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Çay gibi, tütünün de anavatanının Çin oldu÷u söyleniyor ama úurası kesin ki, insanları ikiye
bölen ve hala birbirine düúüren hızlı yolculu÷una Amerika’dan baúladı.
1492 yılının Kasım ayında Küba Adası’na ulaúan Kristof Kolomb, ada yerlileriyle iliúki
kurabilmek için, yanındaki adamlardan, bir kaç dil bilen, øspanyol Yahudisi Rodrigo Yerez’i adaya
gönderiyor. Bu ilginç maceracı bir kaç yıl sonra ülkesine, beyazların ilk tütün tiryakisi olarak
dönmüútür.
Bizim, tüttürmekten tütün, Batılıların tabac dedi÷i bu ota Kızılderililer pipo diyorlardı. Dostluk
anlaúmalarında elden ele dolaúan barıú çubu÷undan baúka, çatal biçiminde, ortası delik, çatal kısmı
burun deliklerine sokularak yanan tütünden duman çektikleri bir baúka çubuk da kullanmıúlardır.
ølk tiryakisi Yerez ülkesine döndü÷ünde, piposuna doldurup tüttürdü÷ü ottan büyük bir keyif
aldı. Yerez’in ailesi ise, onun a÷zından burnundan çıkan dumanları görünce içine girmiú olan
úeytanı hemen farkettiler ve bir rahibe baúvurdular. Rahiple birlikte bir de hakim devreye girdi ve
sonunda Yerez hapsi boyladı.
Avrupa’da tütün önceleri bir úifalı ot olarak tanınmıútır. 1565’te Sevilla’lı profesör Nicolo
Mondares tütünün, öksürük, astım, baú a÷rısı, mide a÷rısı ve kadınların dönemsel a÷rılarına birebir
oldu÷unu ilan etti ve bu úifalı ot kısa süre içinde Vatikan’ın bahçesinde bile yetiútirilmeye
baúlandı.
øngilizler, afyon ve esrar gibi tütüne de úifalı bir ot olarak pek yüz vermediler ve hemen keyif
verici bir madde olarak kullanmaya baúladılar. 16. yüzyılın sonunda, at binmek, avlanmak ve ka÷ıt
oynamanın yanısıra, tütün içmek øngiltere’de bir meziyet, aristokratik bir ayrıcalık olarak kabul
ediliyordu. Söylemeye gerek var mı? Elbette çok pahalıydı ve øngiltere’de ilk tüketildi÷i
zamanlarda gümüúle tartılıyordu.
Sarı ot yolculu÷una devam etti: 17. yüzyılın baúında øtalya’ya giren tütün, 1636’daki veba
salgını sırasında Hollanda’ya yayıldı; çünkü vebaya karúı etkili bir ilaç oldu÷u söyleniyordu.
Almanlar ise 30 yıl savaúlarını beklediler. Ardından Avusturya ve Macaristan.
Osmanlı topraklarına Cenevizli tüccarlar tarafından 17. yüzyılın hemen baúında getirilen tütün
kısa sürede herkesi bir çubuk sahibi yaptı.
Tütün 1596’da Japonya’ya ulaúmıú, 1639’da kutsal içki çayın yanında ikram edilmesi
neredeyse zorunlu olmaya baúlamıútı.
18. yüzyıldan itibaren, yeni içme yöntemleri de ortaya çıkmaya baúladı. 1750’lerde, tütünün
daha önce çok az kullanılan bir biçimi olan enfiye piponun yerini almaya baúladı. 1800’de
østanbul’da 40 tane enfiyeci dükkanı vardı; tiryakiler yolda karúılaútıklarında birbirlerine
muhakkak enfiye kutularını uzatıyor ve buna da ‘kaldırım sohbeti’ diyorlardı.
Tütün çi÷nemek bizde fazla ra÷bet görmedi ama Güney Anadolu’da, adına deli tütün ya da
Hasankeyf Tütünü denilen tütünü meúe külüyle ezerek yapılan ‘Maraú Otu’ emmek hala
görülmektedir.
18. yüzyılın sonunda yeni bir biçim daha yaygınlaúmaya baúladı: puro. ùimdilerde en
kıymetlileri Havana’da yapılan puro, özel bir seçimden sonra iç ve kılıf yapraklar olarak ayrılan
tütün yapraklarının elle sarılmasıyla yapılır.
Do÷ulular, Türkler, øranlılar ve Araplar, çok daha eskilerden beri esrar içmekte kullandıkları
kabak’ı iyice geliútirerek tütün içiminin en güzel aletlerinden birini, nargileyi yaptılar.
Yapımı purodan çok daha kolay olan, tütünü bir ka÷ıda sararak içmek, yani bildi÷imiz sigara,
Kırım Savaúı sırasında Türk, Fransız ve øngiliz askerlerinin birbirinden ö÷rendikleri bir yöntemdir.
Ve savaú alanlarında ölümle burun buruna yaúayan askerlerin derin çekilmiú bir nefesin ruh
sa÷lıklarına iyi geldi÷i sonunda anlaúılmıú olmalı ki, Birinci Dünya Savaúı’nda asker
kumanyalarına tütün de ilave edilmeye baúlandı.
Hürriyet, 3-4-1997
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Futbol maçlarını ve statları ‘insanların boúalma yeri’ olarak görenlerin
sayısı giderek artıyor. Neymiú efendim, insanlar ekonomik sıkıntılar
içindeymiú de, bunalıma giriyormuú da gidip tribünlerde boúalıyormuú,
“Ben senin ………….”
Adam patronuna kızıyormuú, evde karısına, sokakta üzerine zifos sıçratan
úoföre bozuluyormuú da koúa koúa stada gidip tribüne oturup baúlıyormuú
ba÷ırmaya “………. hakem”.
Bir foto÷raf anımsıyorum. Sararmıú bir foto÷raf, ama çok anlamlı, çok
önemli bir foto÷raf. Taksim Stadı’nda çekilmiú, ön sıralarda hanımların,
hemen arka sıralarda beyefendilerin oturdukları tribünler. O günlerde
tribün de yok, sandalyeler o iúi görüyor. Hanımlar tertemiz giyinmiú, sanki
baloya gider gibiler. Erkeklerin hemen hemen hepsi papyon takmıú.
Fesleri gayet muntazam. Bir futbol maçından çok bir resepsiyona
gitmiúler sanki.
Maçı yazan spor yazarı bile úöyle baúlarmıú yazısına “Hakem Sait Bey
baúta olmak üzere…” O günler, o insanlar tarih yapraklarında kaldı. Ama
biz bugüne de bakalım.
Yıl 1996. Yer Güney Afrika. Afrika Kupası finali oynanıyor; Güney
Afrika ile Tunus arasında. Tribünlerde 100 bine yakın insan. Maçta büyük
coúku var. Ellerini yüzlerini boyamıú, ellerinde bayraklar, ba÷ıran, marúlar
söyleyen insanlar dolu tribünde. Her úey var, ama küfür yok. Tartıúma
yok, kavga yok. øúte Afrika insanları. O insanlar çok mu mutlu? O
insanların hiç mi sıkıntısı yok. O Afrikalı hiç mi ezilmemiú
horlanmamıú… Hiç boúalma duygusu yok hiç birisinde…
Tribünler boúalma yeri de÷ildir. Boúalmak isteyen statlardan baúka yere
gider. Ancak duyarsız bir toplum ve bu toplumu oluúturan insanlar olarak
çevremizde zaten neye duyarlılık gösteriyoruz ki? Ne Kardak kayalıkları,
ne sokaklarda öldürülen insanlar, ne trafik canavarı ne de hükümetsiz bir
ülke yönetimsiz bir toplum olmak, hiç mi hiç kimseyi ilgilendirmiyor.
Sadece pislik atalım etrafımıza, birbirimizi çekiútirelim, bu arada da
yolumuzu bulalım, en kısa yoldan köúeyi dönelim…
Tribünde oturanlar hiç mi gururunuz yok, yanınızda bacak kadar bir
velet ana avrat küfür edecek ve hiçbiriniz onu engellemeyeceksiniz. Ya
kulaklarınız sa÷ırlaútı ya da gözünüz köreldi. Ve sizin yapmadı÷ınızı,
yapamadı÷ınızı bir polis yapmaya kalkınca da bu kez “burası øsrail de÷il”
naraları. Statları küfürden, tribünleri bu ahlaksızlardan kurtarmak
zorundayız. Bu görev mutlaka medyaya düúüyor. Ama küfürbaz medya
küfürle nasıl mücadele edecek, iúte sorun burada.

Cumhuriyet, 7-2-1999
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Burada deniz bir uçtan bir uca öylesine çalkantılı, öylesine akıntılı oldu÷undan,
komúumuz Deli Muazzez Hanım’ın ikide birde Sarayburnu’na gidip, kendini
denizlere, rüzgârlara vererek hafakanlarını yatıútırdı÷ı söylenirdi.
Kırkı aúkın yıl öncesinin østanbul’unda, biraz ıssız Sarayburnu’na bir hanımın tek
baúına gitmesi cesaret iúi sayılır, bu cesaret de Muazzez Hanım’ın delili÷ine verilirdi.
Oysa Sarayburnu, Bizans döneminde, imparatorluk sarayının bahçeleriyle çevrili
oldu÷undan Bahçelerburnu diye anılırmıú. Fatih Sultan Mehmet Yeni Saray’ı, yani
Topkapı Sarayı’nı yaptırtmadan önce, Bahçelerburnu artık bir zeytinlik olup çıkmıú.
Yüzyılların, Bizans’ı da sayarsak, binyılların anılarını taúıyan Sarayburnu’nda
Muazzez Hanım’ın günün birinde kendini denize ataca÷ından korkulurdu. O zamanlar
østanbul’da böylesi bir söz vardı, bunalanlar söyler, kendimi Sarayburnu’ndan denize
ataca÷ım derlerdi. Bir semt, bir yöre, bazan bir deyime kaynak olabiliyor.
Çocuklu÷umda Sarayburnu’na Atatürk heykelini görmem için götürülmüútüm.
Yazın en sıcak gününde bile alabildi÷ine esintili burun bizim gitti÷imizde sonbahar
günü hayli serin, ürpertiliydi.
Sarayburnu sıkça gitti÷im bir yer de÷ildir. Ama severim oralarda gezinmeyi.
Sarayburnu’nda ne aúklarım, ne heyecanlarım oldu. Bana hep yalnızlık duygusu verir.
Yine de, østanbul’u kuúatmıú bir yerdir. Kısa bir yürüyüúle, hem Marmara’yı, hem
Bo÷az’ı, hem de Haliç’in giriúini kuúatabilirsiniz.
Denizden karaya döndü÷ünüzde østanbul’un tarihî silueti hâlâ size bir úeyler
söyleyebilir.
Sarayburnu’nun kamuya açılması için yirminci yüzyılın baúları beklenmiú. Gerçi
1880’lerde hem rıhtım, hem tren hattı bu tarihî bölgede önemli de÷iútirimleri
gerektirmiú. Nihayet Gülhane Parkı 1910’larda halka açılarak, çevre birdenbire gezinti,
e÷lence yeri olmuú.
Bu hava günümüze kadar sürmüútür.
Çay bahçeleri, park her zaman renkli. Kaçamak ve úiirli flörtler, bir gelin
arabasından inen gelinle damat, neúeli topluluklar, genç insanlar, Sarayburnu’na tuhaf,
hem sevinçli, hem içli bir anlam katıyor.
Amatör balıkçıları da unutmayalım. Elde olta, günü burda noktalıyorlar. Trafi÷in
gürültüsünü Sarayburnu’nun do÷a ça÷rıúımlı esintisi bir ölçek de olsa perdeliyor.
Seyrek gelirim Sarayburnu’na dedim ama, bazen karúı kıyıları buradan görmek bir
özlem olup çıkar. Günün her saatinde karúı kıyıların, karúı yakanın renkleri, ıúıkları
de÷iúir. Hele lodosta, karúı kıyılar birden yaklaúır. øúte Kızkulesi!
Yaúadı÷ım østanbul’un görünümleri de de÷iúti. Yalnızca renkler, ıúıklar de÷il.
Çocuklu÷umun ve gençli÷imin Sarayburnu’ndan gördü÷üm baúka bir Haydarpaúa,
baúka bir Üsküdar, baúka bir Kadıköyü’ydü. Yeúiller vardı, yapı yo÷unlu÷u cinnete
varmamıútı. Deniz daha mı hırçın maviydi? ùimdi kirlenip yorgun düúmüú.
Neyse ki Sarayburnu ‘çay bahçesi’ gelene÷ini koruyor, üstelik gece-gündüz!

Kısaltılarak alınmıútır
Cumhuriyet Hafta, 25-2-2000
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“Çay-ı ma hoú-güvar ü úirin est Çün lebilal-i yar renginest.” Yani, çayımız lezzetli ve tatlıdır.
Çünkü sevgilinin lal dudaklarının rengindedir.
Türkler, yüz yıl vardır ki, çay kültürüne kattıkları çiçekli, mavili, kırmızılı porselen tabakları ve
sarı yaldızlı, ince belli bardaklarıyla çay içiyorlar.
Çin’de binlerce yıldır bilinen çay, Türkiye’ye geleli yüz yılı biraz geçmiú ama bugün üretimde
dünya altıncısı, kiúi baúına tüketimde dünya beúincisiyiz. Japonya ve Çin sıralamada yok. Bizden
daha tiryakileri Araplar ( Irak, Katar, Kuveyt) ve tabii ki øngilizler.
Çay kelimesi Çince t’e ve ch’a kelimelerinden girmiú bütün dünya dillerine. Bir Çin efsanesine
göre, M.Ö. 2700 yıllarında ilk çay bitkisi, yani kamelya Çin’de yetiútirilmiú.
M.Ö. 5. yüzyılda yaúayan büyük filozof, Konfüçyüs, halka çay yetiútirmelerini ve içmelerini
önermiútir.Yakın zamanlara kadar Formoza’da üretilen çay paketlerinin üstünde Konfüçyüs’ün
resmi yer almaktaydı.
Ancak çayın gerçek piri, 8. yüzyılda yaúayan bir budist rahibi olan Luwuh’tur. Neredeyse kutsal
bir kitap olan ‘Çay Sofrası’nı yazan Luwuh, Çin’de komünistler iktidara gelene kadar çay
tüccarlarının piri kabul edildi.
Baúlangıçta bir ilaç, hatta gıda olarak kullanılan çay, Luwuh döneminde artık çoktan bir keyif
verici olarak kullanılmaya baúlanmıútı. øslam’daki sufi mezheplerinin kahve içiúleri gibi budistler
de çayı, törenlerde ve uzun tefekkür saatlerinde zihinlerini açık tutmak için içmekteydiler.
Çay aynı yüzyılda Çin’den Japonya’ya geçti ve çay ayinleri burada en yüksek derecesine
ulaúarak çay mezhebini yarattı. Bu dönemlerde çay, toz halindeki yaprakları sıcak su içinde uçları
yarık, ince bambu kamıúlarla çarparak içiliyordu ama peúi sıra gelen Mo÷ol ve Mançu akınları
Çin’de çay kültürünü öldürdü.
Çayın bilinen ilk hazırlanma biçimi ‘kaynatma’dır. Buhara tutulan çay yaprakları ezilerek
hamur haline getiriliyor ve içine pirinç, zencefil, portakal kabu÷u, baharat, süt ve so÷an karıútırılıp
kaynatılarak içiliyordu. Bu ilkel yöntem Tibet’te yakın zamana kadar devam etmiútir. Bir Rus
gelene÷i olarak bilinen, çayın içine limon kabu÷u atmak, buradan kalmıú olabilir.
Mo÷ol ve Mançu saldırılarına direnen Japonya, ‘çarpma’ yöntemini de günümüze kadar devam
ettirdi ama artık hepimizin kullandı÷ı yöntem olan ‘haúlama’, eski kaynakları yanlıú yorumlayan
Ming dönemindeki Çinli rahiplerden birine aittir.
Ming döneminin sonlarında Batı çayla tanıútı. 17. yüzyılın baúında Hollandalı tüccarlar
Avrupa’ya ilk çayı getirdiler. 1636’da Fransa’ya, 1656’da øngiltere’ye girdi. Çin’in Moskova’daki
elçisi daha 1618’de di÷er de÷erli hediyelerin yanında, Rus Çarı’na çay sunuyordu. Ama çay, 17.
yüzyılın sonuna kadar bazı aristokrat kahvehanelerinde sadece ilaç niyetine içilmekteydi.
Araplar 9. yüzyıldan beri çayı tanıyordu. Bazı kaynaklara göre Türkler, Müslüman olmadan
önce çayı bilmekteydiler. Ama Anadolu’da ancak 19. yüzyılda yaygınlaúmaya baúladı. Hicaz Vali
Vekilli÷i ve Bursa Valili÷i görevlerinde bulunan ve ‘Çaycı’ lakabıyla tanınan Hacı Mehmet Arif
Efendi 1877 yılında yayınladı÷ı ‘Çay Risalesi’ adlı kitapçıkta otuz yıldan fazladır çay tiryakisi
oldu÷unu söyledikten sonra bu bitkinin yararlarını sıralar ve herkese tavsiye eder.
Avrupalı doktorlardan bazıları çayın saf bir bitki olmadı÷ını, erkeklere endamını, kadınlara
güzelliklerini kaybettirdi÷ini iddia ediyorlardı. Bu doktorlara göre Çinlilerin zayıf ve kuru
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olmalarının tek nedeni de çay içmeleriydi. Ancak bu iddialara ra÷men 18. yüzyıla gelindi÷inde,
zarif øngiliz hanımları ve endamlı beylerin boy gösterdi÷i kahvehaneler artık tam anlamıyla
çayhane haline gelmiúti. Hatta 19. yüzyılda, bazı øngiliz entelektüelleri, açıkça çay mezhebinin
müridi olduklarını söylemekteydiler.
Türkiye’de çay üretimi 1870’lerde Do÷u Karadeniz’de baúladı ve zaman zaman baúarısız olarak
hep orada devam etti. ølk denemelerin baúarısızlı÷ı üzerine 1917’de Halkalı Ziraat Mektebi
Ö÷retmeni Ali Rıza Erten’in giriúti÷i çabalar da yarım kaldı. Sonunda Ziraat Genel Müfettiúi Zihni
Derin’in 1925 yılından itibaren sürdürdü÷ü çalıúmalar kendisine ‘Türkiye’de çayın babası’
denmesini sa÷ladı. 1939’da Rize’de ilk çay iúleme atölyesi kuruldu. økinci Dünya Savaúı’nın
yarattı÷ı kıtlı÷ın ardından 1945-1950 yılları arasında çay tüketimi üç katına çıktı.
Çay Türkiye’ye çok geç girdi. Ortalıkta lonca filan kalmamıútı ki çaycılı÷a bir pir tayin edilsin.
Ama Tübitak 1969’da Zihni Derin’i Hizmet Ödülü’ne layık buldu.
Öyle görünüyor ki giderek kimsenin adabıyla demlenmiú bir çay içmek için vakti kalmıyor. Biz
çay demlemeyi Rus’lardan ö÷rendik, güzelleútirdik, yarin duda÷ı renginde çaylar demledik. Nasıl
mı?
Evlerin bir dolabında kalmıú porselen bir demlik muhakkak vardır. Her kiúi için bir tatlı kaúı÷ı
çay konularak kaynar suyla yıkanmalıdır. Su da illa ki temiz, berrak ve kokusuz olmalı.
On beú dakika kadar, daha do÷rusu çay yaprakları tamamen dibe çökene kadar demlenecek.
Önceden sıcak suyla çalkalanarak ısıtılmıú ince belli bardakla servis yapılacak, ama asla toz úeker
kullanılmayacak. Toz úeker ve çeúme suyu çaya bulanıklık verir. Kitap böyle söylüyor.
Hürriyet, 03-04-1997
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Batı Türkiye’ye nasıl bakıyor; geçmiúte nasıl baktı? Tanzimat’tan günümüze kadar bir yüzünü
nasıl oluútu? Bu soruların ‘sinemasal’ yanıtlarını
Batı’ya dönen Türkiye’nin sahip oldu÷u 21
ö÷renmek isteyenler için önemli bir baúvuru kitabı ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ (ønkılap
Kitabevi, 1996).
Kitabı, ‘Türk Sinema Tarihi’, ‘Cadde-i Kebir’de Sinema’, ‘Bir Levanten’in
Beyo÷lu Anıları’ adlı yapıtlarından tanıdı÷ımız
22 Giovanni Scognamillo
kaleme aldı. Batı sinemasının Türkiye ve Türkler ile karúılaúmasının öyküsünü 157
filmi örnek göstererek anlatan Scognamillo, ‘Türk’ imgesinin Batı sinemasında
nasıl ve hangi amaçlarla yansıtıldı÷ına iliúkin önemli saptamalarda bulunuyor.
Batı sinemasında ‘Türk’ imgesinin nerede durdu÷unu anlatan bu çalıúma
Scognamillo’ya göre anlatması hiç de kısa olmayan bir öykü. 23 en düzeysiz
filmin, en sıradan yapımın bile arkasında altı çizilmesi gereken siyasal, toplumsal,
ekonomik, kültürel gerçekler var.
– Araútırmanızın baúlı÷ını ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ olarak
belirlerken neyi amaçladınız?
Bu tür kitapları yazmakta yarar oldu÷unu düúünüyorum çünkü Türkiye sürekli olarak 24 . Bizim
için neler düúünülüyor? Yurtdıúında düúman mı dost mu olarak görülüyoruz? Türk kavramı üzerine
çok sayıda çalıúma yapılıyor ama genellikle yurtdıúında. Edebiyatta, sinemada, çizgi romanda, pop
müzikte Türkiye üzerine pek çok çalıúma var.
Örne÷in Fransa’da bir Amerikalının 16. ve 17. yy’larda Fransız edebiyatında Türk imgesi adıyla
bir araútırması yayımlandı. Bu tarz çalıúmaların Batılılar tarafından yapılması bana 25 . Bu
çalıúmalar burada yapılmalı. Ancak kaynaklar çok yetersiz. Ben de bu alandaki eksikli÷i gidermek
için bu çalıúmayı yapmak istedim. Tabii bir de çok sayıda yabancı filmde çalıútı÷ım için bu iúin
nasıl, ne zaman baúladı÷ını araútırmak istedim.
26 kısmen kendi arúivimden, kısmen
deneyimlerimden, kısmen de yurtdıúındaki kaynaklarla yazıúarak ortaya çıktı. Hazırlanması 3 yıl
sürdü.
– 1930’lu yıllarda Batı’da ‘Türkiye’ denince hâlâ Osmanlı kavramının akla geldi÷ini
söylüyorsunuz.
O yanlıúlık, bilgisizlikten ve ticari sinemanın belirli kalıplar kullanmasından kaynaklanıyor. 30’lu
yıllarda macera filmleri çekiliyordu Türkiye’de. Yabancı bir yönetmen o tarihlerde
østanbul’a geldi÷inde Do÷ulu bir úey arıyordu. Buraya gelip de hamalları çekmeyen
yönetmen yoktu. O imajlar 27 imajlardı tabi. Tecimsel sinemada seyircinin ne
istedi÷i belli oldu÷undan o imajlarla yetiniyordu.
– Son zamanlarda Türkiye ve özellikle østanbul’un ‘Do÷ulu’ görüntüsünü yitirdi÷i için
Batılı sinemacılar için cazip olmadı÷ını söylüyorsunuz.
østanbul son zamanlarda Batılı sinemacı için esteti÷ini yitirdi. østanbul’da bugün tarihsel
bir film çekmek zordur. Oryantalist bakıú da artık ça÷dıúı kaldı, çünkü o dönem kapandı.
Bu yüzden Türkiye egzotik bir ülke sayılmıyor. Japonya ya da bir baúka ülke de artık
egzotik de÷il, çünkü globalleúme bütün yerel özellikleri 28 .
– Batı sinemasında Türkiye’den konuútuk ama ya di÷er taraf? Türk sineması Batı unsurunu nasıl
kullandı, hiç kliúeye baúvurmadı mı?
Bunu düúünmedim de÷il, fakat bu tür bir çalıúma
29 pek lehine olmaz. Türk sineması Batı
konusunda çok daha fazla kaba kliúeye baúvuruyor.
Özellikle tarihi konularda, úoven bir anlatıma yöneliyor. Elbette böyle bir çalıúmanın, bir denge
kurmak açısından yapılması gerekiyor.
– Türkiye’ye gelip giden pek çok yönetmenin setinde bulundunuz. Deneyimlerinizi,
gözlemlerinizi yayımlamayı düúündünüz mü?
30 hazırda bekliyor. Henüz yayımlanmamıú anılarımı topladım. Sinema araútırması çok önemli
bir konu. Geçmiúi iyi bilmek gerekiyor. Bugün sinemayla ilgilenen gençlerin çok sevdi÷i bir
yönetmen var. Tarantino. Ama Tarantino’yu do÷ru anlamak için yaptı÷ı filmin türünün geçmiúini
bilmek gerekiyor. Tarantino yeni bir úey söylemiyor aslında. Bunu görmek için 40’ların macera ve
aksiyon filmlerine dönmek ve onları çözümlemek gerek.
Cumhuriyet, 21-2-1997
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Giderek, kıyıları yollardan ibaret bir ülke haline geliyoruz. “Geliúelim, büyüyelim,
betonlaúalım” ideolojisi ülkemizde her zaman popüler oldu. ùimdi de betonlaúma sırası Batı
Karadeniz’de!..
Her ne kadar bilinen bir adı ve resmen onaylanmıúlı÷ı olmasa da dünya üzerinde geliúmiú
olmayı; ülke yüzölçümünü kaplayan beton ve asfalt miktarıyla ölçen bir ideoloji vardır. ‘A÷a
babalı÷ını’ inúaatçı kesimin yaptı÷ı bu ideolojiye, siyasetçi – idareci sınıfının da sıkı destek verdi÷i
bilinen bir gerçektir.
“Geliúelim büyüyelim, büyüyelim betonlaúalım” tekerlemesi ile birlikte bu ideoloji, bizde de
fazlasıyla popülerdir. Bu nedenledir ki ülke dört bir yandan dozerler, vinçler ve beton
kamyonlarıyla çevrilmiú; dev bir úantiye görünümü almıútır. ùimdi diyeceksiniz ki, “Ne olacak
peki, geliúmeyelim mi?”
Geliúelim elbet. Bu konuda kimsenin bir itirazı yok. øtiraz, geliúme adına ülkenin do÷al
de÷erlerinin ortadan kaldırılmasına... ønúaatçılar diyor ki: “Hele bir geliúelim, do÷ayı sonra elbirli÷i
ile koruruz.” Geriye, do÷a adına korunacak ne bırakacaklarsa? Bilindi÷i üzere, temeline beton
dökülmüú bu ideolojinin gözü do÷al alanlar üzerine dikilmiútir. Ülkenin do÷al de÷erlerini gösteren
bir harita açsanız (böyle bir harita da yok ama!), nerede bir göl, akarsu, kıyı varsa; orada mutlaka
baraj, yol, konut, fabrika türünden betona ba÷lı bir proje görürsünüz mutlaka.
øúte bu betonlaúma hamlelerinden biri de karayollarının, Karadeniz sahillerine “Yol yapalım!”
demesiyle ortaya çıktı. Önce Do÷u Karadeniz sahilleri, “Mevcut yolu geniúletiyoruz...” savunusu
ile bir güzel dolduruldu. Do÷u Karadeniz bölgesine gidenler bilir; yol boyunca zaten birkaç tane
küçük koy ve kumsal vardı. Onlar da yol u÷runa, taúlarla, kayalarla dolduruldu. ùimdi sıra Batı
Karadeniz’e geldi. østanbul’dan Samsun’a kadar sahilden yol yapılıyor. “øyi ya yapılsın, fena mı?”
diye sorabilirsiniz. Ama iú o kadar kolay de÷il.
Yol güzergâhı bölümlere ayrılıp müteahhitlerimiz arasında paylaútırılmıú. Bu bölümlerden bir
kısmı kıyı kumulları üzerinden geçiyor; bir kısmı ise denizden. Evet, yanlıú okumadınız, deniz
doldurularak yol yapılacak.
Samsun – Sinop karayolunun, Yakakent – Gerze arasındaki bölümünün yaklaúık 40 kilometresi,
Do÷u Karadeniz’de oldu÷u gibi, denizin üzerine inúa edilecek. øki úeridi gidiúe, iki úeridi de dönüúe
ayrılmıú, 70 metre geniúli÷inde bir yol olacak bu.
Peki, bu bölgedeki kıyılar yol olunca ne olacak? Balıklar ve di÷er deniz canlıları yumurtalarını
yola bırakacak ve yoldan beslenecek herhalde (“Dikkat balık çıkabilir!” úeklinde bir levha da
koyarlar artık). Akdeniz Foku kazara yine Karadeniz’deki ma÷aralarına dönmeye kalkarsa, baúını
yola toslayacak. Denize girmek isteyen olursa da artık kendisini yoldan aúa÷ıya atacak çaresiz...
Nasıl geri çıkılaca÷ı ise úimdilik meçhul, zira yolun yüksekli÷i 5 metre.
Yetkililerin söylediklerine göre, amaç Batı Karadeniz’deki ulaúımı kolaylaútırmak, deniz
kıyısındaki arazileri de÷erlendirmek, mevcut kıyıları denizin aúındırma etkisinden (kıyı erozyonu)
korumak, bölgedeki turizm potansiyelini canlandırmak. Peki tüm bunlar için denizin ve kıyıların
doldurulması úart mı? “Evet” diyor konuútu÷umuz müteahhit firma yetkilisi. “Denizi
doldurmazsak tünel açmamız gerekiyordu ki, bu da son derece pahalı.” 40 kilometrelik yol, 180
milyon Amerikan dolarına mal oluyormuú.
Ama yine de benim anlamadı÷ım bir úey var; bunca yolun deniz doldurularak yapılması neye
göre, ne kadar ucuz? Do÷ru ya, kıyılar ucuz! Do÷a bedava! Göller, akarsular, bozkırlar, kıyılar,
toprak, su, kum, çakıl... Hepsi bedava. Ne zaman ö÷renece÷iz do÷anın da bir bedeli oldu÷unu?
Üstelik bu bedelin içinde, öyle ‘úak’ diye nakit parayla ödenemeyecek bir de de÷er oldu÷unu.
Neyse bu akçeli iúler görüldü÷ü gibi biraz karıúık. Biz dönelim yine yolumuza ve can alıcı
sorumuzu soralım beton düúmanı sevgili okura: “Bu yolla beraber sadece kıyılar mı tahrip olacak?”
Bu úimdilik belli de÷il, zira Batı Karadeniz bölgesinde Sinop – Ayancık arasında Sarıkum Gölü var
ki ülkede bir tane. Sarıkum, bir “Tabiat Koruma Alanı”. Hemen kıyıdaki bu küçük lagünün çevresi
meúe ve diúbudak ormanlarıyla kaplı. Alanın içinde ise yaban atları, karacalar, kuúlar... Yolun
Sarıkum yakınından bir yerden geçmesi gerekiyor. øster misiniz, bizim iúgüzarlar “Tabiatı Koruma
Alanı, devlet malıdır, kamulaútırma olmaz, ucuzdur” diye gölün hemen kenarından geçirsinler
yolu? Ya Sakarya Deltası’nın Karasu kumulları? Bu alanlardaki onlarca endemik bitki?
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Çevre Bakanlı÷ı’na sordum, “Burası için Çevre Etki De÷erlendirmesi (ÇED) yapıldı mı?” diye...
“Yok” dediler. Hoú, olsa ne olacak? Bodrum Yalıkavak’ta yapılacak olan yat limanı için Çevre
Bakanlı÷ı’nın hazırlattı÷ı rapor, “Burası Akdeniz Foku’nun üreme alanıdır, yat limanı
yapılmamalıdır” dedi÷i halde, “fok kaç para eder ki?” diye soran zihniyet, burası için “ÇED
olumlu” görüúü verdi. Karadeniz kıyılarına mı hayır denilecek?
Ö÷rendi÷imize göre, Batı Karadeniz yoluna dair ilk plan, mevcut yolun geniúletilmesi,
geliútirilmesi yönündeymiú. Sonra iúin úekli de÷iúmiú; kıyıların cazibesine dayanamamıúlar
anlaúılan! “Yenilikte hayır vardır” diyerek yepyeni bir yol yapmaya karar vermiúler.
Bu ülkede nasıl ulusal enerji, e÷itim, tarım politikası yoksa, ulaúım politikası da yok.
Karadeniz’de deniz ulaúımı hiç mi düúünülmüyor? Saatte 65 taúıtın geçti÷i bir güzergâha (oturup
üúenmeden saydım) dev gibi bir yol yapıyoruz.
Hem de ne pahasına?
Aktüel, 5-10-2000
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Tekst 9
1
Büyük
TÜRKÇE øNGøLøZCE
SÖZLÜK
Bizde, geniú ölçüde hazırlanmıú, her meslek ya da bilim adamının ihtiyacına cevap verecek
nitelikte Türkçeden øngilizceye bir sözlü÷ün yoklu÷u uzun süreden beri pek çok duyulmaktaydı.
Daha önce bu yoklu÷u kısmen giderme yolunda çaba harcayan bir iki sözlük yazarı olmuútur.
Ne var ki, hızla serpilen Türk dili karúısında bu alanda evvelce ortaya konulmuú olan çalıúmalar dil
ve kelime zenginli÷i bakımından artık bugünün ihtiyacına cevap veremiyecek durumdadır.
øúte bunu göz önünde bulundurarak, leksikografi alanındaki çok yönlü çalıúmalarımız yanında,
bu yapıtla bu konuya e÷ilmiú bulunuyoruz.
Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi iúinde Türk Dil Kurumu’nun yayımlamıú
oldu÷u ‘Türkçe Sözlük’ esas alınmıú olmakla beraber, sayısız Türk ve yabancı kaynaklar da
incelenerek çeúitli bilim dalları ile iliúkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla øngilizce
anlamları ile birlikte sözlü÷e katılmıútır.
Bu eser Osmanlıcadan øngilizceye bir sözlük olmadı÷ına göre, genç kuúa÷ımız tarafından
bilinmeyen veya kullanılmayan eskimiú Türkçe kelimelerin bir kısmını sözlü÷e dahil etmekten
kaçındık. Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiú olup, halen kullanılmakta olan kelimelerin karúısına
kelimenin yeni karúılı÷ını yazdık. Örne÷in: “Misal, Bak: Örnek; Hadise, Bak: Olay; Müteyakkız,
Bak: Uyanık; ønhiraf, Bak: Sapma” gibi. Bu sistemle sözlü÷ün hacmini gereksizce büyütmemiú
olduk.
Burada, Türkçe kelimelerin øngilizce anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da
meslek dalları ayrı ayrı köúeli parantez içinde titizlikle belirtilmiútir.
Eserde, özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde
önemle durulmuú, bunların da øngilizce anlam veya karúılıkları, anlamdaú kelimeleriyle birlikte,
mümkün oldu÷u kadar do÷ru olarak verilme÷e çalıúılmıútır. Kitabın arkasındaki ek bölümde, eser
basılırken tespit edilen atlanmıú veya unutulmuú kelimeler listesi, birtakım faydalı bilgiler ve
Bibliyografya yer almaktadır.
Sadece yararlı olma heves ve düúüncesiyle ortaya konulan çalıúmalarımızın bir parçası sayılan
bu eserin aydınlarımıza yararlı olabilece÷ini umarım.
økinci Baskı
16X24 960 sayfa
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Büyük
TÜRKÇE FRANSIZCA
SÖZLÜK
On dokuzuncu yüzyıl de÷erli sözlük yazarlarımızdan ùemsettin Sami ve Diran Kelekyan’ın
Millî kütüphanemize kazandırmıú oldukları Türkçe - Fransızca sözlükleri bu alanda zamanının en
be÷enilen ve ihtiyaca cevap veren eserleriydi. Bugün ise, ça÷ımızın gerektirdi÷i hızlı ve çok yönlü
geliúmeler karúısında, kuúa÷ımızın bilimsel ve teknik kelimece çok daha geniú ve bugünkü dilimize
daha uygun sözlüklere karúı ihtiyacı gittikçe artmakta ve kaçınılmaz bir hal almaktadır. Hele son
yarım yüzyıl içinde bizde birçok eserler yanında bir Türkçe - Fransızca sözlü÷ün yayımlanmamıú
olması bir gerçektir.
øúte bu konuyu göz önünde bulundurarak, bu sözlükle bu alandaki ihtiyacı bir dereceye kadar
giderme yolundaki ilk adımı atmıú sayılıyoruz. Her türlü iddiadan uzak olarak, sadece yararlı
olaca÷ını sandı÷ımız leksikografik çalıúmalarımızın sayısını arttırmak amaç ve ülküsü ile bu
sözlü÷ü ortaya koyduk.
Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi iúinde Türk Dil Kurumu’nun ‘Türkçe
Sözlük’ü esas alınmıú olmakla beraber, çok sayıda Türk ve yabancı kaynaklar da incelenerek çeúitli
bilim dalları ile iliúkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla Fransızca anlamları ile birlikte
sözlü÷e katılmıútır.
Bu eser Osmanlıcadan Fransızcaya bir sözlük olmadı÷ından, genç kuúa÷ımızca artık
kullanılmayan eskimiú Türkçe kelimeleri sözlü÷e almaktan kaçındık.
Türkçe kelimelerin Fransızca anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da meslek
dalları ayrı ayrı köúeli parantez içinde titizlikle belirtilmiútir.
Sözlükte özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde
önemle durulmuú, bunların da Fransızca anlam veya karúılıkları, eúanlamlı kelimeleriyle birlikte,
mümkün oldu÷u kadar do÷ru olarak verilme÷e çalıúılmıútır. Sözlü÷ün hazırlanması sırasında,
Türkçe kelimelerin Fransızca karúılıklarındaki eksikliklerle, unutulan kelime ve terimler ve ayrıca
baskı sırasında gözden kaçan yanlıúlar EK BÖLÜM’de yer almaktadır.
Son zamanlarda Türk Dili muhtaç oldu÷u büyük bir geliúme hamlesine giriúmiútir. Bir yandan
Batı dillerinden binlerce bilimsel ve teknik terim Türkçeye geçmekte ve pek sınırlı olan kelime
hazinemizi zenginleútirmekte iken, öbür yandan, dilimizi özellikle Arapça ve Farsçanın etkisinden
kurtarma arzusu ve bu yolda gösterilen özleútirme ve sadeleútirme çabaları dilimizde göze çarpan
önemli bir de÷iúme meydana getirmektedir. Bu durumun do÷urdu÷u tereddüt hali – geçici dahi
olsa – sözlük hazırlama iúini muhakkak ki hayli güçleútirmiú bulunmaktadır. Yabancı terminolojiyi
Türkçeleútirirken kelimelerin Türkçe karúılıklarını veya açıklamalarını verme iúinde ortaya çıkan
sayısız ve çeúitli sorunları çözebilmek için aúırı u÷raúmak gerekmektedir. Bu nedenle yabancı
sözcükleri sözlü÷ümüze almaktan kaçındık.
Sözlükler oldukça uzun ömürlü olduklarına göre, bizce bu sözlükte, do÷rulu÷una inanılarak
izlenen yol, halkımızın ço÷unlu÷unca benimsenen veya kullanılan kelimelerin üzerinde durmak
olmuútur.
økinci Baskı
16X24 825 sayfa
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