dönemde de 

belirli toplulukların görüşlerini özgürçe açıklayıp bunu 

estetik bir hazla buluşturmasıydı.İşte CARTEL bunu 

yaptı. Yanına kendileri gibi ırkçılığa karşı birkaç yabancı 

da alarak 2 yıllık bir serüvene çıktı. “Yabancısın diye 

seni ezemesinler CARTEL Almanya’nın üç köşesinde” 

işte bu ırkçılığa verilebilecek en güzel cevabın ayak 

sesleriydi.

 Kısa süre içinde CARTEL tüm Avrupa’yı 

titretmeye başladı.Şarkılarının MTV’de yayınlanması 

ise onların ününe ün kattı.Fakat grup asıl etkiyi 

Anadoluda yaratmıştı. Almanyada yakılan kıvılcım 

Türkiyede büyük bir yangına dönüşmüş ve o dönemde 

yaşayan her kesimi etkisi altına almıştı. Öyleki CARTEL 

İnönü Stadyumu’nda binlerce kişilik bir rap konseri 

verdi. Bu Türkiye de bir ilkti.Üstelik konser Türkiye’de 

Michael Jackson konserinden sonra en fazla ilgi gören 

konser ünvanını kazandı.Tüm bu rüya ise yalnızca iki yıl 

içerisinde olmuştu.Fakat etkisi hala bitmeyen bir ateşin 

çakmağıydı CARTEL.Dün söyledikleri gibi...

Almanyanın caddelerinden al sana haber 

Durum beter bak cartele saygı göster 

Bomba rep şeklinde geliyor 

İpucunu yaktık ateş devam ediyor 

Ona sana bana buna kuvvet veriyor 

Konuşda söylede susmada sende 

Problemin çözümü bizde ve bende 

Yabancısın diye seni ezemesinler 

Cartel almanyanın 3 köşesinde 

Hasan Aykut ÖZTÜRK



Bir yandan Hain Kostok’un peşinden koşarken bir 
yandan Mars’ın kılıcını bulmaya çalışırken kendini 
Roma’da bulan, bir yandan Rahip Moro’yu bir yandan da 
Viking Toro’nun boğazına yapışan bir yandan Vandal 
prensesiyle yatarken bir yandan da Çin vilayetlerinde 
at koşturan Ulu Türk Tarkan’dan başkası değildir.  

Tarkan denince  akla Türk savaşçısı gelen 
zamanların karizmatik Yeşilçam jönlerinden Kartal 
Tibet, Ankara’da dünyaya geldi. Babası ve annesinin 

öğretmen olması onun küçük yaşta okuma 
ve yazma konusunda yaşıtlarının önüne 
geçmesini sağladı. Okulun başarılı 
öğrencisi,şiir okuyucusu küçük 
Kartal’ın yeteneği fark edilir ve Çocuk 
Tiyatrosunda   piyeslerde oynamaya 
başlar.Annesinin maaşı 125 lirayken o 
eve 90 lira getirir olur.

Başta Mimarlık okumak istese de Konservatuar 
sınavlarında yüksek puan alınca oyunculuğa 
kayar gözü. 

1961 yılında Ankara’nın ilk özel 
tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin 
açılışında görev alır.

Her zaman Türk Sinemasına 
yukarıdan bakan Kartal Tibet 
elinde mendilleriyle sinemaya 
giden arkadaşlarıyla dalga 
geçer, “ bile bile ağlamaya 
mı gidilir ? ” diyen sadece 
yabancı  yapımları izleyen 
birisidir.Ancak bu inat çok 

uzun sürmez 1965 yılında Abdullah 
Ziya Kozanoğlu’nun çizgi-romanı 

Karaoğlan ile seyircinin karşısına 
geçer.Dönemin diğer jönlerinden Cüneyt 

Arkın’nın da aynı dönemlerde “Malkoçoğlu” ile 
seyircinin karşısına geçmesi bu tür aksiyon filmlerinin 
popülerliğini arttırır.Film için at binme,dövüş 



eğitimleri gibi işlerin eğitimini alır Dövüş sahnelerinde, sonraları ün yapacak Cüneyt 
Arkın mı iyidir acaba, o mu? ‘‘Tabii ki Cüneyt’’ der, ‘‘O daha çok kendini verdi bu 
işlere, kırılmadık yeri kalmadı zavallının. gözükaraydı o, ben kendimi hep korudum.’’ 
Cevabını verecektir.
Film, Türk halkının manevi duygularına ulaşmış, maddi bir kazanç da sağlamış ve Türk 

sineması Kartal Tibet’i tanımıştır.

Karaoğlan serisinden sonra Sezgin Burak’ın çizgi romanından uyarlanan Tarkan ile 
1969 da seyirci karşısına çıkar. Bu filmi 1970-Tarkan Gümüş Eyer, 1971-Tarkan Altın 
Madalyon, 1973-Tarkan Güçlü Kahraman filmleri takip eder.Oyunculuk dönemlerinde 
yönetmenliğe de merak sarar hatta filmlerin bazı sahnelerini kendisi çeker.1976-“Tosun 
Paşa” ile oyunculuğu bırakır, yönetmenliğe başlar. 20’den fazlasının Kemal Sunal’ın 
oynadığı 56’ya yakın Film yönetmenliği yapar.Televizyonun popülaritesi artınca dizi 
yönetmenliği de yapmaya başlar.

Yazımın burasına kadar oldukça nesnel bir yaklaşımla Kartal Tibet’i anlatmaya 
çalıştım ancak bunda sonra işe duygularımı da katmasam bu çorbanın tuzu eksik kalır. 
Kartal Tibet’in başarılı olmasında yatan asıl gerçek Türk halkını kalbine girebilmesi 
ve gerek bakışları gerek sözleri gerek rolleri ile kendini millete sevdirebilmesidir.
Özellikle vurmalı kırmalı Yeşilçam filmlerinden ayrı bir havası vardır. Kartal Tibet 
yapıtlarını kendisi gibi milliyetçi bir oyuncunun  hamuruyla yoğurup topluma bir şeyler 
kazandırmak için sahneler. Ustalığın yanında bilgi de verir toplumun aksıyan yönlerine 

dikkat de çeker. Sadece 10 yıl süren oyunculuk kariyerini arkasında büyük 
bir hayran kitlesi bırakarak terk eder ve yönetmenlik koltuğuna oturur. 
Kartal Tibet’i herkes hatırlamaz ama Tarkan filmindeki ahtapot sahnesini 
bilmeyen birisiyle karşılaşmak oldukça güçtür. Sadece kendi zamanında 

var olan bir sanatçı değildir duyguları, bakışları, canlandırdığı 
karakterler zamanının ötesine çoktan geçmiştir ; sadece Yeşilçamın 
değil, sinema tarihimizin içine de kazınmıştır. 

Özgür ARSLAN



SUNU
Sanat kurgunun ya da ötelenmiş duyarlılığın resmi ise bu, biz okurlara bir ölçüde duygu, bir ölüçüde 

düş, bir ölçüde öğreticilik tılsımıyla dokunduğunda “ uyanış “ gerçekleşiyor.

Edebi antlaşma yolunda atılan her adım bir sır yahut saydam toplum ülkesine ulaşıyor.

Belki bir Balzac kahramanı yandaş, Sophokles tragedyası özlem, Aytmatov bozkır, gizem , Rilke kalemi 

Kılıçtan keskin hülya, Yaşar Kemal’in Memed’i pusula oluyor bize.

Bu engin erişme tutkusunda nice merdiven kuruluyor geleceğe.Biliyoruz ki her basamak bir öykünmedir 

söylenmeyeni söyleme hasretine...2,

Bakıyoruz Goethe ile yarışan dadaist türkülere... “ Zafer çok yakın ey AŞK yılma “ deyişi gibi Hüsn’ün 

çekiliyor birden ateş denizleri de...

“ Bülbülün feryadı nedir / Asıl aşk pervanedir. “ diyerek yürüyen de Aragon ‘un sürrealizmini içen de 

Gogol’un realist “ Palto’suna bürünen de ulaşıyor saadete...

Aşk Hüsn’e

Pervane ışığa

Hudhud Simurg’a

Emrah Selvihan’a

Akaki Paltosuna

Joseph K. Şatoya

C. tavizsiz sokaklara ulaşıyor.

İşte bu sayfalardada ışıl ışıl yürüyor genç vaveylalar...

Her kalem darbesi, kil iz, fırça ahengi, nota vuruşu umudu diriltmektir ey neslim !

Umudu tüketerek gerçekleştirdiğiniz bütün söylemlerin görkemi gibi yaşayınız ömrü !



Pınar TELLİ GÜRSOY

Ağdalı, vakur, yalın ya da çok ritimli tümcelerinizle iz bırakınız.

Biliniz ki bir esrarlı kalemdir yakın eden ırağı, sevdiren ütopyaları ...

Adımınız söz çağlayanına sözünüz esaret düşmanı “ an “ lara ulaşsın ! Edebiyat denizinde yol alan 

gemicinin can suyu olsun mürekkebiniz !

Yine, yeniden nice “ VAVEYLA ” larda ümit biriktirmeniz dileğiyle...



“ Bütün benliğinizde özgünlük taşıyor olmanız lazım. Koleksiyon 
anlatımlarımda ve kendi özel hayatımda hep nasılsam öyleyim. 
Genelde konuşurken de cesaretim var, giyinirken de… İster istemez 
koleksiyonlara da yansıyor bu. Yenilik de ister istemez oluyor. Çünkü 
yeni bir şeyler yaratmanın verdiği haz çok büyük. ”

Türkiye’de son 10 yıldır “couture” konusunda iddialı isimlerin başında 
gelen tasarımcı Zeynep Tosun ile tasarımdaki yenilikçi yaklaşımları 
konuştuk. O ise tüyoları ve sıcakkanlı cevapları ile ders çıkarılacak birçok 
not verdi bize.

- Sürdürülebilirlik anlamında büyük bir başarı sağladınız. Bunda 
yenilikçi yanınızın etkileri nedir ? 

Her  zaman kendimle yarışıyorum, öncelikle her sezon bir öncekinin 
daha iyisini yapmak en büyük hedefim. Meraklı ve araştırmacı bir kişiyim, 
gezdiğim gördüğüm her şeye karşı büyük bir merakım var, her gün yeni 
bir şey öğrenmezsem o gün benim için yavan oluyor. Kısacası , her gün 
hayatımı yenilemeye çalışıyorum ve tabi ki bu koleksiyonlarıma da 
yansıyor. Yeni insanlar, yeni yemekler, yeni müzikler, yeni kültürler, yeni 
yerler, yeni yeni yeni… Bence tasarım işinde olsanız da olmasanız da 
insan her gün bir sonraki günün üstüne koymalı ; bu , kişisel gelişiminiz 
için çok önemli. Hayattaki en büyük motivasyonum öğrenmek, ölene 
kadar öğreneceğim.

Koleksiyonlarınıza İstanbul’da aldığınız tepkiler ile yurt dışında 
aldığınız tepkiler benzerlik gösteriyor mu? Yenilikçi yaklaşımlara 
Türkiye ne kadar açık?

Türkiye bu konuda aslında oldukça kucak açıcı, tasarım konusunda 
yenilikleri çok beğeniyorlar, problem onları taşımaya gelince... Birçok kişi 
çok daha standart stillere eğiliyor. Kadınlar özgün olmaktan ziyade kocam 
beğenir mi? Millet ne der? gibi düşüncelere sahipler ama gençler bunları 
yıkıyor, kendileri için giyiniyorlar. Yeniyi denemeye çok daha açıklar. İşin 
aslı ne giydiğinizde değil, asıl olan tavrınız.

Zincir mağazalara sahip dünya çapındaki markaların tasarımcılarla 
iş birliği yaptığı çalışmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun Türkiye 
yansımaları da oluyor. Bu durumun olumlu yanları sizce neler? 

Son yıllarda çok daha artan tasarımcı-marka iş birlikleri var Türkiye’de. 
Türk tasarım dünyasının böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Türkiye fasonda 
çok iyi bilinen bir ülke fakat tasarım yüzü hala gelişmekte. Bu, çok normal 
bir süreç ama güzel gidiyor, birçok tasarımcı birçok iş birliği yapıyor. Hem 

marka hem tasarımcı için değerli deneyim ve pazarlama unsurları var. 
Ünlü isimlerle de iş birliği oluyor, bence son derece güzel bir gidişat var.

El işi ağırlıklı abiye koleksiyonlarınız hakkında da biraz konuşalım 
istiyoruz. Böylesine bir üretimde yaratıcılığın payı ne oluyor? Mağaza 
zincirlerine verdiğiniz bu tip işlerde yenilikçi davranmak mümkün mü?

Tabi ki. Elişi bir sanat ve her koleksiyonda sanat yapmaya 
çalışıyorsunuz. Her seferinde bir şeyler anlatmak için yeni versiyonlar 
geliştiriyorsunuz, konseptinize uyguladığınız zaman bir bakmışsınız 
bambaşka bir malzemeden bambaşka bir detay elde etmişsiniz. Üretim 
için zor oluyor tabi ki ama zaten her şeyden fazlasıyla var, bu sebepten 
sizin katma değeriniz bu işler oluyor. Zaten elişinde yeni, enteresan ve 
fikirsel olarak daha gelişmişini koyduğunuzda size gelen tepkilerden 
anlıyorsunuz. Mesela biz telkırma çok kullanıyoruz, harika bir ekibimiz 
var, Bartın’da, insanlar görünce büyük bir nostalji yaşıyorlar ama aynı 
zamanda hiç böyle kullanılacağını düşünmemiştim, ne kadar değişik gibi 
tepkiler veriyorlar ve gerçekten o sanatı üstlerinde taşımak istiyorlar, 
bence çok değerli!

Koleksiyonlarda klasik çizgilerin dışına çıkmanın artıları ve eksileri 
neler oluyor?

Satış, hikayenizi anlatmayı gerektiriyor hele ki klasiğin dışında ise. Bir 
de eğer benzer bir şeyler yok ise işte o zaman zor, çünkü marketi sizin 
oluşturmanız lazım ama bir kere anlaşıldığı zaman, o an benzersiz oluyor, 
her tasarımda olduğu gibi.

Çarpıcı tasarımlar ve transparan detaylar Zeynep Tosun çalışmalarında 
sıkça gördüğümüz bir durum. Cesaret ile çarpıcılık arasında nasıl bir 
korelasyon var? Tasarımda cesaret yenilikçi davranmak mıdır?

Valla bana sorarsanız bir yere girdiğiniz an enerjinizin konuşması 
lazım. Bu çarpıcılık olsun, sükûnet olsun. Bütün benliğinizde özgünlük 
taşıyor olmanız lazım. Koleksiyon anlatımlarımda ve kendi özel hayatımda 
hep nasılsam öyleyim. Genelde konuşurken de cesaretim var, giyinirken 
de. İster istemez koleksiyonlara da yansıyor bu. Yenilik de ister istemez 
oluyor. Çünkü yeni bir şeyler yaratmanın verdiği haz çok büyük. Dünyaları 
yeniden yaratıyorum diyemem ama gerçekten yeni yorumlar getirmek 
hedefim.

Kişiye özel tasarım her zaman yaratıcılık mı barındırır? 

Tabi ki! Hatta o kişiye yenilik getirebilmek çok daha büyük bir 
yaratıcılık ve tasarımsal komünikasyon becerisi barındıran bir süreç.

“Enerjinizin konusması lazım”,



Londra Moda Haftası’nda birçok defile yapmış, Paris’te 
satışta ürünleri olan birisi olarak yurt dışı pazarını Türkiye 
ile kıyaslayabilir misiniz?

Türkiye çok daha kolay. Yurt dışında pazar çok doymuş 
halde, fakat burası hala aç, rekabet daha az. Burada zor 
olan asıl size değer vermesi gereken satış noktalarının 
neredeyse hepsinin sizi 2. plana atması. Tüm yabancı 
tasarımcılardan kesin alım yapılmasına karşın, Türkiye’de 
neredeyse tüm mağazalar tasarımcılardan hep konsinye 
alıyor. Bize gelince bütçeler kısılıyor, halbuki asıl ihtiyacı 
olan bizleriz, sanki dünyanın dört bir yanına satıyoruz da 
bir de konsinye vereceğiz burada. Sormayın çilemiz büyük.

Lady Gaga’nın sizin tasarımlarınızı giyiyor olması epey 
konuşuldu, başka giydirdiğiniz ünlüler var mı? Bunların 
dışında siz kimi giydirmek isterdiniz? 

Birçok kişi var tabi ki Kate Hudson, Jordun Dunn, Nicole 
Scherzinger, Jessie J, Chloe Sevigny’yi giydirmeyi çok 
isterdim hep ama işin aslı kendine güvenen, yetenekli, işi 
her ne ise onu iyi yapan her kadını giydirmek benim asıl 
hayalim, kıyafet onları değil onlar kıyafeti giyecekler.

Türkiye’de yapılan moda etkinliklerini nasıl 
buluyorsunuz? Sizce ülke olarak modanın neresindeyiz? 

Her sezon MBFWI’ya katılıyorum, hazır giyim 
koleksiyonlarında video gösterimi, couture koleksiyonları 
için ise defile yapıyoruz. Türkiye’de yeni koleksiyonunuzu 
görmeye gelen kitle son müşteri, bu sebeple satın almacı 
eksikliği var. Sezonlar burada daha geç, satın alımcıların 
bütçesi kalmamış oluyor. Tüm bu gelişmelerden dolayı 
gelmeye korktukları bir ülke. Yoksa fashion week’ler son 
derece profesyonel ve güzel geçiyor, uluslararası pazarda 
satan birçok tasarımcımız var. İşte yavaş yavaş her şey 
gelişiyor ama hızlı adımlarla olamıyor.

Güzel sohbetiniz ve içten cevaplarınız için teşekkürler.

Rica ederim. Çok keyifli oldu. Teşekkür ederim. 

Pınar CESUR



Swissair	uçağı	Zürih’ten	Washington’a	gidiyordu.Atlantik	üzerindeydiler.	75	yaşındaki	first	 class	 yolcusu	
rahatlamak	için	koridorda	yürüyüşe	başlamıştı	ki	koruması	yanına	geldi.Suratı	allak	bulaktı,	deneyimli	adam	
kötü	bir	şey	olduğunun	farkına	vardı.Açıklama	çok	gecikmedi,	“efendim,	iki	uçak	Dünya	Ticaret	Merkezi’ne	
çarpmış.”	Adam	anlık	bir	şok	yaşadı	fakat	çabuk	atlattı.”	Kaptan	pilot	sizinle	görüşmek	istiyor.”	dedi	koruması.	
Kokpite	girdiler	pilot	durumu	izah	etti,	uçaklar	kaçırılmış	;	ikisi	Dünya	Ticaret	Merkezi’ne,	biri	Pentagon’a	
çakılmıştı,	biri	ise	hala	kayıptı.	Pearl	Harbor’dan	beri	ilk	defa	Amerikan	toprakları	bir	saldırı	ile	yıkılıyordu.
Tarih	şaşırmayacağınız	gibi	11	Eylül	2001’di.

O	yaşlı	yolcu	kimdi	derseniz	?	Dolar’a	hükmeden,	Amerika	Merkez	Bankasının	Başkanı,	dünya	ekonomisini	
baştan	yazabilecek	tek	adam	olan	Alan	Greenspan’dı.

Döndü,	oturdu	yerine,	koltuğuna	bağlı	telefona	sarıldı.Alttakiler	bile	birbirine	ulaşamıyor,	havada	ki	nasıl	
ulaşsın	?	Düşündü,	düşündü	Zürih’e	dönüş	3	saat	sürdü.Her	gün	4	trilyon	dolar	pompalayan	dünyanın	en	
büyük	motoru	Amerikan	ekonomisi	felce	uğrayacaktı,	korku	krize	bile	götürebilirdi.

Ve,	herkesin	birşey	desin	diye	ağzına	baktığı	kişi,	havada,	pencereden	bulutları	izliyordu.

İndiler	nihayet.	Ayağı	yere	basar	basmaz	ilk	emir	geldi	“	bana	çalışan	bir	telefon	bulun!	”.	Bulundu.Amerikan	
Merkez	Bankası	Başkanı	tarihi	olay	hakkında	ilk	direktifini	verecekti.Herkes	nefesini	tuttu.	Telefon	tuşlandı.

Ve...	“	Andrea	iyi	misin	?	”	dedi!

Dünya	ekonomisine	yön	veren	adam,	dünya	biraz	beklesin	demiş	ve	eşini	aramıştı...

Dönelim	 Kurtuluş	 Savaşı’na...	 Savaşı	 silah,	 top,	 tüfek	 değil	 ;	 annelerimizin	 duaları,	 hemşirelerimizin,	
ninelerimizin	cesareti,	katıksız	ekmek	yerim	de	vatanımı	vermem	diyen	kadınlarımızın	inancı,	Nene	hatun,	
Kara	Fatma,	Halide	Edip,	Şerife	Bacı	ve	daha	nice	kadınlarımız	kazandı.Vermedi	evini,	tarlasını.	Ezdirtmedi	
kirli	postallara.

Onlar	;	içimizde,	sanatta,	sporda,	eğitimde	tahmin	edebilceğiniz	her	yerde.Onları	görmezden	gelmek,	“Sen	
kadınsın,	ne	anlarsın!”	demek,	cahillikten	öte	birşey	değildir.	Kadınsız	bir	dünya	yıldızsız	bir	gökyüzüne	benzer.
Yıldızlara	ulaşamamamız	onların	bir	 işe	 yaramadığı	 anlamına	gelmez;	dünyanın	her	yerindeki	baskılanan	
kadınlara	da	ulaşabilirsek	dünya	olduğundan	daha	güzel	olacaktır.

Bir	de	kadının	gözünden	baksak	dünyaya,	belki	de	dünya	o	kadar	da	rezil	bir	yer	değildir...

Dünyanın	her	yerinde	baskılanan,	zulüm	gören,	“	sen	kadınsın,	ne	anlarsın!	”	denilen,	yılmayan,	seven,	
sevilen	 tüm	 kadınlara	 selam	 olsun,	 selam	 olsun	 Kara	 Fatma’ya,	 Halide	 Edip’e	 selam	 olsun	 Cumhuriyet	
Kadınlarına...

Hasan Aykut ÖZTÜRK



Gür ağaçların sarıp sarmaladığı, yer yer ağaçların arasından süzülen ışıltılı maviliğin gözleri kamaştırdığı 

yolda; nereye ulaşacağını bilmeden ilerlerken camını biraz araladı. Sabah serinliğini yüzünde hissetti, eli 

tekrar camı kapatmak üzere geri gitmişti ki hoşlanmadığı rüzgar sol yanağına çarpıp birkaç tel saçını 

kulağının arkasından çıkarırken en son birkaç yıl kadar önce duyduğu kokuyu tekrar nefesinde hissetti. 

Aniden gelen serinliğin bile onu canlandırmaya yetmediği anda bu koku onu kendine getirmişti. Arabayı 

durdurdu. Camı sonuna kadar açtı, rüzgar hızını kaybettiğinden koku usul usul yayılma fırsatı bulmuştu. 

Yüzünü sola doğru çevirdi, maviliğin ardından doğan güneş; Yen’i bir günün daha başladığını ve onu doğan 

son günmüşçesine bütün ışığını içimizde hissetmemiz gerektiğini söyledi. 

Arabadan indi. Tüm vücudunu maviliğin olduğu yöne çevirdi ve gözlerini kapattı. Etrafa Yeni yeni saçılan 

gün ışığı yüzüne dokundu. Koku içini bütünüyle sarmışken sıcaklığı önce yanaklarında hissetti. Sanki 

“o” gelmiş de her zamanki gibi yüzünü ellerinin arasına almış, yumuşak avuç içleri ısıtmıştı yanaklarını. 

Sonra göz kapaklarından içeri girmeye çalışan gün ışığı;  “o” öperken  dudaklarında kor halinde olup 

kirpiklerine değdiğinde herbirini tutuşturan ateş gibi yaktı kirpiklerini.  Bu arada güneş yavaş yavaş 

etrafını hareketlendirmeye başladı. Ağaçlar yapraklarını uyandırmış mavilik ışıltısını yitirmiş yerini 

beyaz köpüklere bırakmıştı.... En son yakıcı sıcak saçlarına dokunduğunda koku başını döndürmeye 

başladı. Saçlarına dokunan her bir huzme “o”nun  naif parmaklarını andırıyordu. Koku da “o”nu tamamen 

hatırlamasını ve tekrar yaşamasını sağlamıştı. 

Kirpikleri biraz serinler gibi olduğunda “o” saçlarını okşamaya devam ediyordu. Her seferinde onun 

saçlarına takılan mavi yüzüğünü düşündüğünde ise yavaşça kirpiklerinden süzülen gözyaşının yanağını 

ıslatamadan bir şeye takıldığını fark etti. Gözlerini hafifçe araladığında Elmacıklarına konmuş, “o” kokan 

ve gözyaşını durdurmaya çalışan mavi kelebeği kendisine bakarken buldu.           

Zeynep Su AKAT



Haftasonu Avrupa seyahatine çıktım.

İlk durağım Macaristan oldu.Budapeşte’nin 

Odunpazarı semtinde bulunan eski döneme ait 

fakat restore edilerek günümüze kazandırılmış, 

Odunpazarı evlerinde kahvaltımı yaptım.Bir 

sonraki durağım Şanzelize oldu.Edebiyat üzerine 

tartışmalar yapılan bir kütüphaneye girdim.

Burda herkes şık giyimli,terbiyeli ve misafirperver. 

Beni içlerine  alıp klasist sanatçılar üzerine derin 

sohbetlere daldılar. Öğleye doğru ise canım İbiza’da 

denize girmek istedi.15 dakikalık bir yolculukla 

denize vazrdım.Su temiz ve berrak,sahil desen cıvıl 

cıvıl.Küçük çocuklar bozkırın ortasında kumdan 

kale yapıyorlar.Sonrasında ise Venedik’e hareket 

ettim.Venedik’in o ünlü kayıklarıyla şehrin içinde bir 

tur attım.Ertesi gün döneceğimden hemen Rusya’ya 

gidip Putin ile görüştüm,Merkel de oradaydı,beni 

görmek istemiş sanırsam. Eee buralara kadar gelip 

çibörek yememek olmazdı.Hemen Kırım’a gidip 

Tatarların ellerinden çibörek yedim. Dönüşte rotam 

Paris üzerindeydi,kızlı erkekli gruplar sokakta 

gitar çalıyor,şarkı söylüyordu.Bu curcunalı günün 

yorgunluğunu ise Londra’da bir senfoni orkestrası 

konserinde attım.

 Evet, haftasonu Eskişehir’deydim.Bakmayın 

Eskişehir dendiğine. Yılmaz Büyükerşen’in 

Yenişehir’i burası.İnsanların her gece tiyatro,bale 

veya senfoni orkestrası izlemeye gittikleri, 

biletlerinin ise günler öncesinden tükendiği bir 

kent burası.Sokaklarında her türtürlü heykeli 

görebilir,eğer Balmumu Heykel Müzesi’ne 

giderseniz de sanat nedir anlayabilirsiniz. Gidicek 

olanlara tavsiyem onların hiçbiri gerçek değil 

sakın korkmayasınız. İsterseniz Sindirella ile bir 

gün geçirebilir,isterseniz Porsuk kenarındaki bir 

sahilde güneşlenebilirsiniz. İsterseniz Türkiye’nin 

ilk hamburgercisinde hamburger yiyebilir isterseniz 

şehrin en eski sakinlerinden olan Tatarların 

ellerinden çibörek yiyebilirsiniz.Yalnız bir ayrıntıya 

dikkat çekmek isterim çiğbörek değil,çibörek. Ama 

ne yaparsanız yapın bu şehirde kültür ve sanattan 

uzak kalamazsınız...



Yılmaz Büyükerşen : 8 Kasım 1937 tarihinde   

Eskişehir‘de doğmuştur. İlk ve ortaokulu bitirdikten 

sonra Eskişehir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 

de 1962 yılında mezun oldu. 1966 yılında doktorasını 

tamamladı. 1968 yılında doçent oldu. Aynı yıl 

akademi Başkan Yardımcılığına getirildi. 1973 

yılında profesör oldu. 1976 yılında Eskişehir İktisadi 

ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1982 

yılında Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 

Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan 

satarak elde edilen sermaye ile 1963 yılında Oda 

tiyatrosunun ve onu takiben 1966 yılında Belediye 

tiyatrosunun kuruluşunu sağladı.Türkiye’nin 

ilk Sinema ve Televizyon Okulu’nun kuruluşunu 

Eskişehir’de gerçekleştirdi. Eskişehir Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına seçildi.

3 dönemdir bu görevde, Türkiye’de “balmumu 

mumya heykel” yapımında tek isim olup, Anıtkabir 

Müzesi‘nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile 

II.TBMM binasındaki mumya heykeller ve Makedonya 

Manastır Askeri İdadi Müzesi’ndeki “17 yaşında 

Atatürk” mumyası, İnebolu’daki Balmumu Atatürk 

Heykeli, Samsun Gazi Müzesindeki Atatürk ve silah 

arkadaşlarının balmumu heykellerini yapmıştır. 

Bunların yanı sıra 2008 yılında Londra‘daki Madam 

Tussaud müzesine yeniden yaptırılan Atatürk 

Heykelinin yapım çalışmalarına da üç hafta süre 

ile katılmıştır.19 Mayıs 2013 tarihinde kendi adını 

taşıyan Türkiye’nin ilk balmumu heykel müzesini 

açmıştır.Yılmaz Büyükerşen, Seyhan Büyükerşen 

ile evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Hasan Aykut ÖZTÜRK



Şarkılara sığınan insandım ben, güzel severdim seni

Her gün seni giyer, hiç papatya koklamazdım 

Bahar çürüyüp giderdi güzelliğin yanında

Bense hep yanında kalır, ateşlerin içinde ağlardım.

Bazen diyorum ki boşver söylenenleri,

Kasımda çiçekler de ölmez mi

Gözlerin mi cenaze sadece, 

kalbin tabutta değil mi ?

Yarı sarhoş yarı aşık

Kadehler bitti, sen lütfen gelme geri

Ece GÜNES,



Senden bir isteğim var genç adam

Lütfen fotoğraf gibi gülümse her an

Çünkü bir gün o gülüşte kelebekler uçuşacak

Açan güllerden birinde ruhum olacak

İçindeki tüm güzellikler ölmeden de

Bir şarkı mırıldan.

Küçük bir çocuk tırmansın göğsüne

Belki de ruhum onlardan birinde

Çünkü;

İnsanlar gider küçüğüm

Biri umut der diğeri unut

Her şey gibi sevda da soyut.

Ece GÜNES,





Taksiden indiğimde etraf tenhaydı. Saate baktım, 

yediye on vardı. Muhtemelen herkes akşam yemeği 

için evlerine çekilmişti. Yemeğini sahildeki küçük 

restoranlarda yemeği tercih edenleri de gördüğümde 

bugünkü akşam saatlerinin yıllar öncesiyle aynı 

kaldığını anladım.

Sahil boyunda yürümeye başladım. Arkamdan 

sürüklediğim valizimin tıkırtısı balkonlardan gelen 

çatal bıçak seslerine, kahkahalara karışırken ben 

denizi dinlemeye çalıştım. Birkaç saat önce bıraktığım 

İstanbul’da da deniz vardı ama büyüdüğüm şehrin 

denizi daha başkaydı benim için. 

Biraz ileride lisedeyken arkadaşlarımla 

uğradığımız balık ekmek yapan abiyi gördüm. 

Bu saatte deniz kenarında balık ekmekten daha 

iyisi olamazdı…her zamanki soğansız ekmeğimi 

beklerken abinin yüzüne dikkatli baktım. Ben 

lisedeyken yüzünden eksiltmediği gülümsemesini 

yıllar sonra da koruyordu. Mutlu olduğu yerde 

mutlu olduğu işi yapıyordu çünkü hiçbir şeyin daha 

fazlasında gözü yoktu. Sırrı buydu bence.  

Bir banka oturup ekmeğimi yemeye başladım. 

İlk ısırık lisedeki tadı almama yetti.  Yıllardır 

Boğaz’da yediğim balıkları düşündüm hiçbiri 

bunun yerini alamazdı. Ekmeğimi bitirirken güneş 

batmak üzereydi. Ufuk çizgisinin ardında yavaşça 

kaybolurken sahildeki kedilerin yüzüne çarpan 

kızıllığı Haliç görse kıskanırdı.

Yine valizimin tıkırtıları eşliğinde marinayı gören 

çarşıya yürüdüm. Burası sahile göre daha canlıydı. 

Çarşıya girenleri karşılayan güvercinler hala 

yerlerini koruyordu. Güvercinleri etrafına alıp midye 

satan genç aynıydı. Önce kokusunu sonra kendisini 

çarşının iç taraflarından getiren simitçinin sesi 

sanki eskisinden de gürdü. Girişte sağda takı yapan 

teyzelerin aralarındaki  hoşsohbet eskiyi aratmıyordu. 

Solda kalan saatçi, yanındaki seramik atölyesi, 

kilimci daha birsürü dükkân uzayıp gidiyordu. Ama 

bir şeyin eksikliğini gözden kaçırmadım. İki masa, 

dört beş iskemlelik  mavi boyalı minik dükkanda 

dondurma satan beyaz saçlı tonton amca yoktu. 

Dükkândaki iskemleler, masalar kalkmış, mavi 

boyası da dökülüyordu. Eskiden amcayla takı yapan 

teyzelerden birinin  aşkını  da bilmeyen yoktu. 

Yıllardır her güne birbirlerine gülümsemek,  bakmak 

için uyanırlardı. Yüzyıllardır bakışan Galata’yla 

Kızkulesinin aşkından daha büyüktü aşkları. 

Çarşı’nın sonuna geldiğimde eskiden koşa koşa 

çıktığım yokuşla yüz yüze geldik. Biraz gözümü 

korkuttu. Fakat madem yine eve geliyordum yokuşu 

çıkacaktım. Eskisi kadar hızlı olmasa da fazla 

yorulmadan; büyüdüğüm, ilk gençliğimi yaşadığım 

sokağın başına vardığımda hiç beklemeden sıra sıra 

evlerin arasından denizin bir görünüp bir kaçtığı 

sokağın diğer ucuna yürüdüm. Evimin bahçe 

kapısına vardığımda derin bir iç çektim ve gözlerimi  

kapatıp ben gitmeden önceki hâlini düşündüm. 

Beyaz boyasını begonvillerin süslediği evim portakal 

ağaçlarıyla dolu bahçenin ortasında bütün zrafetiyle,  

geceye kavuşan Ege’yi izliyordu.

Gözlerimi açıp bahçe kapısını araladım. Yıllar 

sonra gözlerimin anılarıma sadık kalması sevincime 

karışmış hüznümü biraz dindirdi. Yüzüme yerleşen 

gülümsemenin sebebi sonunda doğduğum, 

büyüdüğüm ait olduğum yere dönmemdi. Artık 

yaşamak için buradaydım ya da burada olduğum için 

yaşayacaktım.          

Zeynep Su AKAT



 Rousseau’ya göre toplum, kişinin çokluk tanımı altına indirgenmesidir.Toplumu kişisiz ,kişiyi de toplumsuz 
düşünmek insanın yaradılışına terstir.Bu sebepten kişi için alabileceğimiz her tezi toplum içinde alabiliriz.Kişi için 
geçerli olup kanıtlanan , aynı zamanda toplum içinde aynı sebep-sonuçları doğurabilen tezlere antitez üretilemez.

 Platon’a göre toplum içerisindeki konumunu,saygınlığını arttırmak isteyen her kişi altında bulunan kişiyi 
bir basamak olarak kullanmalıdır.

 Yine Pltona göre insan bir ideaya sahipse bu tür ir aşağılanmayı kabul etmeyecektir.Bu durumda toplumdaki 
uyanmayı bastırıp onları uyuşukluğa sürüklemek gerekir.Çünkü her asalak yeterli kan topladıktan sonra, kan 
topladığı organizmaya zarar vermeye başlar.

 2 Mayıs 1945 Berlin Radyosu “Muzaffer Alman ordumuz, Moskova’da bir zafer daha kazandı. Sovyetlerde 
çöküş başladı,sahada savaşan birkaç kızıl kaldı zafer bizimdir!”

Ben uyuşukları 
harekete 

geçİren bİr 
at sİneğİyİm .  

“ “



 Ve tarih 8 Mayıs 1945 bu haberden yalnızca 1 hafta sonra Berlin düşer, Almanya teslim olur.

 Savaşın başında tarihin en büyük hitabet dehalarından biri olan Gobbels’in dediği gibi”Bana satın 
alabileceğim bir medya ve kontrol edebileceğim bir eğitim sistemi verin size köle olmuş bir halk sunayım.”

 Belki de Platon haklıydı ,Hitler başarı basamaklarının altında bulunan birkaç insanı ezerek,onları 
basamak olarak kullanarak çıksaydı, bir toplumu karşısına alıp onların atıyla dünyayı dolaşmak istemeseydi başarı 
basamaklarından düşmesi de bu kadar keskin olmazdı...

Tarihin her döneminde bulunan uyuşuklar ordusu,toplumların gidişatlarına yön vermiştir. Fakat bu uyuşuklar 
ancak bir idea bayrağı alltında toplandıkları zaman tarih yazabilmişlerdir. Fransızlar “milliyetçilik” Almanlar 
“faşizm” Ruslar  “komünizm” adı altındaki idea bayraklarına sarınıp ülkelerini daha ileriye taşımaya çalışmışlardır. 
Fakat bu idealara sahip uyuşuklar ordusunun temelinde bir ideaya sahip olmama dürtüsü bulunmaktaydı.
Ta ki büyük bir hezimet yaşayana kadar.Fransa’da ortaya çıkan ihtilâl uyuşukların ilk defa idea ile tanışmasıyla 
varolabilmiştir.Bu ihtilalde uyuşuklar kendilerinden alınıp lüks ve şatafat için kullanılanları geri almıştır.Bu 
uyuşukların ilk başarısıydı. Derken Lenin Rusya’nın ekonomisini günden güne kemiren 1. Dünya Savaşı için 
bir çözümle çıkageldi.Bu uyuşukların ikinci zaferiydi. Öyle ki uyuşuklar bu zaferle dünyanın gelecek 100 yılının 
merkezini de oluşturdular. Derken her mükkemmel olmayan tez gibi Mtarxizme de bir bir antitez gelişti Faşizm.
Uyuşuklar bu sefer de ırksal olarak üstün oldukları bir dünya inşa etmeye çalıştı.Fakat bu sefer uyuşukları harekete 
geçiren at sineği yalnızca karizmatik liderlik vasfına sahip bir liderdi.Bu noktada uyuşuklar ilk büyük çaplı darbesini 
almış oldu.Ve uyuşuklar ilk defa ideaya sahip bir halk olmaya başladı.Hatta eski teze antitez üretip başarısız 
olan uyuşuklar 1991 yılında artık uyuşuk olmamanın gerektirdiği bir bilinç ile ilk tezlerine karşı bir antitez daha 
yayınladılar. Ve bu antitezle uyuşukların tarihi, tarihin tozlu raflarına gönderilmiş oldu.Artık uyuşuklar,çeşitli 
idealar denemiş,hiçbirinde yıkılmamış, her seferinde daha da güçlü olmuş biçimde ayaklanmış bir halk olarak 
tarih sahnesine çıkmışlardır.

Zeynep Su AKAT



İzlanda’dan 3 gol yedik diye ahali ayaklanmış,istifa istiyormuş. TFF’de işler 

yerinde gitmiyormuş. Hoca yabancı , futbolcular ruhsuz, başkan fütursuzmuş.

E kardeşim sadece futbolda mı var bu 3 fark yemek ?

Adamlar her konuda bize 8 atıyo, futbolda 3 yiyince mi sorun?

“Nasıl olur da  300 bin kişilik ülke bizim sahamızda 3‘ lü çekermiş” 

İzlanda’da asgari ücret 2600 USD ,  bizde 397 USD. İzlanda’da ortalama 

yaşam süresi  82 yıl,bizde 73 yıl. Bizim öğrencimiz 6 yaşından beri yarış atı 

muamelesi görsün,etüt salonlarında, dershanelerde, özel okullarda, sınavlarda 

heba olsun; elin İzlandalısı elini kolunu sallaya sallaya bizim hayal bile 

edemeyeceğimiz üniversitelere yerleşsin. Biz her gün evlatlarımızı toprağa 

verelim,İzlandalı en son 2. Dünya Savaşı’nda şehit versin. İzlandalı gram 

pasaport sırası beklemesin,sen Avrupa’ya girmek için saatlerce eziyet çek.

Velhasılı  “ Kardeşim,neden adamlar benim 7 katım maaş alıyor ?”  “ Neden 

benim çocuğum güzel bir üniversite de okumak için yarış atı muamelesi 

görüyor ? ” , “ Neden benim evlatlarım her gün şehit oluyor ” “ Neden ben 

2.sınıf insan muamelesi görüyorum ? ” demeyip “ Nasıl olurda elin İzlandalısı 

Eskişehir’de balina çağırır ? ” diyorsan , bunu dert ediyorsan 3 farkın vebalinin 

büyük kısmı sende kardeşim…

Hasan Aykut ÖZTÜRK





1800lerin başında İngiltere ayak topuna kurallar koymaya 
başladı.Önce taç,hakem,süre gibi derken, futbol yavaş yavaş 
oluşmaya başladı. Önce sömürgeler tanıştı bu oyunla futbol 
dünyanın diğer kıyılarında artık biliniyordu. Sömürgelere 
götürdükleri topu gösterdiler ve büyük bir Kraliçe Elizabeth 
posterini astılar, sonra dedilerki “Bu top,bu da topun sahibi”. 
Daha sonra ise başka ülkelerin kıyılarına da ellerinde topla 
gittiler.

İzmir,bu kıyılardan birisiydi.Türk topraklarında futbolla 
tanışan ilk şehirdi. Daha sonra İstanbul’a sıçradı ve padişah 
fermanıyla yalnızca gayrimüslimlerin oynamasına izin verildi. 
Türklerin ise oynaması yasaklandı,malum toplanmamızı 
pek sevmediler. Fakat bu bizim içimizdeki futbol sevdasını 
dindirmedi, o zamandan belliymiş tribünde büyüyeceğimiz.
Yıllar geçti futbol sadece Rumlar ile İngilizlerin oynayabileceği 
bir oyun olarak devam etti,ta ki bir güne kadar.Bugünkü adıyla 
Fenerbahçe Kadıköy’de Kuşdili Çayır’ında ilk Türk futbol takımı 
olarak kuruldu. Tabii ki gizli isimle yaptılar Türk çocukları 
Ahmetler, Mehmetler oldu sana Williamslar, Johnslar. 
İsim de farklı değildi Black Socks Türkçe adıyla siyah 
çoraplılar. Takım kuruldu üç gün sonra İngilizlerle maç 
yapıp yendi,fakat hemen ardından ihbar edildi ve takım 
kapatıldı.

Galatasaray öğrencileri ise padişahtan alınan 
fermanla ilk önce okul bahçesinde daha sonra 
ise İngilizler ve Rumlarla oynamaya başladı.1907 
yılının Mayıs ayında ise Kalamış’taki deniz 
fenerinin bahçesinde toplananlar fenerin 
bahçesinde Fenerbahçe’yi kurdular.

1909 yılına kadar bu iki takım birbiriyle 
hiç görüşmedi,her ikisi de sadece İngilizler 
ve Rumlarla maç yaptı.1909 yılının 17 Ocak 
günü ise aracılar vasıtası ile Galatasaray’daki 
öğrencilere Fenerbahçe’deki gençlerin maç 
teklifi geldi. Ali Samiyen Bey hemen kabul etti ve 
yer olarak Fenerbahçe’nin Kuşdili Sahası seçildi. 
18 kişilik bir tekne,Ali Samiyen Bey’in kucağında 
top Dolmabahçe’deki saat kulesinde buluşup bir 
sandala bindiler.Fenerbahçeliler de dediler ki 
madem misafir geliyorlar sahada beklemeyelim 
kıyıda karşılayalım ve Moda İskelesinin başına 
geldiler. O gün Marmara Denizinin serin sularında 

Ali Samiyen Bey bambaşka bir gülümsemeyle gitmekteydi 
Kadıköy’e.Sebebi ilk defa iki Türk takımı karşı karşıya gelecek 
ve bundan sonra futbol başka seyredicekti. Fenerbahçeliler 
kıyıda beklerken sandan yanaştı iki takım da birbirine 
gülümsedi. İki takımda heyecanlıdı çünkü hayatlarında ilk defa 
santra yapılırken İngilizce konuşmak zorunda kalmayacaklardı.

Derken sandal yanaştı,ilk inen Ali Samiyen Bey oldu Zeki 
Bey elini uzattı ve dedi ki ; “ Selamın Aleyküm ” ve Ali Samiyen 
Bey dedi ki;

 “Aleyküm Selam”

Hasan Aykut ÖZTÜRK



ANLATAMIYORUM

Ağlasam sesimi duyar mısınız,  
Mısralarımda; 

Dokunabilir misiniz , 
Gözyaşlarıma, ellerinizle ?  

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel , 
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 

Bu derde düşmeden önce.  
Bir yer var, biliyorum; 

Her şeyi söylemek mümkün; 
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; 

Anlatamıyorum.  

Orhan Veli



Bursa Büyükşehir belediyesinin düzenlediği 
Balkan Tiyatro Festivalinde Vaveyla dergisi olarak 
biz de oradaydık ve Balkanların o sıcak havasının 
tadına biz de baktık.Kosovatrans isimli Kosova 
yapımı oyunda Yugoslav İç Savaşı sırasında 
Kosova’dan kaçıp İsviçre’ye giden bir ailenin 
çocuğu olan Arakan’ın,ata topraklarına döndükten 
sonra karşılaştığı bir subayla arasında geçenler 
anlatılmakta.Biz de Kosovalı tiyatroculardan olan 
Faris Muhammed ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle hoş geldiniz Bursaya,isminiz nedir?

Faris Muhammed, Muhammed isminin 
anlamını biliyosunuzdur. Faris de Hendek Savaşları 
sırasında hendek açılmasını söyleyen bir müridin 
ismi.

Gerçekten ilginçmiş,Bursa’yı nasıl buldunuz?

Çok fazla gezme şansım 
olmadı fakat insanlar 
gerçekten çok sıcakkanlı.
Zaten tarih kokan bir şehir 
olduğu her yerinden belli.
Daha 3 günüm var burayı 
mutlaka gezicem.

Daha önce İskender 
yemediyesen kesinlikle 
yemelisin.

Daha önce yedim 
Kosovada çok fazla yapan 
Türk var fakat ben daha çok 
sağlıklı yiyecekleri tercih 
ederim.

Oyununuz gerçek bir 
hikayemiydi?

Tamamen gerçek değildi 
fakat böyle bir olay yaşanmış olabilir,savaşta 
herkes parasını,evini hatta canını kaybetti bundan 
daha fazlasını bile yaşadık.

Bunlar olurken siz yaşıyor muydunuz ?

1985 doğumluyum ve bu olaylar 1991-1999 
yıllarında yaşandı, Sırplar bir çok akrabı öldürdüler 
birçoğunada zulmettiler.

Sırpları bunlar yaşandıktan sonra hala seviyor 
musunuz?

Savaşı halk değil devletler çıkartır birkaç kişinin 

menfaati için bir ulusu suçlayamayız tabii ki fakat 
onlar bu zulme sessiz kaldılar,bu yüzden çok fazla 
sevdiğimi söyleyemem.

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yaşadınız bu zamanları Kosova halkı nasıl 
hatırlıyor?

Sadece   tarih kitaplarından ve halk    hikâyelerinden 
tanıyorum Osmanlıyı fakat Türkler buradayken 
Müslümanlar çok rahat hayat sürmüşler. Onlar 
gittikten sonra ise kan Balkanlardan eksik olmadı.
Hâlâ daha pek çok eser var Kosova’da Osmanlı’ya 
ait,mimari olarak gayet gelişmiş bir ülke zamanına 
göre.

Oyunda en sevdiğiniz cümle hangisiydi?

Bir diyalogta buranın sahibi siz misiniz buraya 
neden otel dikiyosunuz diye sormuştum ve 

generalin bana cevabı 
“Siz burayı terk ettikten 
sonra burada kurşun 
İsviçre banknotundan 
daha değerli bir hale geldi 
evlat,ben bu vatan için 
savaştım; özgürlük için.” 
demişti,sanırım bu tüm 
savaşları açıklayan bir 
cümle.
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