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KEfi‹F

‹stanbul, Karadeniz’in t›kac›, iki k›taya yay›lan
deve kervanlar› ve t›r konvoylar›, Akdeniz’e
ve daha ötede dünyaya aç›lan deniz rotalar›
demektir. Bo¤az’a giren gemi, k›vr›la k›vr›la
ilerleyen suyolunu, sa¤l› sollu dizilen kimi
kan›ksam›fl, kimi ürkek, baz›s› nefleli gözlerin
aras›nda yavafl yavafl yarar. Bir podyuma
benzer Bo¤az. Binlerce çift bak›fl, gelip geçen
gemilere tak›l›r. ‹stanbul Bo¤az›’ndan y›lda
50.000’den fazla gemi geçer.
‹stanbul Bo¤az›’n›n belirgin yap›s›, dördüncü
jeolojik zamanda olufltu. Bu s›rada daha
önce Karadeniz’e akmakta olan bir ›rma¤›n
vadi sistemi ile aras›ndaki havza s›n›r› çöktü.
Zaten var olan Marmara ve Karadeniz
aras›nda ba¤lant› kurulmufl oldu. K›vr›la
k›vr›la ilerleyen nehir, karakter de¤ifltirince
sakin koylar, burunlarda güçlü anaforlar,
keskin dönüfller, ona akan dereler, Haliç ve
karmafl›k ak›nt›larla dolu tehlikeli bir suyoluna
dönüfltü. Bo¤az’›n dipleri, ak›nt›lar› ve rüzgâr›
en az tarihi kadar kar›fl›kt›r. Bu yüzden
‹stanbul Bo¤az› geçifli, tarih boyunca,
kald›r›m›na s›ral› kentliler için seyirlik, içinde
ilerleyen denizciler içinse, tedirgin edici bir
tecrübe olmufltur.
‹stanbul Bo¤az› denize aç›ld›¤› iki ucunda,
dört deniz feneriyle iflaretlenir. Marmara’ya

aç›ld›¤› tarafta Fenerbahçe ve Ah›rkap›
fenerleri, Karadeniz taraf›nda Rumeli ve
Anadolu fenerleri yaklaflanlara rehberlik
eder, Bo¤az’› bekler. Her ne kadar uydu
teknolojileriyle desteklenmifl navigasyon
sistemleri denizcilere her türlü pozisyon
bilgisini veriyor olsa da, insan, bildi¤ini
gözlerine do¤rulatmak ister. Özellikle kötü
havalarda aç›k denizden Bo¤az’a yaklaflan
gemi, fenerlerin ›fl›¤›n› görünce rahatlar.
Bo¤az’›n her iki giriflinde de iskelede (sol
tarafta) kalan fenerler devvar (dönen)
mekanizmalar›yla ufku tararken, sancakta
kalanlar çakar. Böylece denizciler Bo¤az
giriflini do¤ru olarak tespit ederler. Ah›rkap›
ve Anadolu fenerleri devvar, Fenerbahçe
ve Rumeli fenerleri çakar sistemlere sahiptir.
Bu dört fenerden en eskisinin Fenerbahçe
oldu¤u düflünülüyor. Fenerbahçe Feneri’nin
Bizans döneminde kullan›ld›¤› yönünde
bilgiler vard›r. Hatta baz› kay›tlar bu fenerde
kullan›lan ilginç bir haberleflme yönteminden
bahseder.
Fenerbahçe’nin arka taraf›ndaki Kay›fl
Da¤›’n›n eteklerinde bir kule daha vard›.
Bu kule, di¤er kulelerde yak›lan atefller
vas›tas›yla haber ald›¤› bilgiyi özgün bir
metotla Fenerbahçe’deki kuleye, o da tarihi

Foto¤raf: BED‹A CEYLAN GÜZELCE

Ah›rhap› Feneri 300 y›l› aflk›n bir süredir, tarihi yar›madan›n

ucunda, flehrin en yo¤un deniz trafi¤ine

sahip bölgede görev yap›yor.

‹STANBUL BO⁄AZI DEN‹ZE AÇILDI⁄I ‹K‹ UCUNDA,
DÖRT DEN‹Z FENER‹YLE ‹fiARETLEN‹R.
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Ertu¤ Uçar koleksiyonu: Fenerbahçe

Bizans döneminden bugüne ayn› mevkide bulunan feneri, ucunda

dikili bulundu¤u parka ve dolay›s›yla semte ad›n› verir: Fenerbahçe

TAR‹H‹ YARIMADANIN
MARMARA KIYISINDA

OSMANLILAR’IN
KULLANMADI⁄I VE DAHA
SONRA ÜSTÜ KAPANAN

B‹ZANS L‹MANLARI
VARDI.
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yar›madadaki ‹mparatorluk Saray› yak›n›nda
Kontoskopium denen kuleye iletirdi. Metot
fluydu: atefl kulelerinin her birinde, ayn›
hacimde kaplar›n alt›nda, ayn› çapta bir delik
vard›. ‹flaret verilmeden önce bu kaplar
doldurulur, iflaret verilince de kab›n dibindeki
delik aç›l›rd›. Su, kab›n kenar›na iflaretli
harflerden istenen harf seviyesine gelince
delik kapan›r, ayn› s›rada iflareti alan kule
de deli¤i kapat›r, harfi okurdu. Seviyeleri,
harfleri ve kelimeleri okuyan, di¤er kuleye
bildirirdi. Her ne kadar Celal Esat Arseven,
“Eski ‹stanbul” kitab›nda, yukar›da anlat›lan
yöntemle Ba¤dat’tan ‹stanbul’a haber
uçuruldu¤unu iletse de buna inanmak
zordur. Fenerbahçe Feneri daha sonra
Osmanl›lar taraf›ndan düzenli olarak
iflletilmifl, ard›ndan 1856’da
modernlefltirilmifltir.
Tarihi yar›madan›n Marmara k›y›s›nda
Osmanl›lar’›n kullanmad›¤› ve daha sonra
üstü kapanan Bizans Limanlar› vard›. ‹stanbul
Liman› kitab›nda Wolfgang Wiener-Müller
bunlardan detayl›ca bahseder. Bu limanlar›n
r›ht›mlar›nda büyük bir ihtimalle fener
kuleleri vard›. Ancak bunlara ait güvenilir
bilgiler yoktur. Yar›madan›n ucunda, Topkap›
Saray›’n›n alt›ndaki Ah›rkap› Feneri’nin yap›m›
ise bir deniz kazas›na dayan›r. 1755’te bir
M›s›r kalyonu Kumkap›’da karaya oturunca,
III. Osman da yar›mada ucuna bir fener
yap›lmas›n› emretmiflti. Fener, bir yüzy›l
sonra 1857’de yenilenmifltir. Kulesinin içinde
Fransa’da parça parça imal edilip burada
birlefltirilen dökme demir bir sarmal

merdiven vard›r. Kule boyunca inen a¤›rl›k
yuvas›, a¤›rl›¤› ve en üst katta eskiden lens
mekanizmalar›n› döndüren diflli kutusu hâlâ
korunmakta, ancak lens art›k elektrikle
dönmektedir. 29 metrelik yüksekli¤iyle
ülkemizin Rumeli Feneri’nden sonra en
yüksek feneridir.
30 metrelik Rumeli Feneri ayn› adl› bal›kç›
köyünde ufka hakim 28 metre rak›ml› bir
tepededir. Mimarisinde ‹skenderiye’den
sonra Roma ‹mparatorlu¤u döneminde
özellikle Galiçya ve Britanya k›y›lar›na infla
edilen üç katl› fenerlerden izler tafl›r.
16. Yüzy›lda ‹stanbul’a gelen gezginlerin
anlatt›¤› kadar›yla, o zamanlar fener düzenli
olarak iflletiliyordu. Tek tük gravürden yola
ç›karak yap›n›n, Bizansl›lar zaman›nda infla
edildi¤ini söylemek mümkündür. Tam
karfl›s›ndaki Anadolu Feneri ise minareye
benzer yap›s› ile Osmanl›lar döneminde infla
edilmifl görünmektedir. ‹ki kule de 1856’da
yenilenmifltir.
Bu dört kule ve yal›lar›n bahçelerine konan
rehber fenerler eskiden Bahriye Dairesi
taraf›ndan yak›lmaktayd›. Kulelerdeki
görevliler ise Bo¤az Muhaf›zl›¤›’na ba¤l›yd›lar.
1855’te Frans›z Kaptan Marius Michel’in
giriflimiyle kurulan Memalik-i Mahrusa
Fenerler ‹daresi 1860’ta fermanla Osmanl›
‹mparatorlu¤u Fenerler ‹daresi (Societe des
Phares de l’Empire Ottoman) ad›n› ald›.
Marius Michel’in bafl›nda kald›¤› kurum, ayn›
zamanda ‹stanbul Tramvay fiirketi’nin de
müdürü olan baflmühendis Garnier
yönetiminde, üç y›lda Osmanl› k›y›lar›na 98

Ertu¤ Uçar koleksiyonu: Ah›rkap› Feneri’nin lensleri art›k

elektrikle çevriliyor olsa bile, eskiden kullan›lan kurmal› sistemin

difllilerini görmek mümkün.



6

KEfi‹F

fener infla etti. Osmanl› karasular›na giren
gemilerden fener hizmeti için al›nan
ücretlerin dörtte biri ‹mparatorlu¤a, gerisi
Frans›zlar’a kal›yordu. 1904’e kadar fener
say›s› 205’e yükseldi. Osmanl›lar’›n üç k›taya
b›rakt›¤› mimari eserlerin aras›nda cami,
köprü, han ve hamamlardan baflka fenerler
de vard›r. Önemlileri Midilli, Selanik, Rodos,
Lazkiye, Beyrut, Hayfa, Hanya, Trablusgarp,
Bingazi ve Varna olmak üzere K›z›ldeniz,
Basra Körfezi, Kuzey Afrika ve Yunanistan
ile Bulgar ve Romen k›y›lar›na 50’yi aflk›n
fener, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Fenerler
‹daresi taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Günümüzde Türkiye’de fenerlerin
modernlefltirme çal›flmalar›n› K›y› Emniyeti
ve Gemi Kurtarma ‹flletmeleri Genel
Müdürlü¤ü yapmaktad›r. Fenerlerle ilgilenen
kurumlar›n tarihi, denizle olan iliflkimizi
kurmak ve tan›mlamakta ne denli zorluk
çekti¤imizin bir kan›t›d›r. Yukar›da bahsi
geçen Fenerler ‹daresi, bafl›nda y›llarca
hizmet veren Marius Michel’e Pafla payesi,
kendisi ve ülkesine de müthifl paralar
kazand›rd›ktan sonra, 1938 y›l›nda Türk
Devleti’nce sat›n al›nd› ve Denizbank’a
ba¤land›. 1939’da Denizbank ilga edilince
Devlet Denizyollar› ve Devlet Limanlar›
‹flletmesi Umum Müdürlükleri Teflkilat›’na
geçti. 1944’de Devlet Limanlar› Umum
Müdürlü¤ü kald›r›ld›. Kurumun ad› Devlet
Denizyollar› ve Limanlar Umum Müdürlü¤ü
oldu. Fenerler ve Cankurtaran ‹flletmesi
kurulup bu kuruma ba¤land›. 1952’de bu
kez Devlet Denizyollar› ve Limanlar Umum

Müdürlü¤ü ilga edildi ve Denizcilik Bankas›
T.A.O’na intikal etti. Banka bünyesinde
Fenerler ve Cankurtaran Teflkilat› kuruldu.
Banka 1982’de TÜDEK (Türkiye Denizcilik
Kurumu) ad›n› ald›. Ayn› kurum iki sene
sonra TD‹ (Türkiye Denizcilik ‹flletmesi)
ad›n› ald›. Nihayet 1997’de seyir yard›mlar›,
fenerlerin iflletme, bak›m ve modernizasyonu
ile cankurtarma hizmetleri K›y› Emniyeti ve
Gemi Kurtarma ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü
çat›s› alt›nda topland›.
Deniz araçlar›n›n kendilerine ait fleritlerde
sakin sakin ilerliyor göründükleri Bo¤az,
belki de flehri seyre dalan kaptanlar›n bafl›bofl
b›rakt›¤› gemilerin sebep oldu¤u kazalar
yüzünden her an ciddi bir tehlike alt›ndad›r.
Her gün Bo¤azdan geçen ortalama 150
geminin 25’i tehlikeli yük tafl›yor. ‹stanbul
Bo¤az›, yeni kurulan Gemi Trafi¤i Bilgi Sistemi
dahilinde 13 adet radar kulesi, ak›nt› ve
yüzey suyu alg›lay›c›lar›, meteoroloji
istasyonlar› ve baflka seyir yard›mc›s›
sistemlerle donat›lm›flt›r.
‹stanbul Bo¤az›’nda bahsetti¤imiz 4 büyük
fenerin d›fl›nda 32 ›fl›k daha vard›r.
Gündüzleri fark edilmeyen, geceleri ›fl›¤›n›
flehir ›fl›klar›na kar›flt›rd›¤›m›z bu iflaret ve
flamand›ralar denizcilere bizim anlamad›¤›m›z
fleyler söyler. Ifl›k alfabedir. Fener onu lisan
haline getirir.
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Ertu¤ Uçar koleksiyonu: Ah›rkap›. Eski kartpostallardaki

Ah›rkap› Feneri yeni durumuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda ‹stanbul’da

sahil yollar› nedeniyle yap›lan dolgunun büyüklü¤ü hakk›nda bir

fikir vermektedir.

GÜNÜMÜZDE
TÜRK‹YE’DE FENERLER‹N
MODERNLEfiT‹RME
ÇALIfiMALARINI KIYI
EMN‹YET‹ VE GEM‹
KURTARMA ‹fiLETMELER‹
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
YAPMAKTADIR.
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1978 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Ceren Oykut,
‹talyan K›z Lisesi’ni bitirdikten sonra, e¤itimini
Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan
Üniversitesi) 5 no’lu Resim Atölyesinde
tamamlad›. “Baba Zula” ve “Fairuz Derin
Bulut” müzik topluluklar›n›n canl›
performanslar›nda canl› dia ve kamera
gösterileriyle bafllayan çal›flmalar›n›, yap›lan
müziklerin öykülerinin çizimleriyle sürdüren
genç sanatç›, eskiyle yeniyi bir arada
resmetti¤i yap›tlar›na da “Beraber” ad›n›
veriyor.
Grafiker bir ailenin çocu¤u olarak kendini
tan›mlayan ve annesinin dedi¤ine göre, iki
buçuk- üç yafllar›nda çizmeye bafllayan Ceren
Oykut’la e¤itimi, sanat› ve ilgi alanlar› üzerine
söylefltik.
Annesinin söyledi¤ine göre, iki buçuk - üç
yafllar›nda çizmeye bafllam›fl. Yuva y›llar›ndaki
ö¤retmeni -kendisini sonsuza kadar
etkiledi¤ine inand›¤› Tonia ö¤retmen,
Oykut’un sanatç› oluflumundaki en önemli
kilometre tafllar›ndan biri- “collaboration”
çal›flmas›yla bu y›llarda tan›flan Ceren Oykut,
ilkokula da yuvadaki arkadafllar›yla birlikte
gitmesini ve bu çal›flmalar›n› orada da
sürdürebilmesini kendi aç›s›ndan flans olarak
de¤erlendiriyor. Daha sonra, ‹talyan K›z

Ortaokulu’ndaki Türkçe ö¤retmeni, Zehra
Han›m, Ceren Oykut’u Sait Faik ile tan›flt›r›r
ve Sait Faik, genç sanatç›n›n yapt›¤› desenlerin
esin kayna¤› olur. Yuva, ilkokul ve ortaokul
y›llar›n›n sanatç› oluflumundaki etkisini anlatan
genç sanatç›, lise y›llar›ndan ayn› coflkuyla
bahsedemiyor. Ancak Akademi y›llar›ndan
flöyle söz ediyor “Akademi bana çok iyi
geldi, ortamdan çok yararland›m, en önemlisi
seçme özgürlü¤ümüz olan uygulamal› atölye
çal›flmalar› vard› ve ben Hal› Atölyesi’ni
seçtim. Ça¤dafl sanat›n uyguland›¤› bir
atölyeydi buras› ve deneysel ifller yap›l›yordu,
ö¤rencilere özgür araflt›rma imkânlar›
sa¤layan demokratik bir ortam sunulmufltu;
özgür tart›flmalar›n yan› s›ra, ça¤dafl
sanatç›larla ilgili araflt›rma yapma ve bunu
kendi ifllerimize ba¤lama olana¤›na sahiptik.
Çocuklu¤umdan beri, hal› ve minyatür sanat›
beni çok cezbeden sanat dallar›yd›. Bunun
peflinden gittim, birçok çal›flmam› da bu iki
temel üzerine kurmaya çal›flt›m. Zamanla
anne ve babamdan devrald›¤›m grafik,
karikatür bilgisini de kendi yöneldi¤im yolda
kaynak olarak kulland›¤›m› ve bunlar› kendi
çal›flmalar›mla birlefltirdi¤imi fark ettim.”
Yar›flmalarla ve sergilerle olan ilgisini flöyle
aç›kl›yor:

“Yar›flmalara de¤il de daha çok yurtiçi ve
yurtd›fl› sergilere kat›ld›m; bunlar maddi
olanaks›zl›klar nedeniyle k›s›tl› bütçelerle
yap›lan projelerdi. Hiç ödül almad›m. Daha
çok ba¤›ms›z projelerde, olanaks›zl›klar›n
getirdi¤i yarat›c›l›kla ve birkaç arkadafl›mla
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalard›
bunlar.”
Viyana’da gerçeklefltirilen bir gençlik
festivaline, ki bu festivale 30 yafl›n alt›nda
özgün ifller yapan sanatç›lar kat›labiliyordu.
Nas›l bir çal›flmayla kat›l›nd›¤›n› sordu¤umda
ise, “Tesadüfen ç›kan bir çal›flmayd›” diye
yan›tl›yor beni ve sözlerini flöyle sürdürüyor:
“‘Baba Zula Grubu ile Kars’a gitmifltik. Kars’ta
Ani Harabeleri’ni gezerken foto¤raf
çekmeye bafllad›m, duvar resimlerini
foto¤rafl›yordum. Bu arada flehrin içindeki
çocuk park›nda da foto¤raf çekmeye devam
ettim. Park›n duvarlar›ndaki Karagöz Hacivat

CEREN OYKUT’LA “BERABER”

tavus havas›
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resimlerini, oran›n sanat›n› bozmadan
kendimi de içine kat›p, eskiyle yeniyi bir
araya getirmeye çal›flarak, devam ettirdim
ve bu çal›flmay› bilgisayara aktard›m. Kars
bana ilginç geldi, burayla ilgili bir çal›flma
yapmak istedim. Ben ‹stanbulluyum, ‹stanbul
Do¤u’yu Bat›’ya ba¤layan bir s›n›r flehri,
Kars da bir s›n›r flehri, bize hem çok uzak,
hem de çok yak›n. Bu duygu, orada duvarlara
resmedilenleri bozmadan kendimi de içine
dahil ederek, renk tonlar›n› de¤ifltirmeden
biraz daha farkl› bir dil yakalamaya yöneltti
beni. Böylesi bir çal›flma, bana kendimi iyi
hissettirdi. Ancak bu çal›flma Kars’a özel
bir fley de¤ildi, bunu ‹stanbul’daki baz›
mekânlarda da yapt›m.
Berlin’de kat›ld›¤›m›z ba¤›ms›z bir sergi
s›ras›nda Berlin duvarlar›n› da foto¤raflad›m.
Yaflamay› hissetti¤im ve sevdi¤im yerlerden
duvar resimlerini toplamaya devam
ediyorum. “Beraber” ad›n› verdi¤im bu
projeyi sürdürmeyi düflünüyorum. “
Bu çal›flman›n bir benzeri ya da esinlendi¤iniz
baflka bir çal›flma var m› ? diye sordu¤umda
ise, sanatç›n›n cevab›, “Yapt›¤›m baz›
çal›flmalar›n sonucuydu” fleklindeydi. “Müzik
gruplar›yla dia ve video gösterileri yaparak
çal›flmaya bafllad›m ama bunu çok
sevmiyordum. Bir dü¤meye bas›p iki saat
beklemek beni s›kmaya bafllam›flt›.
Orkestrayla birlikte üretmek istedi¤imi fark
ettim. Bunun için de bir ekipman
gerekiyordu. Para biriktirdim. Bilgisayar ve
digital kalem edindikten sonra, müzikle
birlikte ekranda canl› olarak çizmeye

bafllad›m. Bu tamamen çocuklu¤umda
tan›flt›¤›m ve beni çok etkileyen ‘
collaboration’ tekni¤i ile ilgili bir çal›flma
flekliydi” diyor. “ ‘collaboratin’a al›fl›k ve onu
arayan bir taraf›m var. Tek bafl›ma bir fley
yapmaktansa, ortaklafla bir fleyler yapmak.
Bir fikri beyaz bir kâ¤›da uygulamaktansa,
bir foto¤rafla birlikte, yeniden uygulamak
akl›ma geldi. Fikir ayn›; ancak haz›r bir
görüntü var, ama bu görüntüyü bozmak
olmaz. Onu bir mekân olarak kabul edip
tamamlamak ve onunla birlikte bir fleyler
yapmak; müzikle birlikte çal›flmak gibi
geçmiflle birlikte olmak. Bu, birisinden
gördü¤üm bir fley de¤ildi; bu çal›flma
hayat›m›n ve yapt›klar›m›n do¤al bir
sonucuydu sanki. Her fley birbirini takip
etti ve bu çal›flma do¤du” diye tan›ml›yor
çal›flmalar›n›.
“Baba Zula” toplulu¤uyla yapt›¤›
çal›flmalardan ise, “Grubun yapt›¤› her
müzi¤in bir öyküsü var, müzi¤in bende
hissettirdiklerini resmediyorum sadece” diye
bahsediyor. Ceren Oykut flöyle devam
ediyor: “Bembeyaz bir ekran düflünün,
müzikle birlikte çizmeye bafll›yorum.
Perdede tüm çizim aflamalar›n›
görüyorsunuz, parçadan kopmadan müzi¤in
ritmine uyarak çiziyorum. Parçan›n sonunda
resim de tamamlanm›fl oluyor. Konser
boyunca tek bir resim yapm›yorum, her
parçay› ayr› ayr› resimliyorum. Grubun
müzi¤inin görsel karfl›l›¤›n› yakalamaya
çal›fl›yorum. Bu, her seferinde yenileniyor,
yeniden yeniden yap›yorum bütün çizimleri.”
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‘Picasso’nun Güncesi’ adl› bir film vard›r.
Picasso beyaz perdenin arkas›nda müzikle
birlikte resim yapar. ‹nan›lmaz bir filmdir.
Picasso ›fl›kla havaya da resim yapm›flt›r.
‘collaboration’ ayr› bir olay, yani bir grup
eleman› olarak çal›flmak.”
Kendini çal›flt›¤› müzik toplulu¤unun bir
eleman› olarak gören Ceren Oykut, grubun
gitarc›s›, davulcusu gibi birlikte çal›flan ama
müzi¤in anlatt›¤› öyküyü çizen bir eleman›m,
diye tan›ml›yor yapt›¤› ifli. “Bir seneyi aflk›n
bir süredir birkaç konser hariç birlikte
çal›fl›yoruz ve zaman›m›n ço¤unu ‘Baba Zula’
toplulu¤uyla geçiriyorum” diyor.

Bir anlamda Picasso esin kayna¤›n diyebilir
miyiz? “Evet, Picasso benim hayat›m›n en
büyük esin kaynaklar›ndan biri, ama tek
de¤il; Türk sanatç›lar› da var. Özellikle ‹lhan
Koman, büyük bir deha, inan›lmaz gerçekten,
çok düflündürücü eserleri var. Kuzgun Acar,
Mengü Ertel, babam, annem, day›m›n d›fl›nda
Fikret Mualla’y› da çok severim.”
“Bedri Rahmi’nin flimdi ad›n› hat›rlayamad›¤›m
bir koya yapt›¤› bir bal›k resmi vard›r. O
beni çok etkilemiflti. Alt›-yedi yafllar›nda idim
o zaman. Nas›l buraya gelmifl, ne kadar
sürede yapabilmifl diye ressam ve eseri
üstüne çok düflünmüfl, çok etkilenmifltim.
Daha sonralar›, Bedri Rahmi’nin Kalam›fl’taki
atölye haline dönüflmüfl evine gidip, ‘yazma’
çal›flmalar›na kat›lm›flt›m ama devam
edemedim. Halk sanat› benim flu s›ralar
takip etti¤im ana kaynak. Akademi y›llar›nda
Picasso’ya ve Matis’e o kadar çok bakt›m

ki. Daha sonralar› ilk sürrealistlerden Bosch’u
keflfettim ve Goya’y› tabii. Bu sanatç›lar beni
çok etkiledi. “
Sponsorluk kurumuna nas›l bak›yorsunuz,
herhangi bir projede maddi aç›dan destek
almay› düflünüyor musunuz? “‹mkânlar genifl
olsa bambaflka fleyler yap›labilir. Bir kere,
sadece sanatla ilgilenme flans›na sahip
olurdum. Kendi ya¤›mda kavruluyor olmak
bir flekilde benim, kendimi teflvik etmemi
sa¤l›yor. Büyük bir maddi olanakla karfl›
karfl›ya gelsem, mutlaka bir dolu fley yapar›m;
mesela deneysel bir atölye hayalim var, onu
kurar›m. Yazmalarla ve hal›larla ilgili
çal›flmalar yapar›m. Boyac›köy’de
oturuyorum; yukar›da Armutlu yerleflkesi
var. Oradaki kad›nlar› yan›ma asistan olarak
al›r ve onlara ifl imkân› sa¤lar›m böylece ifller
de daha h›zl› ç›kar. Maddi olanaklar›n hayat›
kolaylaflt›rd›¤› bir gerçek, ama imkâns›zl›klar›n
ve çekilen ac›lar›n da yarat›c›l›¤› tetikledi¤i
ve hayat› daha e¤lenceli hale getirdi¤i de bir
gerçek. fiu s›ralar atölyemi beraber çal›flt›¤›m
gruba klip çekmekte kulland›¤›m›z için bofl
tutmaya çal›fl›yorum. Bu nedenle küçük bir
masa üzerinde çizimlerimi yap›yorum.
‹nsan›n illa da büyük alana ihtiyac› olmayabilir.
Okulu bitirdi¤imde küçük bir odam vard›;
buras› hem yatak odas› olarak, hem de
atölye olarak kullan›lmak zorundayd›. Bu,
olanaks›zl›klar içinde, bir ruh yakalad›¤›ma
inan›yorum. Yaflad›¤›n ortam, ifle karakterini
veriyor. Önemli olan kimsenin hakk›n›
yemeden, ayaklar›n›n üzerinde durmay›
baflarmak, üretmeye devam etmek ve

inand›¤›n fleyi yapmak.”
Resim yapmak denince benim akl›ma, ya¤l›
ya da suluboyalar, tuval, kâ¤›t gibi resim
malzemeleri geliyor, siz san›r›m bilgisayarla
çizimlerinizi gerçeklefltiriyorsunuz.
“As›l malzemelerim A4 kâ¤›t ve karakalem,
ama imkânlar geniflleyip bilgisayara geçilince
ifller daha h›zland› tabii ama bu ifli tepe gözle
de yapabilirdim. Bilgisayar›n baflka özellikleri
de var, film gösterisi yap›yormufl gibi bir
duygu uyand›r›yor insanda. Bilgisayar ya da
tuval, çok bir fley fark ettirmiyor. Önemli
olan, bir yolda devam etmek. Her olana¤›n
kendine göre bir karakteri var. Çizgilerle
öykü anlatmaya çal›fl›yorum. Herkesin
yazarak yapt›¤›n› ben çizerek yap›yorum.
Malzemem, kâ¤›t - kalem ya da bilgisayar.
Gözlem ve zaman. Bir öykü ç›kabiliyor.”
Baflka u¤rafl›lar›n›z›n da oldu¤unu biliyoruz
biraz onlardan da bahsedelim isterseniz.
“Çocuk kitaplar› resimliyorum. Bu ifli de çok
ciddiye al›yorum. Bence insan her yapt›¤› ifli
ciddiye almal› ve onu kariyerinin bir parças›
olarak görmeli. Baz› dergilere çiziyorum,
konular› resimliyorum.
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Manipülasyonun
sonu yok
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GELECEK

Bitkilerin de ayn› bizim gibi hücreleri, genleri
ve proteinleri var. Bizim için protein
üretmeye de hiç itirazlar› yok! Ancak
onlardan üretmesini istedi¤imiz, insandaki
proteinler… Bitkilerin, bir dizi karmafl›k
süreçler sonunda yap›lar›n›n de¤ifltirilerek
arzu edilen maddeyi üretmeleri için
laboratuvarlarda çal›flmalar sürüyor.
Örne¤in, kan tipleri rh negatif olan kad›nlar,
rh pozitif kan tafl›yan birinden çocuk
bekliyorlarsa düflük yapma tehlikeleri çok
art›yor. Bu tehlikeyi önleyecek olan karfl›t
madde, laboratuvarlar›n uysal, yard›msever
bitkisi kazaya¤›na yap›lan müdahaleler
sonucu üretildi. Böylece, bu maddeye sahip
bitki, ilaca dönüflecek ve dertlere deva
bulacak. Ne çare ki, bu iflin bütçesi çok
büyük ve ilgi az.
Bitkiler bu ifl için ideal bir arac› durumundalar
çünkü ilaç endüstrisinde kullan›lan her dört
maddeden birinin kayna¤› bitkiler. Bitkiler,
pek çok konuda proteinler gibi karmafl›k
maddeleri üretmek için çok daha elveriflli
görünüyorlar. Ayn› zamanda bitkiler, hastal›k
yapan molekülleri ya da maddeleri (patojen)
tafl›m›yorlar. Örne¤in, vücudumuzun B-12
vitamininden yararlanmas›n› sa¤layan
karmafl›k protein IF faktörünün patates ya

da havuçta üretilmesinin yollar› aran›yor.
Bu gerçekleflirse, günde bir tane havuç
yiyerek B-12 vitamini eksi¤imizi
giderebilece¤iz. Ancak ortada çözülmesi
gereken bir sorun var; havucu (ya da
patatesi) reçeteli mi alaca¤›z yoksa
reçetesiz mi?
Bitkilerin yan›s›ra hayvanlar›n da yap›lar›
de¤ifltiriliyor. Y›lda ortalama olarak 9000
litre süt veren, sütünün içinde kimi
hastal›klara deva olacak ilaç bulunan ve hatta
baflka bir tatta sütü olan inekler ve
flimdikinden 10-12 kilo daha fazla ve daha
lezzetli eti, çevreyi kirletme sorunu aza
indirgenmifl olan domuzlar, 1990’l› y›llar›n
bafllar›nda hararetle tartfl›lan konulard›.
Aradan 10 y›ldan fazla geçti ve özellikle
geliflmifl ülkelerde bu hayvanlar hayvanc›l›k
üretiminde yayg›n olarak yerlerini ald›lar.
Eski günlerin bildi¤imiz metodlar›yla y›lda
12 dölleme gerçeklefltirebilen, örne¤in bir
bo¤an›n ya da erkek domuzun üretkenli¤i
ola¤anüstü artt›. Yapay döllenme yoluyla
art›k binlerce danan›n, yavru domuzun
babas› olabiliyorlar! Yan›s›ra sanal anneler
de söz konusu, yaflas›n tüp bebek! Bu
süreçler s›ras›nda hayvanlara yap›lan gen
müdahaleleri ile onlar›n olgunlaflmalar›

B‹TK‹LER BU ‹fi ‹Ç‹N ‹DEAL B‹R ARACI
DURUMUNDALAR. ÇÜNKÜ ‹LAÇ ENDÜSTR‹S‹NDE
KULLANILAN HER DÖRT MADDEDEN B‹R‹N‹N
KAYNA⁄I B‹TK‹LER.

ESK‹ GÜNLER‹N
B‹LD‹⁄‹M‹Z

METODLARIYLA YILDA 12
DÖLLEME

GERÇEKLEfiT‹REB‹LEN,
ÖRNE⁄‹N B‹R BO⁄ANIN
YA DA ERKEK DOMUZUN

ÜRETKENL‹⁄‹ OLA⁄AN
ÜSTÜ ARTTI.
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ÇEfi‹TL‹ MÜDAHALELERLE
GENET‹K YAPILARINI
HARIL HARIL
DE⁄‹fiT‹RD‹⁄‹M‹Z
HAYVANLAR VE B‹TK‹LER
ARACILI⁄I ‹LE
DÜNYADAK‹ AÇLI⁄A
ÇARE BULMAK G‹B‹
ERDEML‹ GÖRÜfiLER ‹LER‹
SÜRÜLÜYOR. YANI SIRA
KORKUNÇ GELECEK
SENARYOLARI DA
ORTAYA ÇIKIYOR. BU
GEL‹fiMEYE KARfiI
“EKOLOJ‹K ÜRET‹M”LE ESK‹
TANIDIKLARIMIZA
KAVUfiMA G‹R‹fi‹MLER‹
YAPILIYOR.
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erkene al›n›yor. ‹neklerin sütlerinin içinde
arzulanan ilaç maddeleri oluflturuluyor.
Giderek ilerleyen teknoloji insanlara, pek
be¤enilen bir cinsin (flimdilik bildi¤imiz
kadar›yla koyun) kopyas›n› ç›kartma olana¤›
da verdi. Hepimiz koyun Dolly’i tan›yoruz.
Onun bir yetiflkin olarak dünyaya gelmesi
ve k›sa süren hayat› pek ço¤umuzun ilgisini
çekti.
Çeflitli müdahalelerle genetik yap›lar›n› har›l
har›l de¤ifltirdi¤imiz hayvanlar ve bitkiler
arac›l›¤› ile dünyadaki açl›¤a çare bulmak gibi
erdemli görüfller ileri sürülüyor. Yan›s›ra
korkunç gelecek senaryolar› da ortaya
ç›k›yor. Bu geliflmeye karfl› “ekolojik üretim”le
eski tan›d›klar›m›za kavuflma giriflimleri
yap›l›yor.
Meksika’daki gen kat›lm›fl m›s›r tarlalar›n›n
çevreyi etkisi alt›na alarak di¤er m›s›r
cinslerini yok etme¤e bafllad›¤› 2002 y›l›n›n
tart›flmalar›nda yer ald›. Tarlalar birbirinden
ne kadar uzakta olursa olsun, manipüle
edilmifl m›s›r, ekolojik üretim yap›lan yerleri
de etkileyebiliyor. Daha 1990 y›llar›n›n
bafllar›nda, FAO (BM g›da örgütü) tah›l ve
ev hayvan› cinslerinin ortadan kayboldu¤una
dikkat çekti. Çünkü manipüle edilen cinslerde
elde edilen kâr pay›n›n yüksekli¤i, di¤er
cinslerin giderek ortadan kalkmas›na sebep
oluyor.
Yaz›m› 1994 y›l›nda okudu¤um bir haberle
bitirmek istiyorum: Oxfordlu bir araflt›rma
grubu, lahanaya geneti¤i de¤ifltirilmifl bir
virüs katm›fl. Amaç, afl›r› tacizci lahana
kurdunu ortadan kald›rmak için daha çevre

dostu bir mücadele metodu bulmak. Ancak
bu virüsün geneti¤ini de¤ifltiren gen, çok
korkulan bir akrepten ithal edilmifl! Gelin
görün ki, lahanan›n kurtlar›yla birlikte ‹ngiliz
faunas›n›n kimi kelebek ve kufl cinslerinin
de bu akrep genli sald›rgan virüsün kurban›
olacaklar› ortaya ç›km›fl. Bu bulguya varan
çevreciler Oxfordlu araflt›rmac›lara flu
sorular› yöneltmifller:
• Gen de¤iflikli¤inden muzdarip bir virüsün,
do¤aya b›rak›ld›ktan sonraki ömrü nedir?
• Bu virüsler baflka cinslere de tehlike teflkil
ederler mi?
• Virüsteki akrep geni baflka virüse de
s›çray›p tamamen kontrolden ç›kabilir mi?
Ne yaz›k ki, 11-12 y›l önce sorulan bu
sorulara hâlâ aç›k bir cevap
verilememektedir. Dünya çap›nda artan
sald›rganl›¤a bak›l›rsa, san›r›m ki akrebin
genini tafl›yan virüs epey yol alm›fl
bulunmaktad›r.

Foto¤raflar: Berat Alanyal›.
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Fatih

Yemek
Anadolu Selçuklu Devleti ve onun devam›
niteli¤inde olan beylikler zaman›ndaki vak›f
imaretlerin ve kervansaraylar›n yönetim
usullerini gösteren tüzük ve vakfiye
hükümlerine göre misafirler için haz›rlanan
yemek çeflitleri azd›r ve oldukça sadedir.
Hatta sarayda da ayn› gelenek vard›r.
Bertrando de la Broquiere’nin denizafl›r›
seyahatlerini anlatt›¤› kitab›ndan Sultan II.
Murad’›n saray›nda verdi¤i bir ziyafette
ikram edilen yemeklerin ne kadar sade
oldu¤u ö¤reniliyor;
“….dairenin ortas›nda, içlerinde biraz koyun
eti ile pirinç (pilav) bulunan yüz kadar kap
vard›. Bunlar padiflah gelmeden önce ortaya
konmufltu.
…...Sultan Murad’›n önüne ipek bir havlu ve
bir peflkir serildi. K›pk›rm›z› yuvarlak bir
meflin parças› da kondu. Buralarda sofra
yerine meflin konmas› adetti. Sonra etle
dolu iki yald›zl› tabak getirildi. Hizmetliler

Anadolu’
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kalayl› kaplardaki yemekleri, her dört kifliye
birer tabak da¤›tt›lar. Bu kaplarda biraz
koyun etiyle, biraz da pirinç (pilav) vard›.
Sofrada ekmek ve içecek bir fley yoktu.
Dairenin bir taraf›nda yüksek bir raf gözüme
iliflti. Üzerinde küçük, alt gözünde gümüflten
büyük bir kap vard›. Baz›lar› kalk›p buradan
bir fley içiyorlard›. ‹çtikleri su muydu, flarap
m›yd› anlayamad›m “
Bu metinlerden 15. Yüzy›lda saraya gelen
ziyaretçilere verilen ikramlar›n bile ne kadar
sade oldu¤u görülmektedir.
Ancak 15. Yüzy›lda imparatorluk daha
yeni kurulmaktad›r. 16. Yüzy›lda ise
imparatorlu¤un art›k oturmas›yla birlikte
yeme içme konusunda da önemli bir geliflme
süreci bafllamaktad›r. 1573 tarihli Philippe
de Fresne – Canaye’nin yazd›¤› “Le Voyage
du Levant” adl› seyahatnamede, elçi sarayda
yedi¤i yemekler hakk›nda flunlar›
yazmaktad›r.

“ Sofran›n örtüsü beyaz, peflkirler acem ifli
ve ifllemeli, yemekte flarap yerine kokulu
ve çok flekerli flerbet içiliyor. Yemekler
hep önceden sofraya konmufl. Pirinç
(pilav), çeflitli sebzeler, muhtelif cins
tatl›lar, tabaklarda dört befl tavuk,
beyaz ekmek...”
Görüldü¤ü üzere, 16. Yüzy›lda mutfak
oldukça zenginleflmifltir. 17. ve 18.
yüzy›llarda bu geliflme devam eder. 19.
Yüzy›la gelindi¤inde ise fakirleflmekle beraber
Bat›l› etkiler girmeye bafllamaktad›r.
15. Yüzy›l bafl›nda Anadolu’daki yemek
çeflitleri hakk›nda Anadolu Selçuklular›
zaman›na ait vakfiyelerde özellikle
imaretlerde yenecek yemeklerin isimleri
fazla belirtilmemifltir. Ancak Anadolu’da
beylikler dönemi vakfiyelerine bakt›¤›m›zda
buna nazaran daha fazla bilgiyle
karfl›laflmaktay›z. Bunlar incelendi¤inde,
‹stanbul’un fethinden sonra Anadolu’daki

imarethanelerde piflen yemeklerin,
Anadolu’da ve Rumeli’dekilerle ayn› oldu¤u
görülmektedir. Ele geçen vakfiyelerden
ö¤renildi¤ine göre, özellikle imaretlerde
oldukça fazla miktarda yemek
piflirilmektedir. Buralardaki umumi
mutfaklarda ö¤renciler, misafirler ve halk
için yemek piflirilmektedir. Yemeklerin hepsi
birlikte piflirilmektedir, yani kifliler aras› bir
s›n›fland›rma yap›larak ayr› ayr› piflirme söz
konusu de¤ildir.
Bu yüzy›lda Anadolu’da evlerdeki yemek
çeflitleri hakk›nda da kesin bir fikir
yürütülememektedir. Ancak yine ayn›
gelene¤in burada da devam etti¤i, çeflitlerin
az, ancak doyurucu ve tok tutucu nitelikte
oldu¤u düflünülmektedir. Özellikle unlu
g›dalar ve et esas olmak üzere mevsimine
göre sebze ve meyveler bunlara
eklenmekteydi. Ayr›ca baflta yo¤urt ve
peynir olmak üzere süt ürünleri tarih

da Türkler’in
Dönemi Öncesinde

Al›flkanl›klar›
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boyunca Türkler’in sofras›nda önemli yer
tutmufltur.
Anadolu’da beylikler döneminde kurulan
bu imaretlere ve burada piflirilen ve da¤›t›lan
yemeklere bir göz att›¤›m›zda;
Karaman’daki Karamano¤lu ‹brahim Bey
‹mareti’nde; her gün en iyi cins bu¤daydan
tanesi bir buçuk kilo gelmek üzere en afla¤›
yüz elli ekmek ve yine her gün için otuz
kilo et piflirilerek hizmetlilere, fakir ve muhtaç
kiflilere ve misafirlere da¤›t›lmaktad›r. Burada
günde en afla¤› yüzden bafllay›p iki yüze
kadar varan say›da kap yemek piflirilip
da¤›t›lmaktayd›. Yemek, her gün iki ö¤ün
ve gerekirse üç ö¤ün piflerdi.
‹marete gelen ilim irfan sahibi misafirlere
özellikle hürmet gösterilerek onlara has
simit (katk›s›z beyaz ekmek), çörekler ve
çeflitli yemekler imaretin en özel yerinde
ikram edilir, hayvanlar›na ise arpa ve yulaf
verilirdi. Burada misafirlik üç gün sürerdi.
(O dönemde bu imaretlerde misafirli¤in üç
gün sürmesi fleklinde bir gelenek vard›.
Her yerden gelip giden herkese hizmet
verebilmek için böyle yap›lmaktayd›. Bir
yerde üç günden fazla kalacak olan kifli
imaretteki üç günlük misafirli¤inden sonra,
bir handa kendi paras›yla bir oda tutarak
orada kalmaya devam ederdi)
‹brahim Bey kandillerde ve bayram
gecelerinde imaret hizmetlileriyle fakir ve
kimsesizlere da¤›t›lmak üzere elli batman
yani 184 kilo helva piflirilmesini flart
koflmufltur.
Kastamonu’da Çandaro¤lu ‹smail Bey

‹mareti’nde; misafirlere üç gün sabah ve
akflam çeflitli ziyafetler ve akflamlar›
hayvanlar›na yem verilmekteydi. E¤er
imarete gelen misafir, yemek da¤›t›m›ndan
sonra oraya varm›fl ve yiyecek kalmam›fl ise
onlara bal, ceviz, peynir ve bunlara benzer
bulunabilmesi mümkün olan yiyecekler
haz›rlanmaktayd›. ‹maret medresesindeki
ö¤rencilere günde 5 akçe ve her birine
yeterince ekmek ve yemek verilmekteydi.
Ekmek, k›rm›z› temiz bu¤daydan yap›l›rd›.
Çorba, temiz bu¤daydan olmak zorundayd›.
Her ay yine kabu¤u soyulmufl beyaz
pirinçten çorba, yap›l›rd›. Ayr›ca ucuz ya da
pahal› mutlaka et temin edilir ve beraberinde
bal da verilirdi.
Kütahya’da Germiyan Beyi fiah
Süleymanzade Yakup Bey ‹mareti’nde;
‹maretin medresesindeki ö¤rencilere her
gün iki kap yemek ve dört ekmek
verilmektedir. Her gün et yeme¤i
bulunmaktad›r. Yemeklerin ve ekmeklerin
kalitesi çok iyi olmak zorundayd›. Yine
burada da ayr›ca misafirlere her gün yemek
ve ekmek verilmekteydi.
Anadolu’da Selçuklular ve beylikler
döneminde imaret aflhanelerinde genellikle
verilen yemek çeflitlerinin bafll›calar›na bir
göz atarsak; bunlar›n içinde en yayg›n olanlar›
pirinç ve bu¤day çorbas›, et, pilav, ›spanak,
flalgam ve çeflitli sebzeler, un helvas›, ball›
kaday›f gibi yemeklerdir.
Yemek da¤›t›m›na yetiflemeyen misafirlere
80 dirhem bal, 50 dirhem peynir ve 100
dirhemlik pide verilirdi.

Halka yemek da¤›t›m› yap›ld›¤› s›rada,
herkese ekmekten hissesi verilirken “güzel
yüzle teselli eyleye” denmekteydi.

15. Yüzy›lda Hastalara Verilen Perhiz
Yemekleri Hakk›nda:
Do¤uda her dönemde hasta olan kiflilere
hafif yedirmek esast›r. Eski ve ampirik t›bb›n
bilerek ya da bilmeyerek uygulad›¤› bu
yöntem hakk›nda az da olsa kay›tl› bilgiler
vard›r. Ruhsal ve bedensel hastal›klar› olan
kifliler yan›nda, flairler ve âfl›klar için de az
yenmesi tavsiye edilmektedir. Bunun yan›nda
tarikatlara giren kiflilere de perhiz yapt›r›l›r.
Bu uygulamay› her dinde görmekteyiz, hatta
zaman içinde oradan do¤ru, t›bb›n içine de
girerek bilimselleflmifl bir bilgidir. 15. Yüzy›lda
da bununla ilgili bilgiler bulunmaktad›r.
‹kinci Sultan Bayezid zaman›nda yenilenen
Arapça Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi’nde;
“Fatih Külliyesi Darüflflifas›’nda yemek
piflirmede usta iki tane de aflç› bulunmal›,
bunlar, hekim hangi yeme¤i uygun görürse
onu piflirirler ve günde üçer dirhem al›rlar”
denmektedir. Buradan Fatih Darüflflifas›’nda
hekimin belirledi¤i flekilde hastalara özel
yemek piflirildi¤ini görüyoruz.
Et’imei Ebu ‹shak adl› eski kaynakta da
hastalar için çorba ve lapan›n ya¤s›z
piflirildi¤ini ö¤renmekteyiz.
Özellikle 15. Yüzy›ldaki perhiz yemeklerinin
bafl›nda çorba gelmektedir. ‹kinci s›rada onu
lapa takip eder. Halk gelene¤inde de
as›rlardan beri hasta olundu¤unda tuzsuz
çorba ve lapa yemek adeti vard›r. Bunun
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yan›nda içecek olarak ayran, süt ve hoflaf
suyu içilir. Hastal›k oldu¤unda a¤›r ve kar›fl›k
yemeklerden sak›nmak çok eski ve yayg›n
bir gelenektir.

Kaynak: Prof. Dr. Sühey Ünver, Fatih Devri Yemekleri,

‹stanbul 1952

DO⁄UDA HER DÖNEMDE
HASTA OLAN K‹fi‹LERE

HAF‹F YED‹RMEK ESASTIR.
ESK‹ VE AMP‹R‹K TIBBIN

B‹LEREK YA DA
B‹LMEYEREK UYGULADI⁄I
BU YÖNTEM HAKKINDA

AZ DA OLSA KAYITLI
B‹LG‹LER VARDIR.



20

YAKINDA

OSMANLI

GÜZEL ÖRNEKLER‹YLE

S‹V‹L M‹MAR‹S‹N‹N

OSMANLI

GÜZEL ÖRNEKLER‹YLE

S‹V‹L M‹MAR‹S‹N‹N

Cumal›k›z›kCumal›k›z›k



21

H
az

›r
la

ya
n

fiu
le

 G
Ö

N
Ü

LS
Ü

Z
su

le
go

nu
ls

uz
@

ho
tm

ai
l.c

om

YAKINDA

Cumal›k›z›k dedemin köyü. Gençli¤inde
Bursa’ya yerleflmifl ve köyle pek ba¤›
kalmam›fl. Çocukken dedemin
Cumal›k›z›k an›lar›n› dinlerdik: Ne kadar
çok kestane a¤açlar› oldu¤unu, nas›l
Karagöz oynatt›¤›n›, yumurta karfl›l›¤›
çocuklara yapt›¤› f›r›ldak ve uçurtmalar›,
flimdi yerinde müze olan iki katl› güzel
evlerini, Uluda¤'›n eteklerindeki
ma¤aralar›… Cumal›k›z›k art›k bir köy
de¤il. 1987’de Bursa’n›n Büyükflehir
Belediyesi statüsü kazanmas›yla Y›ld›r›m
Belediyesi s›n›rlar› içinde bir mahalle
oldu. Yaklafl›k 700 y›ll›k bir tarihe sahip
olan Cumal›k›z›k, Osmanl› k›rsal sivil
mimarisinin en güzel örneklerini
günümüze tafl›yor.
Bursa’n›n do¤usunda, Ankara karayolunun
10. kilometresinde Uluda¤ eteklerine do¤ru
sapan yol, 3 km sonra Cumal›k›z›k’a ulafl›r.
Asfalt biter ve kafan›z› biraz yukar› kald›r›nca
Uluda¤’› görürsünüz. Kesme tafl döfleli dar
sokaklar›, güzel evleri, yaklafl›k 300 y›ll›k
camisi, hamam›, çeflmeleri, müzesi, an›t
ç›narlar›, do¤all›¤› ve bozulmam›fl tarihi
dokusu ile Cumal›k›z›k’tas›n›z. ‹çerilere
arabayla devam edemezsiniz, otobüs
dura¤›n›n hemen arkas›ndaki okulun
bahçesine araban›z› park edebilirsiniz.
Bursa’da Heykel’den kalkan belediye
otobüsleriyle de buraya ulaflabilirsiniz.

Giriflte, Cumal›k›z›k han›mlar› özellikle hafta
sonlar› küçük stantlar›nda kendi haz›rlad›klar›
yiyecek ve el ifllerini sergiliyorlar. Yaln›zca
giriflte de¤il, art›k pek çok evin önünde
rengârenk reçel kavanozlar›, tarhanalar,
eriflteler, salçalar, ev baklavalar›, mevsimine
göre ahududu, k›z›lc›k, kiraz, kestane, dut
ve baflka meyveler var. Tüm bunlar ifllemeli
havlular, örtüler, danteller ve küçük hediyelik
eflyalar›n yan›nda özenle dizilmifl, gelen
misafirleri bekliyor.
Evlerin ço¤u küçük iflletmelere dönüflmüfl.
D›fl kap›lar› ard›na kadar aç›k. Han›mlar
sokaktan geçenlere “içeri buyurun” diyorlar.
Evlerinin avlusunda gözleme aç›yorlar, öteki
ev yemeklerinin sat›fl›n› da kap› önünde veya
avluda yap›yorlar. Cumal›k›z›k’› ziyaret

edenler ayranla gözlemelerini yerken her
köflesi tarih kokan mekânlar› inceleme f›rsat›
buluyor. Burada konaklama flans›n›z da var.
Önceden Hatçe’nin yeri olarak bilinen
Bulanlar Konak geçen y›l turizm belgeli bir
iflletme olmufl. Tam karfl›s›nda ayn› adl› yedi
oda kapasiteli bir pansiyonu var.
Cumal›k›z›k’ta geçti¤imiz üç y›l boyunca bir
TV dizisi çekildi. Bulanlar Konak da dizide
en çok gözüken mekânlardan biriydi.
Cumal›k›z›k’ta yer alan bir baflka pansiyon
ise Mavi Bocuk. Daha yukar›da, Köy
Kalk›nma Kooperatifi’nin az üstünde. ‹ki ayr›
köy evinden oluflan bu pansiyonun alt› odas›
var. Odalar, dolap içi banyo sistemi ve k›fl
aylar›nda küçük sobalar›yla çok sakin ve
otantik bir yer. Burada lezzetli ev yemekleri
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yiyebilir ve harika sabah kahvalt›lar›
yapabilirsiniz. Cumal›k›z›k’›n birçok evinde
sabah kahvalt›s› veriliyor. Bildi¤imiz
kahvalt›l›klar burada daha leziz, ayr›ca odun
ateflinde piflmifl ekmeklerden, ahududu ve
bö¤ürtlen reçellerinden tatmakta büyük
yarar var.
Bir zamanlar kestane Cumal›k›z›k’›n ana
geçim kayna¤›yd›. Bugün ise daha çok
ahududu yetifltiriliyor. 1998’den beri haziran
ay›nda Ahududu fienli¤i düzenleniyor. ‹lk
flenli¤i 1992 y›l›nda Y›ld›r›m Belediyesi
organize etmifl. 1997’de Büyükflehir
Belediyesi’ne ba¤l› çal›flan “Bursa Yerel
Gündem 21 Cumal›k›z›k Koruma-Yaflatma
Projesi” kapsam›nda geliflen etkinlik, ertesi
y›l Ahududu fienli¤i ad›yla gelenekselleflmifl.
Her haziran burada, “En ‹yi Ahududu”,
“Tarihi En ‹yi Yaflatan Ev ve Avlu” yar›flmalar›
düzenleniyor, foto¤raf, resim ve karikatür
sergileri aç›l›yor, fliir dinletileri, Karagöz,
halkoyunlar›, ortaoyunu ve daha neler neler…
Cumal›k›z›k’›n Ad›
“K›z›k”›n, Bursa yöresinde Yörüklerin
kulland›¤› “derbent” anlam›na gelen “k›s›k”
sözcü¤ünden türedi¤i düflünülmektedir.
Cumal›k›z›k ad›n›n ise nereden geldi¤i
konusunda birkaç farkl› görüfl var.
Günümüze kadar gelen söylencelerden biri
flöyle: Tokat civar›nda yaflayan Kay›
Boyu’ndan olan K›z›klar, Karakeçili afliretinin
bulundu¤u bölgeye göç etmifller ve Ertu¤rul
Gazi’den burada yerleflmek için yurt
istemifller. Ama afliret, K›z›klar›n bu iste¤ine
karfl› ç›km›fl. Ertu¤rul Gazi de aralar›nda bir
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düflmanl›k olmas›n diye K›z›klara Keflifl
Da¤›’n›n (bugün Uluda¤) eteklerinde bir yer
göstermifl. ‹kisi de O¤uz boyuna mensup
olan bu iki halk aras›nda sürekli dostluk
sa¤lamak için de K›z›k beyinin yedi o¤lunu
Karakeçili afliretinden yedi k›zla evlendirmifl.
Yedi o¤uldan biri olan Cumalibey ve ailesi
bugünkü Cumal›k›z›k’a, Bay›nd›r Bey
Bay›nd›rk›z›k’a, Dal Bey Dall›k›z›k’a, Fethi
Bey Fethiyek›z›k’a (Fidyek›z›k), Haml› Bey
Hamaml›k›z›k’a yerleflmifl. Bu söylenceye
göre De¤irmenlik›z›k ve Derek›z›k’›n kimler
taraf›ndan kuruldu¤u bilinmemektedir.
Cumal›k›z›k’›n ad›n›n önceden "K›z›k fi›hlar”
oldu¤u da söylenir. 18. Yüzy›la ait kay›tlarda
köyün ad› Camilik›z›k olarak geçer. Çünkü
bu dönemde buraya bir cami infla edilir ve
çevre köylerden insanlar buraya cuma
namaz› k›lmak için gelir. Camilik›z›k’›n zaman
içinde Cumal›k›z›k’a dönüfltü¤ü
düflünülmektedir.
Vak›f Köyünden Mahalleye
Cumal›k›z›k, muhtarl›¤›ndaki 1685 tarihli
Vakfiye Belgesi’ne göre Orhangazi
Vakfiyesine ba¤l› bir vak›f köyü. Buras›
Osmanl›lar›n Bursa’da ilk yerlefltikleri
bölgelerden biriymifl. 1326’da Orhan
Gazi’nin Bursa’y› ele geçirmesinin ard›ndan
bölgeye yerlefltirilen O¤uz boylar›n›n en
büyü¤ü olan Kay› Boyu’ndan Türkler burada
yedi K›z›k köyünü kurmufllar. Bunlar içinde
Dall›k›z›k ve Bay›nd›rk›z›k bugüne kadar
gelememifltir. Hamaml›k›z›k, Fidyek›z›k,
Derek›z›k, De¤irmenlik›z›k’tan farkl› olarak
yaln›zca Cumal›k›z›k erken Osmanl› dönemi

konut dokusunu günümüze tafl›yabilmifl.
Bunun en önemli sebebi 1920-1922’de
Yunan iflgali s›ras›nda buras›n›n çevredeki
pek çok köyün aksine önemli bir zarara
u¤ramam›fl olmas›d›r.
1920’lerden önce Cumal›k›z›k köylülerinin
Gürsu yak›nlar›ndaki Rum köyleri de olmak
üzere çevredeki köyler ile ticaret yapt›klar›
bilinmektedir. Kurtulufl Savafl›’ndan sonra,
Cumhuriyet’le birlikte köyde toplumsal
yaflamda çeflitli geliflmeler olmufltur. 1926’da
köyde bir ilkokul aç›lm›fl ve civar köylerden
çocuklar da burada e¤itim almaya
bafllam›fllard›r.
1940’lara gelindi¤inde köyün temel geçim
kayna¤› olan kestane a¤açlar›nda bir hastal›k
bafl göstermifl ve sonraki y›llarda da önüne
geçilememifl. Böylece tar›mdan elde edilen
gelir h›zla azalmaya bafllam›fl. Bu da nüfusun
önemli bölümünün, özellikle de gençlerin
Bursa’ya göç etmesine neden olmufl. Sonraki
dönemlerde köyde kalanlar yine geçimlerini
tar›m ve hayvanc›l›kla sa¤lamaya devam
etmifller. Ama zamanla, merkeze yak›nl›¤›na
karfl›n unutulmufl ve fakir bir yerleflim yerine
dönüflmüfl.
1980’de An›tlar Yüksek Kurulu taraf›ndan
koruma alt›na al›nan Cumal›k›z›k, 1981’de
kentsel ve do¤al sit alan› ilan edildi. 1983’te
A¤a Han Vakf› ve Mimarlar Odas› köyü
koruma için proje yar›flmas› açt›. Ard›ndan
çeflitli üniversiteler burada araflt›rma
yapmaya bafllad›. 1987’de Cumal›k›z›k,
Bursa’n›n Büyükflehir statüsü kazanmas›n›n
ard›ndan Y›ld›r›m Belediyesi’ne ba¤l› bir

Foto¤raf: fiule Gönülsüz
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mahalle oldu. Böylece belediye
hizmetlerinden yararlanmaya bafllayan
Cumal›k›z›k’›n gelifltirilmesi ve gelece¤e
tafl›nmas› için çal›flmalara h›z verildi.
1997 sonunda ise “Bursa Yerel Gündem
21 Cumal›k›z›k Koruma-Yaflatma Projesi”
bafllat›ld›.
Bursa Büyükflehir Belediyesi ve Bursa
Tophane UNESCO Gençlik Derne¤i’nin
öncülü¤ünde yürütülen projeyi, yerel
yönetimler, çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar›,
üniversiteler, köy temsilcileri, gönüllü firma
ve bireyler desteklemektedir. Cumal›k›z›k’›
koruma-yaflatma hedefiyle oluflturulan proje,
yap›lardaki tahribat›n önlenmesi, altyap›
sorunlar›n›n giderilmesi, ekonomik yaflam›n
canland›r›lmas›, ekolojik tar›m ve ev-el
ürünlerinin gelifltirilmesi, “koruma” kültür

ve bilincinin oluflturulmas› gibi çal›flmalar›
içermektedir. Öncelikle Cumal›k›z›kl›lar’›n
bilinçlendirilmesi ve kendi yerleflimlerinde
ekonomik olarak güçlenmeleri için bir dizi
e¤itim çal›flmas›na bafllanm›flt›r. Han›mlara
gelir sa¤lay›c› çeflitli kurslar aç›lm›flt›r. Zaten
Cumal›k›z›k’ta, Türkiye’nin ço¤u köyündeki
gibi, hemen her fleyi kad›nlar›n yapt›¤›n›
söylemek yanl›fl olmaz.
Cumal›k›z›k’ta sivil mimari örne¤i olarak
tan›mlanan 270 ev var, bunlar›n yaklafl›k
180’i kullan›lmakta. Evler kentsel koruma
alan› kapsam›nda oldu¤u için y›k›m› veya
tamiri söz konusu de¤il, yaln›zca asl›na uygun
restore edilmesine izin var. Büyükflehir
Belediyesi ve Bursa Mimarlar Odas›’n›n sat›n
ald›¤›, restorasyonu yap›lm›fl veya devam
eden birkaç ev d›fl›nda ço¤unun durumu iyi
de¤il. Y›llard›r Cumal›k›z›kl›lar evlerine “bir
çivi bile çakamamaktan” flikâyetçi. Restore
ettirmeleri için de paralar› yok “y›k›l›ncaya
kadar oturaca¤›z” diyorlar. ‹flte bu yüzden
Cumal›k›z›k Koruma-Yaflatma Projesi’nin
daha çok kaynak ve destekçiye ihtiyac› var.
Cumal›k›z›k Evleri ve Sokaklar
Cumal›k›z›k bir yamaca kurulmufl. Sokaklar›
tafl döflemeli, kald›r›ms›z, yaya, binek
hayvanlar› ve at arabalar›n›n geçebilece¤i
genifllikte yap›lm›fl. Cin Aral›¤› ise 55-60 cm
geniflli¤inde, yaln›zca bir insan›n geçebilece¤i
darl›kta. Evlerin cepheleri beyaz, sar›, yeflil,
mavi, çivit mavisi, mor ve bunlar›n tonlar›yla
boyanm›fl, pencerelerde saks›lar içinde renk
renk çiçekler… Sokak tafllar› iki yandan hafif
e¤imle ortada birleflecek flekilde döflenmifl

ve buradan hemen her zaman kaynak sular›
ak›yor. Evlerin aras›ndan akan sular›n,
tepeden ayarlanan bir mekanizmayla farkl›
sokaklardan geçmesi sa¤lan›yor. Bu sayede
Cumal›k›z›k sokaklar› hep temiz ve ferah.
Evler iki veya üç katl› olup ço¤u yüksek avlu
duvarlar›yla çevrili, pencereler üst katlarda
kafesli ve cumbal›d›r. Sokaktan bak›ld›¤›nda
evlerin içi gözükmez. Temel yap›
malzemeleri tafl, a¤aç ve kerpiçtir.
Duvarlarda kerpiç ve çamur s›va vard›r.
S›val› bölümler çeflitli renklerde boyanm›fl,
ahflap bölümler kendi renginde b›rak›lm›flt›r.
Evlerin d›fl kap›lar› çift kanatl›d›r ve genelde
ceviz a¤ac›ndan yap›lm›flt›r. Kap›larda dövme
demirden ilginç kap› kulplar› ve tokmaklar›
vard›r. Birço¤unda Anadolu’daki benzerleri
gibi gelenin kad›n m› erkek mi oldu¤unun
anlafl›lmas› için farkl› sesler ç›karan ikifler
tokmak bulunmaktad›r.
Cumal›k›z›k evleri iki tip planla infla edilmifltir.
Birincisinde etraf› yüksek duvarlarla çevirili
d›fl avludan hayat ve ev kap›s›na girilir; ikinci
tip evlerde d›fl avlu yoktur, do¤rudan hayat
k›sm›na girilir. Hemen her evin içinde avludan
geçilen bir iç bahçe bulunur. Hayat
bölümünden iç avluya, ah›ra, kümese,
depolara, mutfa¤a, tuvalete ve ahflap
merdivenlere geçilir. ‹ç avludaki f›r›nda
ekmekler, börekler, çörekler piflirilir,
kazanlarda pekmezler kaynat›l›r. Çamafl›rlar
burada y›kan›r ve kurutulur. Üst katlarda
odalar ve sofalar yer al›r. Evlerin ›s›nmas›
ocaklarla sa¤lanm›flt›r.
Evlerde alt katlar k›fll›k olarak ayr›lm›flt›r.

FOTO: Bedia Ceylan: Güzelce.

Ah›rhap› Feneri 300 y›l› aflk›n bir süredir, tarihi yar›madan›n

ucunda, flehrin en yo¤un deniz trafi¤ine sahip bölgede

görev yap›yor.
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YAKINDA

Burada yatak odalar›, oturma odalar›, banyo
ve ocaklar yer al›r.�Üç katl› olan Cumal›k›z›k
evlerinde ikinci kat yazl›k olarak kullan›l›r.
Bu katta odalar, sofalar, eyvan, sekiler ve
uzun sedirler s›ralanm›fllard›r. Üst katta ise
bafl oda denilen minderli yast›kl› seki ve
sedirlerin bulundu¤u daha rahat oturmaya
elveriflli odalar bulunur.
Cumal›k›z›k’a fazla beklentiyle gidenler veya
orada tarihi ve ayr›nt›lardaki güzelli¤i
hissedemeyenler “içinde eski evler olan bir
köy iflte…” diyebilirler. Bu bir bak›ma do¤ru,
içinde eski evler var ama kaç›m›z yaflam›nda
700 y›ll›k bir evin içinde bulunmufltur? Bu
evlerde sürekli yaflayan ve baflka gönüllülerle
birlikte buray› gelecek kuflaklara da yaflatmak
isteyen insanlarla tan›flmak, onlara destek
olmak için Cumal›k›z›k’› gidip görün. Üstelik
buras› büyük kentlerin karmaflas›ndan
uzaklaflmak, Uluda¤’›n eteklerinde sakin,
temiz ve do¤al bir ortamda biraz kafa
dinlemek için biçilmifl kaftand›r.

Nerede Kal›n›r?

Bulanlar Konak Pansiyon

Tel: 0224 372 48 69

Mavi Boncuk Konukevi

Tel: 0224 373 09 55
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Çalan da Sensin,
Çal›nan da...

Tugay Baflar

BUGÜN
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BUGÜN

Sahnedeki adam, salonu dolduran yüz kadar
yetiflkine “bafll›yoruz” dedi, “hata yapmaya
hakk›n›z var, sonra düzeltmeye de...” ve
ritmi verdi: “Dum fl›k flak, dum dum fl›k
flak...”  Salon, yavaflça ritme uydu. Dum’la
gö¤üs kafesi, fl›k’la parmaklar, flak’la avuçlar,
kalabal›k bir orkestran›n enstrümanlar› gibi
ses vermeye ve tempoyu yakalamaya
bafllad›. Az önce koltuklar›nda oturarak
ciddiyetle konuflmalar› izleyenler, flimdi
yüzlerinde bir gülümsemeyle ayakta,
bedenlerini bir vurmal› saz gibi çal›yor ve
ortaya ç›kan çoksesli ritme uyarak coflkuyla
sal›n›yorlard›.  Birkaç dakika içinde uyum
yakalanm›fl, sabah o salonda topland›klar›nda
ço¤u birbirini tan›mayan kat›l›mc›lar, hem
çalan hem çal›nan olarak, birlikte ürettikleri
müzi¤in parças› olmufllard›.
Müzisyen ve e¤itimci Tugay Baflar, beden
perküsyonuyla tan›flt›rd›¤› insanlar›n yüzüne
yerleflen gülümsemeye hayli al›fl›k. fiirket
e¤itimlerinde, ö¤retmen e¤itimlerinde, özel
grup çal›flmalar›nda veya kurdu¤u
“KeKeÇa Ensemble” müzik toplulu¤unun
performanslar›nda ortak gözlem, ritimle
birlikte gelen rahatlama duygusunun
neredeyse bulafl›c› oldu¤u. Baflar, “Beden
perküsyonuna bafllad›ktan k›sa bir süre sonra

ihtiyaç varsa, esnemeler, gülmeler geliyor.
Birçok kat›l›mc›, çok rahatlad›m, bafl a¤r›m
geçti, hiç bu kadar gülmemifltim diyor.
Kimileri, yeniden resim yapma iste¤i
duyuyor” diye aktar›yor gözlemlerini. Bir
ö¤rencisinin ifadesiyle, “beden perküsyonu,
esnemenin ve gülmenin yasak olmad›¤› ülke.”
Baflar, yaflam›n› hepsi müzikle ilgili birçok
alan üzerine kurmufl. Çocuklu¤unda odas›na
kapan›p bir oyun duygusuyla saatlerce
üfledi¤i flüt, y›llar içinde zenginleflip yavafl
yavafl su yüzüne ç›kan ve flimdi daha çok
insanla paylaflt›¤› birikiminin ilk ad›mlar›n›
oluflturmufl. Adnan Saygun'un ö¤rencisi,
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvar›’ndan mezun bir
etnomüzikolog; m›skal (panflütü), okarina
ve birçok nefesli saza hâkim, zaman içinde
yolu Ezginin Günlü¤ü, Uçan Hal›, Bezmara
müzik gruplar›yla ve flimdilerde “Ve Di¤er
fieyler” adl› tiyatro toplulu¤uyla kesiflmifl bir
sanatç›; bir özel okullar grubunun müzik ve
hareket e¤itmeni; Orff Schulwerk E¤itim ve
Dan›flmanl›k Merkezi e¤itmeni; çocuklarla
ve yetiflkinlerle çal›flan bir uzman; beden
perküsyonunu tan›tan, kiflisel geliflim
programlar›ndan sahne performanslar›na
kadar uygulayan, uygulatan ve kariyerini

BEDEN PERKÜSYONU ya da KeKeÇa

Nadire fiat›ro¤lu
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zengin bir çeflitlilik içinde gelifltiren bir müzik
adam›. Önümüzdeki k›fl, ilk solo albümü
ç›k›yor. Söyleflimiz s›ras›nda k›smen
dinledi¤im, henüz ad› konulmam›fl bu albüm
beni, içinde puhu kufllar›n›n öttü¤ü rüzgârl›,
›ss›z vadilerden do¤an›n tüm ritmini
bar›nd›ran s›k a¤açl› ormanlara sürükledi.
Bazen mistik duygulara, bazen bir fiaman
dans›n›n ak›fl›na kap›ld›m.
“Ak›fl, an› yaflamak ve fark›ndal›k”, Baflar’la
sohbetimizin anahtar sözcükleriydi.
Ona göre, salt sonuç odakl›l›k, insan› nefes
nefese b›rak›p an› yaflamay› kaç›rtan bir fley.
Do¤rusu, verilmifl bir randevuya on dakikal›k
yolu, yürüyüflün kendisi olarak yürümek.
Yolumuz Bo¤az’dan geçecekse, Bo¤az’la
randevumuzu da hesaba katmak. Çünkü
her an›n fark edilesi bir anlam› var ve
süreçlerin keyfini ç›kararak yaflad›¤›m›zda
sonuçlar kendili¤inden gelir. T›pk› her
durumda kendi yolunu bulup akarak denize
ulaflan su gibi.
20 y›ldan fazlad›r çocuklarla çal›flan Baflar’›n
yolu, 1997’de Avusturyal› Orff e¤itmeni
Ulrike E. Jungmair ile kesiflti¤inde, Orff
pedagojisi ile tan›flm›fl ve “iflte kendim kalarak
var olabilece¤im bir ak›fl” demifl.
Kat›ld›¤› kursta, Orff’u bilmeden önce de
e¤itimlerinde kulland›¤› müzik, dil ve hareket
yöntemleriyle, anlaml› bir bütün içinde
karfl›laflm›fl. 2000 yaz›nda, Salzburg’daki
Orff Enstitüsü’nün düzenledi¤i kursa kat›lm›fl.
E¤itim arac› olarak her türlü hareketi, dans›,
sesi ve müzik aletini kullanmay› ve böylece
insandaki yarat›c›l›¤› ortaya ç›karmay›

amaçlayan Orff pedagojisine iliflkin birçok
dersle birlikte, bu disiplinin alt birimlerinden
olan beden perküsyonunu görmüfl ve
büyülenmifl. “‹nsan kendini yüzünde bir
gülümsemeyle üç saat ‘dövebilir’ mi,
gerçekten sevmeli ki...” diyor.
Beden perküsyonu, Baflar’›n adland›rmas›yla
“Kendin Kendini Çal” veya k›saca “KeKeÇa”,
hareketlerde simetrinin artmas›yla
dokunuflma ve bütünlük duygusunu art›ran
bir etkiye sahip. ‹nsan kendi bedenini bir
müzik aleti gibi çalmaya bafllad›¤›nda, her
fleyden önce, kendisine dokunmufl oluyor
ve fiziksel bir de¤iflim bafll›yor. fiöyle anlat›yor
Baflar: “Duygular kar›fl›k olabilir, ama
dokundu¤umda fark›ndal›k bafll›yor.
Bak, ben, dokunuyorum, burada ve flimdi...
Çal›flmalar›n bir yerinde dikkat kayd›rmalar›
yap›yoruz. Do¤al bir el ç›rpmada bafllat›c›
eylem, sa¤laksak sa¤dan geliyor, solaksak
soldan. Bunun tersini denedi¤imizde çok
yabanc›. Ciddi bir asimetri söz konusu.
Bedenimizin bir sa¤ ve sol, bir de üst ve alt
bölümü var. fiehir hayat›nda bunun çok az›n›
kullan›yoruz. Masa bafl›nda, otomobillerde,
hareket azal›yor. Kala kala, bedenimizin
dörtte biri kal›yor, bunun da tamam› etkin
kullan›lam›yor. Beden perküsyonu, ellerle
ayaklar›n, kollar ve bacaklar da dahil,
birbiriyle iliflki içinde harekete geçmesi, ses
ç›karmas›. Bu sesler içimizden geçerek, bizim
mal›m›z olarak d›flar› ç›k›yor. Sa¤ ve solun,
alt ve üstün iliflkisi gündeme geliyor. Herhangi
bir zorlama olmadan bedenin ö¤renmesine
izin veriliyor.” Baflar’›n beden perküsyonuna



29

BUGÜN

ba¤lanmas›ndaki en önemli nedenlerinden
biri, herkesin yapabilece¤i bir fley olmas›,
birlikte veya tek bafl›na. Beden, herkesin
yan›nda tafl›d›¤› bir enstrüman, üstelik
f›rsatlar ve zengin t›n›larla dolu. Neden
kullan›lmas›n ki?
Baflar, KeKeÇa çal›flmalar›nda kendine
dokunman›n anlam› üzerine birkaç uygulama
da yapt›r›yor, kendine sar›lmak gibi.
“Kendimize de¤il, daha çok baflkalar›na
dokunuyoruz. Oysa bu bir zenginlik. Niye
flefkatini kendisinden esirgesin ki insan?
Bedenimizin döngüleri, ritimleri var.
Kalbimizin at›fl›n›, nefesimizi, kan›m›z›n
damarlardan ak›fl›n› ne kadar fark ediyoruz?
Bunlar uzak ve hissedilemez gibi geliyor.
Rahatlasak, bunlar› hissedebiliriz.
D›flar›da olup bitene, acil olana odaklanm›fl
durumday›z. Acelemiz olmad›¤›nda
verimimizin daha çok artt›¤›n› bir
anlayabilsek.”
Baflar, projelerle dolu. “Yolday›m, daha
yapacak çok iflim var” diyor. Pusula
Dan›flmanl›k bünyesinde Klinik Psikolog
Dr. Sema Süvario¤lu ile PROBEN
(Profesyonel Bask› Eritme Noktalar›) adl›
bir program gelifltirmifller. Bu program›n ilk
modülü, stres ve motivasyon için tasarlanan
“Ben Ritim” beden perküsyonu, perküsyon,
dans, çeflitli ritim oyunlar›, derin dinlenme
egzersizleri bar›nd›r›yor. Müzik terapisi
yapt›¤› sekiz y›l›n› a¤›rl›kl› olarak otistik
çocuklarla geçiren, son y›llarda kiflisel
geliflimle de ilgilenen, yirmi y›l›n› e¤itime ve
neredeyse bir ömrü müzi¤e adayan Baflar,

ilk f›rsatta sa¤›r-dilsiz çocuklarla beden
perküsyonu çal›flmak istiyor. Projelerinden
biri de, y›l boyunca düzenleyece¤i, herkese
aç›k atölye çal›flmas›. Kat›l›mc›lar, beden
perküsyonu ö¤renecek ve birlikte
performans yapabilecek. ‹ki y›ld›r Timuçin
Gürer ve Nadire fiat›ro¤lu ile götürdü¤ü
“KeKeÇa Ensemble”›n da y›l boyunca
gösterileri olacak.

KeKeÇa’n›n yolu aç›k ve Tugay Baflar’›n
deyifliyle, ritminizin flefkati üzerinize olsun...

Tugay Baflar Müzik Atölyesi 0212.325 87 63

“AKIfi, ANI YAfiAMAK VE
FARKINDALIK”, TUGAY

BAfiAR’LA SOHBET‹M‹Z‹N
ANAHTAR

SÖZCÜKLER‹YD‹. ONA
GÖRE SALT SONUÇ
ODAKLILIK, ‹NSANI

NEFES NEFESE BIRAKIP
ANI YAfiAMAYI

KAÇIRTAN B‹R fiEY.
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UZAKTA

Üç fiehir
Üç Pazar

Amasra: Kad›nlar al›flveriflte.

Üç fiehir
Üç Pazar



Arka arkaya gidilmifl üç flehir. Özel seçilmifl
de¤il. Tesadüf sadece. Ama her flehir gibi
ruhlar› farkl› birbirinden… fiehirlerin kiflilikleri
var. Soluk al›p veriyorlar asl›nda. Kalpleri
de at›yor. Bu can; binalar›nda,
co¤rafyalar›nda, iklimlerinde, müzelerinde
de¤il sadece… As›l soluk ve kalp at›m›
insanlar›n›n do¤as›nda. Onlar yaratt›lar bu
flehirleri… Peki onlar en yo¤un olarak
nerede?! Tabii ki halk pazarlar›nda. O halde
aç›k halk pazarlar›n› gezmek, o flehrin ruhunu
solumak de¤il mi?
“Alakaya çay demle” deriz ya; Amasra,
Safranbolu ve Budapeflte bu üç flehir. Dedik
ama de¤il mi, sadece tesadüf bu. O k›fl ki
seyahatlerimiz oralara isabet etmifl diyelim…
Haftada bir gün kurulan aç›k hava halk
pazarlar›nda insanlar al›flverifl yap›yorlar ve
kar›n doyuruyorlar. Sohbet ediyorlar.
Pazarl›k ediyorlar. Ve de her pazarda o
yöreye ait nesneler ve yiyecekler sat›l›yor.
Sat›c›lar›n ba¤›r›fllar›n›n tonu, yiyeceklerin
çeflidi, pazarl›k raconu, sokaklarda gezen
halk›n tav›rlar›, sohbetlerin yo¤unlu¤u
de¤ifliyor flehirden flehire…
Amasra’day›z… Hava befl derece. Sert
rüzgâr var. Pazar kuytuda. Sat›c›lar›n ço¤u
kad›n. Yüzleri so¤uktan morarm›fl.
Tezgâhlar›n bafl›na geçip foto¤raf çekiyoruz.
Bir yan tezgâhtaki erkeksi yüzlü kad›n

k›skan›yor “-beni de çeksenize evlad›m”
diyor. “Tabii teyzeci¤im” diyoruz. Ama sonu
gelmiyor bu k›skançl›¤›n… Hepsini çekiyoruz
s›ra s›ra. Dijital olunca makina masrafs›z ya.
Hepsi de adres veriyor saf saf, foto¤raflar›
gönderece¤imizi zannedip. Sab›rla not
ediyoruz adresleri, serde nezaket var ya.
Kendi evlerinde yapt›klar› veya komflular›na
yapt›rd›klar› yiyecekleri sat›yorlar. Neler
yok ki; her çeflit turflu, da¤ çile¤i dahil her
çeflit reçel, tarhana, makarna, flehriye, eriflte,
yeflil yöresel otlar, kurutulmufl her derde
flifa ot ve baharatlar, Türkiye’nin en iyi flimflir
kafl›klar›, tahta oyuncaklar, ahflap beflikler….
Birine diyoruz ki, “-teyzeci¤im, bu turflular›
plastik petlere koymuflsun, bu sa¤l›kl›
de¤il ki”. O da flunu diyor: “- yavrum biz
y›llard›r bunu yapar›z kanserden ölmedi
birimiz”… Kad›nlar dedikodu yap›yorlar
aralar›nda. Bizle de paylafl›yorlar bunlar›.
“Na flu ilerideki tezgâh var ya! Rukiye
kar›s›n›n. Koca .... hiçbir halt› beceremez.
Kocas› da boflad› bunu. Hiç birimiz
konuflmay›z. Siz konuflun bak, iyi bi kar›
zannedersiniz. Cadalozun biridir. Biz biliriz
onu. Eriflteleri ishal etmifl birilerini. Arkas›
büyük turistlerden biri aram›fl belediyeyi,
h›fs› sarraf m›d›r (h›fs›ss›hha demek istiyor)
nedir orada tahlil etmifller de, kapatt›lar bu
cadalozun tezgâh›n› iki ay. Salak tabii bu.
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UZAKTA

Amasra:

(Üstte) Sat›c› kad›n so¤u¤a ra¤men tezgâh›n›n nöbetinde.

Turflu, reçel eriflte, tarhana satan kad›n (altta).

 AMASRA, SAFRANBOLU ve BUDAPEfiTE
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Safranbolu:

(Üstte) Pazar yerinde bir dükkân›n önüne kurulan fasulye sergisi.

Pazar tezgâh›nda sergilenen kurutulmufl süs kabaklar› ve m›s›rlar›

(altta).

Annesi de rahmetli bundan bi halt olmaz
derdi. Bu, güneflte iyi kurutmaz eriflteyi.
Yeter diyip torbalara doldurur... Mikrop
ürer tabii…”
Budapeflte’deyiz… Hava iki derece. Bu
sefer rüzgâr yok. Ama so¤uk dondurucu.
Pazar yerindekiler morarmam›fllar. Çünkü
onlar daha so¤u¤a al›fl›klar. Tezgâhlar bizdeki
gibi de¤il. Ahflap barakalarda. Orada da
neler yok ki: seramikler, ev yap›m› sabunlar,
koleksiyoncular için cilalanm›fl tafllar, deri
çantalar, yiyecek için domuz ürünleri, çeflit
çeflit sucuklar, müzik gösterisi yapanlar,
palyaçolar, sokakta çocuk tiyatrolar›, mum
sat›c›lar›… En özeli de s›cak flarap sat›c›lar›.
S›cak flarap sat›c›lar›, küplerde flarap
sat›yorlar. Kepçelerle al›p plastik bardaklara
döküyorlar bu mucizeyi. Küplerin alt›nda
k›s›k ateflle ocak yan›yor. K›fl›n so¤u¤unda
dumanlar tütüyor bu küplerden. Eliniz
yanmas›n diye, iki veya üç plastik barda¤› iç
içe geçirip al›yorsunuz bu nektar›. ‹ki
tercihiniz var. Beyaz ve k›rm›z› flarap. Bunlar›
herkes al›yor orada. ‹çi ›s›n›yor halk›n ve
gevfliyorlar al›flverifl için. Kafa biraz k›yak
olunca ayl›k bütçe filan göz ard› oluveriyor
birden. K›rm›z› s›cak flarab›n tarifini veriyor
bir pazarc›. Asl›nda hiç biri vermiyor da,
sarhofl biri veriyor. O da Türkiyeli
oldu¤umuzu ö¤renince… Diyor ki: “Türkiye
Müslüman bir ülke, Macar s›cak flarab›n›n
s›rr› orada ifle yaramaz”. Biz de içimizden
sana öyle geliyor diyerek tarifi al›yoruz.
Tarif flu: Bir litre k›rm›z› flarap tencereye
dökülür; iki karanfil, bir orta boy kabuk

tarç›n, üç tane karabiber, iki çorba kafl›¤›
toz fleker kat›l›r ve k›s›k ateflte k›rk dakika
piflirilir. S›cakken içilir. S›cak beyaz flarapta
tarç›n yok, fleker de bir çorba kafl›¤›…
Safranbolu’day›z… Hava -1 derece.
Buradaki insanlar kara iklimine al›fl›k.
Sat›c›lar da morarmam›fllar onun için.
Kar at›flt›r›yor ara s›ra. So¤uk oldu¤u için
eksik tezgâhlar varm›fl pazarda. Burada da
neler yok ki: çeflitli renklerde kurutulmufl
m›s›rlar, kurutulmufl süs kabaklar›, en baflta
kokulu küçük yabani çileklerden ve k›z›lc›ktan
mamul ev reçelleri, kurutulmufl yöresel
kekikler, her boyda ve lezzette kuru
fasulyeler, salk›m salk›m kuru bamyalar,
kurutulmufl salk›m salk›m k›rm›z› biberler,
küçük keselerde hakiki safranlar (safran
buran›n ad›n› verir) ve de yörenin mezesi…
Safranbolu’nun mezesini, kasabal› ve köylü
kad›nlar yaparak kavanozlarda sat›yorlar.
Ad› yok, “meze” deniyor sadece. Bu mezenin
tarifini bir pazarc› kad›ndan al›yoruz;
“–duymas›n öbür kar›lar gebertirler beni,
Türkiye’de kimse bilmez de, bu kavanozlar›
bizden al›rlar sadece” diyor, tarifini ald›¤›m›z
kad›n… Tarif de flu: 1 kg. havucu kabu¤unu
soyarak rendele. On difl sar›msa¤› havanda
döv ve ekle. Bir su barda¤› kadar çuflka
biberi turflusunu ekle. ‹ki su barda¤› turflu
suyu ekle. Yar›m kilo k›rm›z› gamba biberini
(sivri k›rm›z› dolmal›k biber) haflla ve
kabuklar›n› soyup ince ince fleritler halinde
do¤ra, hepsini kar›flt›r, son olarak bir su
barda¤› sirke ve iki limon suyunu ilave et.
Daha da nihayetinde bir tatl› kafl›¤› tuz
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eklemesiyle beraber, kavanozdaki içeri¤in
üzerine bir parmak ç›ka cak kadar zeytinya¤›
kat. Zeytinya¤›n› da paran varsa s›zma olarak
kat… Pazarda yörenin kültürüne uygun
nazar boncuklar› da var. Her fley nazarl›k
orada. Terli¤e ifllenen nazarl›k camlar, at
nal› fleklindeki camlar, kalp ve bal›k fleklindeki
nazarl›klar ve daha hayalinize bile
u¤ramayanlar….

‹flte üç flehir üç pazar. Üç ayr› ruh. Üç ayr›
zevk. Üç ayr› damak tad›. Üç ayr› üretim.
Üç ayr› dizayn. Üç ayr› gürültü. Ve üç ayr›
insan…

Budapeflte:

Kazanlarda domuz çorbas›, küpte s›çak flarap...

Budapeflte:

Domuz çevirme, sosis ve domuz flifl ›zgara.

Budapeflte:

Pazar yeri barakas›nda seramikler
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‹stanbul Park pistinden F1 rüzgâr› geçti.
Kimi televizyonlar›n bafl›nda, kimi pistin
çevresindeki “belefl tepeler”den, kimi
tribünlerden seyretti yar›fl›; kimi biletleri
oldu¤u halde yo¤un trafik yüzünden bu
gösterinin büyük bölümünü kaç›rd›.
Yar›fl› ise Kimi Raikkonen kazand›.
Fernando Alonso ikinci, Juan Pablo
Montoya üçüncü oldu. Ünlü pilot
Michael Schumacher ise, yar›fl d›fl› kald›.
Dünyan›n en önemli organizasyonlar›ndan
biri olarak biliniyor Formula 1 ya da F1
dedi¤imiz yar›fl. Bu önem, yaln›zca en
heyecanl› ve izleyicisi çok olan bir spor
etkinli¤i olmas›ndan gelmiyor. Bu yar›fl›n
yap›ld›¤› ülkeye parasal getirisi ve ülkenin
tan›t›m› da bu önemi belirleyen etmenlerden
biri. Düflünün, F1 yar›fllar›n› televizyonlardan
göstermeyen ülke neredeyse yok ve bu
yar›fl, canl› yay›nlarda yüz milyonlarca insan
taraf›ndan izleniyor. Haliyle “F1 Türkiye”
de öyle oldu. ‹stanbul Park pistinden bütün
dünyaya canl› olarak yay›mland›; tahminen
iki milyar kifli izledi ve Türkiye ad›n›
neredeyse duymayan kalmad›. Zaten F1’in,
ülkenin tan›t›m› ve turizmi aç›s›ndan çok
önemli oldu¤u ileri sürülüyor. Bir araflt›rmaya
göre, bu yar›fllar› izleyen iki milyar kiflinin

yüzde 0,2’si, yar›flman›n yap›ld›¤› ülkeye
sonradan turist olarak gidiyor. Ayr›ca
yar›flmalar› izleyen kitlenin yüzde 77’si,
baflka ülkelerden geliyor ve bu kifliler
gittikleri ülkede günde 325 dolar harc›yor.
F1 Türkiye, 19-21 A¤ustos tarihlerinde
yap›ld› ve yaklafl›k yüz bin kifli tribünlerden
izledi. Kaç yabanc›n›n gelmifl olabilece¤ini,
yaklafl›k kaç gün ‹stanbul’da konaklad›¤›n›
var›n siz hesaplay›n. Bu arada, gelecek y›llarda
ayr›ca gelebilecek turist kitlesini de
unutmay›n.
Peki, bu kadar önemli say›lan bir yar›fl olan
F1 nedir? Biz buradan bafllayal›m anlatmaya.
Sonra ‹stanbul Park pistinden ve buradaki
yar›fltan söz edelim.
Yaz›m›z›, F1 bayraklar›n›n diliyle bitirelim.
F1 NED‹R?
F1, en genel anlam›yla bir tür otomobil
yar›fl›d›r. Ama otomobil yar›fllar› içinde,
gerek yar›fl pisti, gerekse kullan›lan araçlar
ve kurallar› aç›s›ndan belki de en özel
olan›d›r. F1, daha özele inildi¤inde Grand
Prix yar›fllar›ndan biri olarak bilinir. Grand
Prix’nin özelliklerinden biri, trafi¤e kapat›lm›fl
yollarda ya da benzer koflullar› tafl›yan
parkurlarda yap›l›yor olmas›. F1, ilk kez
1950 y›l›nda yap›lm›fl ve o y›l yar›fl› Alfa

F1, EN GENEL
ANLAMIYLA B‹R TÜR

OTOMOB‹L YARIfiIDIR.
AMA OTOMOB‹L

YARIfiLARI ‹Ç‹NDE GEREK
YARIfi P‹ST‹, GEREKSE

KULLANILAN ARAÇLAR
VE KURALLARI

AÇISINDAN BELK‹ DE EN
ÖZEL OLANIDIR.



Romeo pilotu Guiseppe Farina kazanm›fl.
Bildi¤iniz gibi F1 yar›fllar›nda kiflisel olarak
yaln›zca pilotlar de¤il, ayn› zamanda markalar
yar›fl›yor. ‹stanbul yar›fl›n› kazanan Kimi
Raikkonen, McLaren-Mercedes pilotuydu
örne¤in. F1 yar›fl›n› en çok kazanan pilot
ise, ‹stanbul’da yar›fl d›fl› kalan Michael
Schumacher olmufl ve tam yedi kez dünya
flampiyonu olarak kürsünün en yüksek
yerine ç›km›fl.
F1 yar›fllar›, bir sezon boyunca de¤iflik
ülkelerde yap›l›yor ve bu yar›fllardaki s›ralama
sonunda dünya flampiyonu ortaya ç›k›yor.
Türkiye, Formula 1 ilk kez düzenledi ve bu
yar›fl› düzenleyen 26. ülke oldu.
Hat›rlarsan›z, Türkiye Grand Prix’i 21
A¤ustos’ta yap›ld› ve yukar›da da
söyledi¤imiz gibi, bu yar›fl›n pisti ‹stanbul
Park pistiydi. San›r›m flimdi, uzun süre yar›fl
tarihine yetiflip yetiflemeyece¤i tart›fl›lan
‹stanbul Park pistinden söz etmeliyiz.
‹STANBUL PARK P‹ST‹
Türkiye F1 takvimine al›n›nca, ‹stanbul Park
pistinin yap›m›na baflland›. Pistin temeli
at›l›rken takvimler 10 Eylül 2003 tarihini
gösteriyordu. Yar›fl›n hemen öncesinde
tamamlanan pist, 2.215.000 metrekare bir
alana kurulu. Pistin mimari Herman Tikle,
pisti saat yönünün tersine koflulacak biçimde
tasarlam›fl. Zaten yar›fla kat›lan pilotlar da
bu özelli¤i dolay›s›yla pisti ilginç ve zorlu bir
parkur olarak nitelediler. Pisti ilginç k›lan
iniflleri ve rampalar› d›fl›nda 13 de viraj› var.
Daha deneme sürüfllerinde bu virajlardan
sekizincisinin tehlikeli ve sürprizlere aç›k bir

viraj oldu¤unu söylemiflti pilotlar. ‹stanbul
yar›fl›nda ciddi kazalar olmad›, ama bu
virajdan sürüfl parkuru d›fl›na ç›kan pek çok
pilot oldu.
Yar›fl pistinin uzunlu¤u 5.378 metre ve
‹stanbul yar›fl› 58 turdan olufluyordu. Yani
pilotlar yar›fl› tamamlamak için bu pisti elli
sekiz kez turlad›lar. ‹stanbul Grand Prix’inde
en h›zl› tur zaman›na Kolombiyal› pilot Juan
Pablo Montaya imza att›. Montaya,
1.24.770’lik derecesiyle en h›zl› tur zaman›na
sahip oldu. Bu pisti bir buçuk dakikan›n
alt›nda turlayan Montaya, ayn› zamanda en
yüksek h›za ulaflan pilottu. Bu h›z saatte
330.3 kilometre olarak tespit edildi. Bu
arada pistin geniflli¤inin de 14-21,5 metre
aras›nda de¤iflti¤ini belirtelim. Pistin geniflli¤i,
hem sürüfl kolayl›¤› sa¤lamas›, hem de di¤er
araçlar› geçme aç›s›ndan önemli. Birkaç
tribünü bulunan ‹stanbul Park pistinin toplam
seyirci kapasitesi yüz otuz bin. Yar›fllar› ise,
yaklafl›k yüz bin biletli seyirci izledi. Bu
yar›fllar› izleyenler aras›nda sinema oyuncular›
Ursula Andress ve Bo Derek, ünlü boksör
Mike Tyson da vard›.
F1’‹N BU SEZON TAR‹H‹
Formula 1, bir sezonda de¤iflik ülkelerde
yap›lan yar›fllarla sona eriyor. ‹stanbul’daki
yar›fl, on dördüncü yar›flt›. Pilotlar ve
markalar, Türkiye’den önce on üç parkurda
yar›flm›fllard›. Bunlar s›ras›yla Avustralya,
Malezya, Bahreyn, San Marino, ‹spanya,
Monako, Avrupa, Kanada, ABD, Fransa,
‹ngiltere, Almanya ve Macaristan Grand
Prix’leriydi. Avustralya’da Giancarlo Fisichella

(Renault pilotu), Malezya’da Fernando
Alonso (Renault pilotu), Bahreyn’de ve San
Marino’da gene Alonso, ‹spanya’da ve
Monako’da Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes pilotu), Avrupa Grand Prix’inde
yeniden Alonso, Kanada’da yeniden
Raikkonen, ABD’de Michael Shumacher
(Ferrari pilotu), Fransa’da sezonun en baflar›l›
pilotu say›lan Alonso, ‹ngiltere’de Juan Pablo
Montaya (McLaren-Mercedes pilotu),
Almanya’da bir kez daha Alonso ve
Macaristan’da tekrar Raikkonen, damal›
bayra¤› ilk gören pilotlar oldular. Raikkonen
de, Alonso gibi zaten bu sezonun favori
pilotlar›ndan biriydi ve Türkiye Grand Prix’ini
almas› sürpriz de¤ildi.
Formula 1 yar›fllar›, yaln›zca pilotlar›n de¤il
markalar klasman›nda da önemli demifltik.
‹stanbul yar›fllar› sonunda markalar
klasman›ndaki s›ralama da flöyleydi: Renault
(117 puan), McLaren-Mercedes (105 puan),
Ferrari (86 puan), Toyota (68 puan),
Williams-BMW (52 puan), Red Bull-
Cosworth (24 puan), BAR-Honda (20 puan),
Sauber-Petronas (14 puan), Jordan-Toyota
(11 puan) ve Minardi-Cosworth (7 puan).
Bu sezonun yar›fllar›n›n Renault ve McLaren-
Mercedes aras›ndaki çekiflmeye sahne
oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz.
Markalardan söz aç›lm›flken, F1’in 55 y›ll›k
tarihinde Ferrari’nin bütün yar›fllarda
pistlerde yer ald›¤›n› belirtelim. Ferrari’den
sonra tarihi en eski olan McLaren ise, 1966
y›l›ndan itibaren pistlerde sürekli boy
göstermifltir.
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BAYRAKLARIN D‹L‹
Yar›fllar›n heyecan› ve h›z› aras›nda görmek
mümkünse, F1 pistlerinde çeflitli nedenlerle
farkl› bayraklar kullan›l›r. Bu bayraklar bazen
sallanmadan gösterilir bazen de sallanarak.
Yaz›m›z› bu bayraklar›n ne anlama geldi¤ini
aç›klayarak bitirelim.
Damal› Bayrak
Yar›fl sona erdi¤inde önce birinci pilot, sonra
yar›fl› bitiren her pilot için sallan›r. Bu bayra¤›
yar›fl direktörü ya da onun belirleyece¤i bir
görevli kullanabilir.
Beyaz Bayrak
Pistte güvenlik arac› veya ambulans varken
sallan›r. Ayr›ca yavafllayan bir arac› haber
vermek için de sallanabilir. Söz konusu
araçlar durdu¤u anda beyaz bayra¤›n yerini
sar› bayrak al›r.
K›rm›z› Bayrak
Pisti kapatacak büyük bir kaza oldu¤unda,
olumsuz hava flartlar›ndan dolay› yar›fl
durdurulacaksa gösterilir. Pilotlar s›ralamay›
de¤ifltirmeden durmak zorundad›rlar. Yar›fl
bu s›ralamaya göre bitebilir ya da ayn›
s›ralamaya göre yeniden bafllat›labilir.
Mavi Bayrak
Bir pilotun di¤er bir pilota tur bindirmesi
s›ras›nda kullan›l›r. Öndeki arac›n bu uyar›ya
uyup yol vermesi gerekir. Uymamas›
durumunda tur yiyecek araca siyah bayrak
gösterilebilir.
Sar› Bayrak
Pistte tehlike yaratacak bir madde oldu¤u
ya da tehlike yaratacak bir kaza meydana
geldi¤i zaman sallan›r. Bu s›rada pilotlar›n

birbirini geçmesi yasakt›r.

Yeflil Bayrak
Tehlikeli durumun sona erdi¤ini gösterir.
Örne¤in sar› ve beyaz bayraktan sonra
sallan›rsa, bu iki bayra¤›n gösterdi¤i durumun
ortadan kalkt›¤› anlam›na gelir.
Sar›-K›rm›z› Bayrak
Sallanmadan gösterildi¤inde pistin yüzeyinin
tehlikeli bir maddeyle kapl› oldu¤unu iflaret
eder. Sallanarak gösterildi¤inde ise, pilotu
kaygan zemine yaklaflt›¤› konusunda uyar›r.
Siyah Bayrak
Arac›n kurallara uymamas› durumunda,
pilotun numaras›yla birlikte sallan›r. Pilot ilk
turda pist alan›na girmek zorundad›r.
Siyah-Beyaz Bayrak
Sportmenlik d›fl› bir davran›fl gösteren pilota
numaras›yla birlikte gösterilir.
Siyah-Turuncu Bayrak
Bu bayrakta siyah zeminin ortas›nda turuncu
yuvarlak yer al›r. Arac›n mekanik bir sorunu
oldu¤unda araç numaras›yla birlikte gösterilir.
Araç pist alan›na girmek zorundad›r.

Formula 1 ‹stanbul Pisti

Pist - Çevreyolu - ‹çyollar

Pist uzunlu¤u 5.333 (m)

Pist geniflli¤i 14 - 21,5 (m)

Çevreyolu uzunlu¤u 5.482 (m)

‹ç yollar›n toplam uzunlu¤u 2.286 (m)

Pist toplam viraj say›s› 14 adet

Pist toplam viraj say›s› (sa¤) 6 adet

Pist toplam viraj say›s› (sol) 8 adet

Pist toplam düzlük say›s› 4 adet

En keskin viraj yar› çap› 15 (m)

Pist en uzun düzlük 720 (m)

Start-Finish düzlü¤ü uzunlu¤u 655,5 (m)

Teorik maksimum h›z 320,58 km/h

Pist düfley kurp say›s› 16 adet

Pistteki en yüksek boyuna e¤im 8,145 (%)

Altgeçit say›s› 2 adet

Üstgeçit say›s› 3 adet

Kullan›lacak lastik bariyer say›s› 124.000 adet

Tribün ve Otopark kapasiteleri�

Ana tribün 25.000 kifli

Geçici tribün 50.000 kifli

Do¤al tribün 50.000 kifli

V.I.P. Localar› kapasitesi 5.000 kifli

Toplam otopark kapasitesi 12.000 araç

Toplam kapasite 130.000 kifli



‹nsanlar kefir ad›n›, Rusya Devlet
Baflkan› Vladimir Putin’le ilgili ç›kan
haberlerle duydu. Putin her gün kefir
içiyordu. Asl›nda yaklafl›k bir y›ld›r
büyük süpermarketlerin raflar›nda,
üzerinde kefir yazan mavi renkli plastik
flifleler vard›. Sonra baz› gazete ve
dergilerde kefir hakk›nda yaz›lar
görmeye bafllad›k. Dört befl ay içerisinde
kefir markas› birken iki oldu, farkl›
boyutlardaki fliflelerde ve hatta “light”
olarak sat›lmaya bafllad›.
Kefir, kefir tanelerinin sütü mayalamas›yla
oluflan, düzenli kullan›ld›¤›nda pek çok
rahats›zl›¤a iyi geldi¤i düflünülen bir süt
ürünüdür. Görünümü koyu ayrana benzer,
hafif ekfli bir tad› vard›r. Kefir ad› Türkçedeki
"keyif" sözcü¤ünden gelir. Anavatan›
Kafkaslard›r. Buradan dünyan›n dört bir
yan›na Türkler arac›l›¤›yla yay›ld›¤›
düflünülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de
yeni tan›nmaya bafllam›flt›r.
Gerçekte iki tür kefir vard›r: su kefiri ve
süt kefiri. fieffaf su kefiri, tanelerin su ve
fleker içinde mayalanmas›yla oluflur. Çeflitli
meyve sular›yla da su kefiri elde edilebilir.
Ancak yayg›n olarak üretilen, tüketilen ve
bilinen süt kefiridir. Bu yaz›da da süt kefiri
üzerine çeflitli bilgiler verilecektir.
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Kefir Söylencesi ve Tarihi
Söylenceye göre Hz. Muhammed kefiri
Kafkas Da¤lar›’nda yaflayan insanlara vermifl.
Onlara kefir taneciklerinin s›rr›n› ve nas›l
kullan›laca¤›n› ö¤retmifl. Bu tanecikleri kendi
halklar›na yaymalar›n› buyurmufl ama baflka
toplumlara vermelerini yasaklam›fl. Aksi
takdirde kefirin s›rr›n›n ve gücünün yok
olaca¤›na inan›lm›fl. Bu sebeple de kefir
yüzy›llarca Kafkaslarda sakl› kalm›fl.
Kafkasya’da yaflayan insanlar›n sa¤l›kl› ve
uzun ömürlü olmalar› nesilden nesile
geçen bu kefir taneleri sayesinde oldu¤u
düflünülmüfl.
13. Yüzy›lda yaflam›fl ‹talyan gezgin Marco
Polo seyahatnamesinde kefirden bahseder.
Ancak 19. Yüzy›la kadar kefiri Kafkas halklar›
d›fl›nda pek bilen yoktur. 1800’lerin
sonlar›nda Rusya’da sanatoryumlarda
tüberküloz, mide ve ba¤›rsak hastal›klar›n›n
tedavisinde kefirin kullan›ld›¤› üzerine
söylentiler ç›kar. Bunun üzerine Rus bilim
adamlar› kefir üzerine araflt›rmalar yapmaya
ve yay›nlar ç›karmaya bafllar. 1908’de
Moskova’da ilk fliflelenmifl kefir sat›fla sunulur.
1920’lerde Rusya’da probiyotik (yararl›)
bakteriler üzerine araflt›rmalar yap›l›rken,
kefirde yo¤urda göre daha fazla say›da bu
bakterilerden oldu¤u görülür. Bunun üzerine
binlerce ton kefir üretilmeye bafllan›r.

1930’lardan sonra kefir Rusya’dan sonra
Avrupa’ya ve Amerika’ya kadar yay›l›r.
Bugün kefir baflta Rusya, Macaristan, Kuzey
Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere
dünyan›n hemen her yerinde
tüketilmektedir. Pek çok ülkede yaln›zca
kefir üretip satan markalar vard›r.
Rusya’da marketlerde 10 kadar kefir
çeflidi sat›lmaktad›r. Dünyaca ünlü Forbes
Dergisi’nin 2005 y›l› en iyi küçük iflletme
listesinde 38. s›rada Amerikan kefir üreticisi
Lifeway Foods yer almaktad›r.
Türkiye’de kefir ilk defa 2004 y›l›nda
Alt›nk›l›ç firmas› taraf›ndan üretilmeye
bafllanm›flt›r. ‹stanbul ve büyük illerdeki
süpermarket zincirlerinde litrelik ve yar›m
litrelik plastik fliflelerde sat›lmakta. Birkaç
ay önce ayn› firma ya¤ oran› azalt›lm›fl
Alt›nk›l›ç-Kefir Light adl› yeni ürününü
piyasaya sürmüfltür.
2005 y›l›nda ikinci bir kefir markas› ortaya
ç›kt›. Bursa’daki Eker firmas› kefir üreterek
litrelik cam fliflelerde sat›fl›na bafllad›. Eker
Kefir de birçok süpermarketin raflar›nda
yerini ald›. Geçti¤imiz yaz firma, meyveli kefir
(çilekli, viflne, muz vs.) de üretip 150 ml’lik
plastik bardaklarda sat›fla ç›kard›. A¤ustos
2005’te firma yetkilileri ile görüfltü¤üm s›rada
Eker meyveli kefirinin Bursa d›fl›nda sat›fl› için
de çal›flmalara bafllanm›flt›.

Kefir, Taneleri ve Özellikleri
Kefir taneleri beyaz veya sar›ms› renkte,
05-3 cm boyutlar›nda karnabahara benzer
jelatinimsi partiküllerden oluflur. Karmafl›k
bir mikrobiyolojik yap›ya sahiptir. Bunlar
kazein (süt proteini) ve birbiriyle ortak
yaflayan mikroorganizmalarla birlikte
koloniler oluflturur. Sütü fermante eder.
Fermantasyon (mayalanma) sonras›nda
süzülüp yeniden kullan›labilir. Bu yüzden
hijyenik koflullarda üretim yap›ld›¤›,
kullan›lmad›¤› zaman uygun flekilde sakland›¤›
sürece kefir taneleri ölümsüzdür denebilir.
Süt içerisinde mayalanarak kefir üretildikçe
bu taneler büyüyerek ço¤al›r. Geleneksel
olarak kefir üretenler büyüyen kefir
tanelerini bölerek baflkalar›na verirler,
böylece halk aras›nda elden ele geçerek
yay›l›r.
Kefir yararl› bakteri (probiyotik) ve mayalar,
proteinler, çok say›da vitamin, aminoasit ve
enzim içerir. Kefirde bol miktarda bulunan
önemli aminoasitlerden biri olan triptofan
ile mineral maddelerden kalsiyum ve
magnezyumun sinir sistemi üzerinde
sakinlefltirici etkisi oldu¤u bilinmektedir.
Kefir B2, B12, K, A ve D vitaminleri
bak›m›ndan zengindir. Yo¤urda göre daha
ince tanecikli yap›s› sindiriminin kolay olmas›n›
sa¤lamaktad›r. Böylelikle rahats›z yafll›lar ve
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sindirim bozukluklar›na sahip olanlar da
kullanabilir. Hatta bebeklere bile rahatl›kla
verilebilir. Kefir istenen miktarda ve zamanda
tüketilebilir. Yaln›z yararlar›n›n ortadan
kalkmamas› için s›cak yeme¤e kat›larak
kullan›lmamas› tavsiye edilmektedir.
Kefirin Yararlar›
Kefir besleyici, koruyucu, tedavileri
destekleyici ve iyilefltirici bir süt içece¤idir.
Ama bir ilaç de¤ildir. Düzenli tüketildi¤inde,
içerdi¤i mineraller, vitaminler ve
antioksidanlar sayesinde baz› rahats›zl›klar›
giderdi¤i ve baz› hastal›klar›n oluflmas›n›
engelledi¤i belirlenmifltir. Hücre yenileyici
bir özelli¤e sahiptir. Ba¤›fl›kl›k sistemine
yard›mc› oldu¤u, AIDS gibi rahats›zl›klar›n
kötüye gitmesini yavafllatt›¤›, afl›r› yorgunluk,
herpes ve kansere karfl› olumlu etkilerinin
oldu¤u belirtilmektedir. Ayr›ca uyku
bozukluklar›, depresyon ve hiperaktivite
gibi rahats›zl›klar için de kullan›labilir. Kefirin
yüksek tansiyon, bronflit ast›m, kemik
erimesi, kan, karaci¤er ve safra bozukluklar›,
damar sertli¤i, egzama, idrar yolu iltihaplar›,
ç›banlar, mide ve ba¤›rsak rahats›zl›klar›na
iyi geldi¤i bilinmektedir. Diyet yapanlar için
çok zengin bir besin deste¤idir. Bir su barda¤›
kefir yaklafl›k 120 kaloridir.
Evde Kefir Nas›l Üretilir?
Türkiye’nin pek çok yerinde piyasada sat›flta
bulunan kefirlerden sat›n alabilirsiniz. Ancak
bunlar›n içinde kefir taneleri yoktur. Kefir
taneleri ‹stanbul’daki M›s›r Çarfl›s›’nda ve
ülkemizin çeflitli yerlerinde baz› aktarlarda
sat›l›yordu. Ama son zamanlarda

‹stanbul’daki aktarlarda bulunam›yormufl.
Kefir tanesine talep artt› ve bu yüzden
aktarlar›n elinde mi kalmad›, yoksa kefirin
fabrikasyon üretiminden sonra ortadan m›
kald›r›ld› bilemem. Yaln›z baz› üniversitelerin
(örne¤in, Ege Üniversitesi, Uluda¤
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi) g›da
mühendisli¤i veya süt ürünleriyle ilgili
bölümlerinden hâlâ temin edilebilir.
‹nternette kefirle ilgili binlerce sayfan›n
yan› s›ra çeflitli konuflma gruplar› da var.
Aralar›nda kefir al›flverifli de yap›yorlar.
Belki bu yolla da kefir tanelerine
ulaflabilirsiniz. Düzenli kefir üretimine
bafllad›ktan sonra bunlar ço¤alaca¤› için
siz de baflkalar›na verebilirsiniz (bana da
sekiz ay önce ablam vermiflti).
Evde kefir üretmek için bir kavanoz, plastik
süzgeç, süt ve buzdolab›n›z olmas› yeterli.
Arzuya göre ya¤l› veya ya¤s›z, çok farkl›
sütlerle (inek, koyun, keçi, hindistancevizi,
haya soya ve pirinç sütü) kefir yap›labilir.
Temiz bir kavanoz içerisine kefir tanelerini
koyup üzerine 4-5 parmak süt koyup oda
s›cakl›¤›nda bir gün bekletti¤inizde kefiriniz
mayalan›yor ve içime haz›r hale geliyor.
Mayalanma süresi artt›kça veya süt az
konulursa daha koyu ve daha ekfli bir kefir
elde edilir. Mayalanan kefiri plastik süzgeçle
süzerek bir barda¤a koyup içebilirsiniz. Daha
sonra kefir tanelerini çeflme alt›nda iyice
y›kay›p temiz kavanoza sütle birlikte yeniden
mayalanmaya b›rakabilirsiniz. E¤er bir süre
kefir yapmayacaksan›z kefir tanelerinin
üzerine içme suyu koyarak a¤z› kapal› bir

kavanozda buzdolab›nda saklaman›z gerekir.
Kefirinizi bu flekilde buzdolab›nda haftalarca,
hatta aylarca saklayabilirsiniz. Kuflkusuz süt
içinde mayalay›p her gün düzenli tüketerek
sa¤l›¤›n›z üzerindeki etkilerini gözlemek çok
daha yararl› olacakt›r.








