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Posta ilegelenler...

Sevgili Global Perarcrk
Ekibi
Öncelikle sizlere aramrza

getdlglniz igjn ho§geldiniz de

Inek istiyorum. Bu basa,rrnrz

dan dolaJn sizi kutluyorum. ilk
PazaJcrl< dergisini sizin ara,cl

Ilgrruzla tamdrm. Müthis bir
begeni ile okudum ve Qok 8u-
rur duydum, Qok muUu oldum.

Herseyden önce qok kaliteli
durusu ve iqerigiyte göz dol-
durdufunu ifade etmek iste
dm. A-ma müsa,aderrlzle ben de

llirseyler etsJemek istiyorum,
beni ciddiye a,Imanlzl umarak.
Derginizde egitimden sarata,
gtricel hayattaJr resime kadar
pekQok konuya Eaten yer veF
ml§siniz. Aroa ben editim ko
nusuyla Qok il8ilenen bir anne
olaJak, bu konuda bize srk tu
tacak da,ha ka,psa,mh yaz ar
yazita tzt, ha,tta mümkünse
buna bir bölüm al4rmanrzl r1'

ca ediyorum. Qo§umuz Avm
pada yasryoruz ve bu konuda
ciddi eksiklerimiE var.

Edltim konusundaki yeter"

Äsk

Arltk ask
uzak dentzLerde
Liwanaz )ir kgt
teknentn
ve tagfantn
öneui gok
tgi 1ir kaptansa
antak f dtnagt atLalc
arua kqtga
lursa va(sa
acawt Ur 4ulact varc

4ünki ask
uslaLas'ttkq a
dLcraiLestiötv,atz
üir zanaathr.

ALtan AU YtLwaz

sizliklerimiz Jrüzünden qocuk

larlmrE hak etmedikleri okul
seviyelerinde heba olup gidi
yorlan Biz de bunu uzaktan
seJ.retmekle yetiniyoruz. Oysa

elbirligiyle ve bu konuda sizin
sunacaEmrz destekle belki bu
nu hep bera,ber Qözebiliriz.

Ayrrca sadhk bö}ümüne ve
genel kiiliüre de y{]r alnrma
ruzr rica, ediyorun. Een Qok qo

cul<lu bir anne olaral<, qo-

cuklaxlmrn da ilgisini Qekecek,
hem eglendirici hem de egitici
bir qocuk eki yahut Qocuk kö-

§esi olmasrnda Qok yarar gö

rüyorum- Bundan solrlaki Qa

Lsma,Larmrzda da basafllax di-
liyorum.

S aygrlaxü) Ia.

Yasemin Saat

sevllili lazalcrklrlar
qüardrämrz bu dergi n ilk

salnslnr elime E,ldrä1mda, me

rakrmdaJl bir solukla, okudu
gumu fa,rkettim. Halbuki dergi

Q1ka,rma, konusünda geqmi§

ten kalma hiQ de iyi olma,yan

deneyim ve arxlardan dolaJn,

ilk önce dudak biikerek ba.k

mrstrm-

Yeni olmasrna r&Amer1 mi-
zampa,j1nr ve teknil< ka,liteslni
qokbegendim. Ama, seQilen ko

nula,ra gösterilen özen daha
da hosuma gitti. Eder bu özen

ve ihtimamr ileriki saJnla,rda

da korursaDz. daha faala oku

lrucuya ulasmah iqin iyi bir
baslangrq yaprruq ohrsunuz .

Hosa giden dider bir taraf da
konularln zenginlidi. qok gör

düermüE gibi, tek tip ya,Ida

§1mr yok. Sosyal ve kü1türel
konu]axa demokratik bir ba,lo§

aqrsryla yaJ.Jasryorsunuz.

Bunda,n vazgeQmemelisiniE.

Sivil toplum zihniyetini geli§

tirmeye yönelik daha a,§rk

perspektifler surmahsrnrz.
Toplumumuzun buna, ihtiyacl

Sunu da ilave etmek iste1,1m

ki, g:rinümüzün J.iikselen de-

Beri gokküttür1ütüL. Bu bakr§
aq1slni iqsellestirip derinlesti-
rebilirseniz pekqok insanm
gönlünü kaaaüabilirsiniz. Trp-

kr daha ilk sa:t1da benim gön

lümü kazandrdlntz gibi.

Bu basanln stirdürmeniEi
diliyorum. SelaJn, sevgi ve
saygLlaxunla.

Mlrsta,fa Deprem



Yeni bir sayr ile yeniden merhaba diyoruz.
Hem gururluyuz hem de sevingliyiz. Cünkü bu sayrmrzrn daha kaliteli, daha zengin ve daha do-

yurucu oldu§una inanryoruz. Yazrlarryla, haberleriyle, reklamlarryla ve ge5it qesit destekleriyle der
gimize katkrda bulunan bütün dostlaflmrza tetekkür ediyoruz.

Zaman ayrrarak bize yazr yazan, dergi hakkrnda görü5lerini ifade eden okurlarrmrza ise 5ükranla-
rrmrzr sunuyoruz. Sadece fikirleriyle bizi cesaretlendirdikleri i(in deöil, herseyden önce gabamtzt cid

diye aldrklari iqin, yazdrklarrmrza bir reaksiyon verdikleri igin.

Biz okuyuculaflmrzrn görüSlerine büyük önem veriyoruz. Yasemin Saat adlr okuyucu muzdan gelen

yazryr, ilk mektup olmasr nedeniyle tarihsel bir belge olarak muhafaza edece§iz. Mektubunda dik-

kat sekti!i eöitim ve socuk konularrna biz de önem ve öncelik veriyoruz. E0itim konularrnrn ilk say

falarrmrzda yer buimasr bu ndan.
Yine gocuklarla ilg ili olarak; hem öEretmen, hem müzisyen, hem yazarve hem de anne olan Özge

ilayda ile fevkalade güzel bir röportaj yaptrk. Anneliöi, dünyanrn en müthis igi olarak tantmlayan

Özge ilayda'nrn röportajrnr büyük bir ilgi ile okuyaca§rnrzdan hiq süphe duymuyoruz. Okuyucumu-
zundikkatqektigi sa§lrk konusu ise bizim bir eksiöimizdir. Bunun bilincindeyiz. Aynr kaygryr biz de

ta5ryoruz. Önümüzdeki sayrlarda bunu giderebilmeyi umut ediyoruz. Yine I\4ustafa Deprem ad lt oku-
yucumuzun dikkat gekti§i hususlara da titizlikley?klasacagrmrzr da ifade etmek istiyoruz.

Bu sayr ile birlikte daha genis bir coörafyuyu ,runO,g,rn,r, siz de göreceksiniz. Elbistan'dan Amas-

ya'ya, Mainz'den Finlandiya'ya, Gürün'den Hamburg'a kadar pekqokyerden önemli haberlerle gel-

dik. Bizzat Pazarcrk topragrndan alrp getirdi§imiz foto§raf ve izlenimler ise dergimize farklr bir
güzellik, yazdrklarrmrza ayrr bir lezzet kattr. Abdullah Özdemir ile tanrsmak ve onu dinlemek bize

büyük bir keyif verdi. Bu keyfimizi srzinle de paylaSmak istedik. izlenimlerimizi mutlaka büyük bir

keyifle okuyacakstntz.

Her dilde her lisanda, birden fazla ,unuru n",Jn kelimeler vardtr. Bu manalar bazen birbirinden
qok farklr olurlar, bazen de birbirini tamamlarlar. Kürt(ede "dol", böyle bir kelimedir. iki manaya gelir.

"Dol", hem davul demektir hem de dü§ün demektir. qünkü Kürtler davul ve dü§ünü birbirinden
ayrr dü5ünemezler. Biri olmadan di§eri olmaz.

(ünkü bizde dü§ün, dört basr mamur bir kültür gösterisi demektir. En güzel müzik, yüreklere i5-

leyen o muhte5em ses bizim düöünlerimizde olur, En gtizel dans, insant sarhoS eden o müthit ha-

laylar bizim dü§ünlerimizde olur, En güzel gözler, insanr deli eden o sihirli baktSlar bizim
dü§ünlerimizde olur. En güzel sözler bizim düöünlerimizde söylenir. En unutulmaz a5klar bizim dü-

öünlerimizde baSlar. O nedenle "dol" bizim lisantmtzda trlsrmlr bir kelimedir. (ünkü bizde "dol",
büyük bir festivaldir, büyük bir halk 5ölenidir. Büyük bir keyit büyük bir mutluluk qe5mesidir. Bun

dan ötürü dol, kültürümüzün bütün unsurlannr isinde banndtran bir ayna gibidir. Ona bakrnca giyim

ku5amrmrzdan renkzevkimize kadar bütün külttlrel de§erlerimizi birarada görebilirsiniz.

ilte bu sayrda sizin iqin bir dri§ünün izini sürdük. O izler bizi Yukarr Terolar köyüne, Mrstke To

run'u n kona§rna götürdü- Orada onun qocuklarr, gelinleri ve torunlart ile görüstük. Tam 60 ytl önce

90 ko( kesilerek yaprlan ve 7 gün 7 gece süren bir düÖünü, dillere destan bir festivali konuttuk.
izlenimlerimizi sizinle paylasmaktan, t,u kadar uzun bir geqmise yolculuk yapmaktan, bu kültür

gösterisini sizlere aktarmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Aynca bu sayr ile birlikte bir gazetecilik oluynu'du ,rr" 
",rn,§ 

olacagrz: Elektronik posta adresimize

dü5en bir afi5, bizi önce Amasya'ya, sonra Tasova'ya ve ordan da Belevi köytlne götürdü. Bundan tam

40 yrl önce 1969 yrlrnda, Taylan Özgür ve arkadaSlarr bu köye gitmiilerdi. Burada bir fotograf qek

tirmislerdi. Aynr yrl lstanbul'da öldrlrülen Taylan Özgür'ü,40 yrl sonra, arkadaglart bu foto§rafla ve

bu foto§rafr zemin alan bir afigle anryorlardr, Biz bu fotoörafta yer alan o zamanki genglik liderleri-
nin izini sürerken, kendimizi Ankara'da bulduk. Kar5rmrzda Taylan Özgür'ün yakrn arkada5r Halil

Qelimli vardr. Dönemin önde gelen isimlerinden Halil (elimli ile o günleri ve Taylan Özgür'ü

konustuk.6S Hareketinin hülyalr dünyasrna r5rk tutan bu tarih sayfastnt, hem ilgi ve hem de acr ile

okuyacakstntz.

Hepinize güzel bir yeni mevsim diliyoruz. Yeni saytmtzda bulu§mak üzere...

Yazr Kurulu
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birgey yaprn ryorla r, !arkr söylüyorlar.
Beöe n med ig inizi dinlemezsiniz, ya da
tam te15i...

Ben de beni rahat brrakmayan yazma

i\teö ni, \evdi.lrrr ve dünyalarrna gir.
meye gaba lad r§rm gocuklara yön lend ir
drr1. Bir de bd(flm ki yazrp qizdiklerimr
merakla dinliyor ve devam etmeyin( "
bozuk atrp, hatta krzryorlar .

Onlarda en sevdigim yan iste bu. Giz
leyip saklamayr, planlt programlr konu§-
mayr, yrkayrp ya§lamayr, böyle seyleri
bilmiyorlar. En azrndan 0 - 8 yai grubu
iEin diyelim.

50nräsrndä dnne olusum var. Dr.lnya

nrn en n'uhtesem ve en Te)dkkdtli ili.
O0lumu Brahms'rn "Rüyada gülüm-

ser"ini söyleye söyleye büyüttüm. Bir de
tabi klasiöimiz "dandini dandini das
dana" iie...

Bu arada meraklä ninnileri incelemeye
bagladrm. Köln'deki kütüphanede Mo-

zart'in, Beethoven'in, klasikler adr altrnd.l
bebekler igin uyarlanmr5 ninnileri ho

tuma gitti.
Bir süre de onlarla idare ettik.
Türkiye'ye gelig gidiglerimde bebekler

iqin "n in ni" adralttnda yazrlmr5 olan 5ey
ler n cogunrn. bebckler iqrn olmadrQrnr
ve de gocu§u uyutmaktan Cok, tam ter
sine, uyarrp h ipera ktif yapacaö rn r kesfe
dince geriye ya mrzrrdanmak ya da
oturup yazmak kaldr. Ben ikincisinitercih
ettim.

Böy1e bir eahsnranrn ortaya qr'hr

§rnrn müzik öSret,menliäinizle de
bir ilglsi var mr? Yahut, §öyle so
r:alm: Njnnilerin egitici bir özel
li€il de var mr?

Bu gal15mamrn ö§retmen olu5umla bir
alakasr yok diye d üsi.lnüyorum... Anne
ya da kadrn olutumla baölantllandrrmak

Gökten Ug EIma Dügmüg...
Ozge hanrm. i1k a]bürnirnuz Kalan
Müzjk tarafindan yaylmlanan
UJru Bebisirn U}ru rsrnr.thtI r lr."rr
älbü'nü. Cok azr ors.nda. alhü-r
rlekl r.'rIlrlot I siz yazdtnlz ve stz
besteledln iz. Hemen lrelkes sah
r)elere yonelik ca.hsmaiar yapar
ken slz nederr ninnilcri seqliniz'?

Doörusunu söylemek gerekrr,e once
büyü klere yazdrgrm sarkrlarla Unkapa-
nr'ni arsrnladrm. Elimde yazdtgtm onlarca

5arkr vardr. Ama tam da "Firuze" filmin
deki gibi bamba5ka bir dünyayla kartrla
grnca anladrm ki, onlarrn istedikleri ben
de yok, benim beklediklerim de onlarda
yok... Bu yoksunluk ortamr iki tarafi da srk-

trör iqin ortaya birgeyler grkmadr.

iyi ki de grkmadr. Ve hatta bana yaradr.

OrtdlrI her gun rahnelere firlayan, iyi,
kötü iarkr söyleyen insanlarla dolu. Yan

Irg anlagrlmasrn, onlan yermiyorum. Kötü



daha do§ru sanki.

Ama yazdrörm gocuk garkrlarrnda, qo

cuklafln ve öqretmenliöimin bana inanrl

maz katkrlafl oldu§unu mutlaka söyle-

mem lazrm. Okul benim labaratuvartmdt,
sahnemdi.

Ninnilerin eöitici bir özelli§i var mr, so-

rusuna qelince; bence ninnilerin egitici
olmaktan gok bagka bir amaca hizmet et-
mesi lazrm.

Cocuöu sarrp sarmalama. uyku ritüeli-
nin bir pargasr olan masallarä eslik etme,

onlafl pozitif bir ruh haline tasryabilme,
yumuSacrk, pamuk gibi yataörna koya-

bilme gibi becerileri olmaL
ille de bu arada ne öörenebilirler diye

düsünürsek, müzikal anlamda ilk kulak

eöitiminin temellerini atmrs oluruz. Be-

bekler, qocuklar ho5lartna giden bir me-

lodi duyduklannda hemen tepki verirler.
Ritm tutarlar, vücutlarryla ileri, geri salla-

nrrlar, negelenirler, ya da tam tersi aÖla-

yrp, agresifle5irler.

Ne tür geri dönüsümler a,ldmrz?
Sizi tatmin etti mi?

Kaq kiqiye, bebeöe ulasabildiüimi bile-

meyecegim ama internet sitelerinde yeni

do§an bebeklere en güzel hediye. ya da

gocu§umuzun ba;ucu albümü oldu gibi
gurur ok5ayrcr Seyler duymak ho5 tabii.

Bir de (ukurova Üniversitesince "Lully-
bies of Europe" adr altrnda bir proje i(in
Türkiye'den de benim "Babanrn ninni-
si"ni segmeleri ho5 bir sürprizdi.

Her5eyin dr5rnda albümün KALAN'dan
grkmr5 olmasr, inanrlmaz yetenekli ve ya-

ratrcr bir müzisyen arkada5 kadrosuyla
qahSmak büyük ganstr. Kegke ba5ka pro-
jelerde de beraber olabilsek.

Sadece müzikle de§il almr za-
manda edebiya[la da ilgileniyor-
suruz. valrsi ßedi adh bir masal
kitabmu da Morpa yaJnnevi taJä-
frndafl yaJnmlandl. Bunu baska
kitaplär izleyecek mi?

Evet, say yayrnlaflndan iki qocuk kita-

brm daha basrlma agamasrnda. Adlarrnr

§imdi söylemeyeyim, sürpriz olsun.

Ama yine kedili, e§lenceli, komik, gi-
zemli, Eizgi film gibi birseyler yazmrsrm...

lJmanm okuyan (ocuklar da aynr seyleri
düsünürler.

Bir gocul< kitaplan yazaxr olarak,
kitabtn qocuk eEitimj.nde nasü bir

rolü vax slzce? Özel olarak ma-
sa,llar ne kadar önemlidi-r?

Cocuk kitaplafl yazarr srfatr benim igin

büyük iltifat, teqekkür ederim, daha
yolun gok ba5rndayrm.

Ne qocuklann, ne de socuk edebiyatr
nrn ciddiye alrnmadr§r bir ülkenin vatan-

da5r olmak hem Sanssrzltk hem de Sans

aslrnda. Daha yaprlacak o kadar gok 5ey,

doldurulmasr gereken o kadar gok bo5

luk var ki..,

(ocuklan televizyonun ve bilgisayann

bagrnda oturtarak büyütmek, biz büyük-
lere gegici bir süre isin soluk aldtrsa da,

onlar krüyüdükqe bize grkan faturanrn be

deli bazen qok a§rr olabiliyor. Bu yüzden

gocuklarr olabildi§ince erken yasta kitap-

larla tanrstrnp. onlarrn dünyastnt renk-

lerle, kahramanlarla, seslerle, hayallerle

besleyip saölrkh büyumelerine fayda sa§-

lamak, uzun vadede hem bize hem de

onlara yarayacak birtey.
Tabii, bütün gününü televizyon önün-

de gegiren anne babantn "oku yavrum"
demesi gereksiz sözcük israfr. Bizim de
biraz kendimize qeki düzen vermemiz
lazrm.

fMasallar, hem büyükler hem de küqük-

ler igin hayatrn olmazsa olmazlartndan
bence. Bugüne kadar ben hiq masal bil-
miyorum diyen bir insana rastlamadrm.

Sadece cinlerle. perilerle kurgulanma-
mrgsa e§er, masallartn inantlmaz katktlan
var. GerEek yagamdaki srnrrlar masallarda

yok olur. O, qirkini padisah yapar, iyileri
ödüllendirir, kötülere "krrk katrr mr, krrk

satrr mr" diye sorar, mutluluk ve sevgiyi

herkese cömertce daqrtrr-

Kül Kedisi, Uyuyan Güzel, Pamuk Pren-

ses, Kelo§lan masallan, (irkin Ördek, Bre-

men Mrzrkacrlarr, 5ihirli Fasülye, Güzel ve

(irkin, Alaaddin'in Sihirli Lambasr. Sinbad

ve daha sayabilece§im onlarca masal ge-

liyor aklrma.

Tabii masal deyince "Binbir Gece Ma

sallan"ndan söz etmemek olmaz.
Orta qaöda kaleme alrnmr§, OrtadoÖu

kökenli, ama edebi anlamda onalamantn

§ok üzerinde bir eser.

Binbir Gece Masallarr. §ehrazat'rn hü-

kümdar kocasrna anlattrgr hikayelerden

olugur.
Fars Kralr Sehriyar, Hindistan ile ein ara-

srndaki bir adada hükümdardtr. Günün

birinde karrsrnrn kendisini aldattrörnr dö-

renir ve öfkelenir. Tüm kadrnlarrn sada-

katsiz, nankör oldu§una inanmaya

baSlar. Önce karrsrnr öldürtür, sonra da

vezirine her gece kendisine yeni bir
hanrm bulmasrnr emreder. Her gece yeni

bir gelin alan §ehriyar, geceyi geqirdikten

sonra tan vakti kadrnlafl idam ettirir. Bir

süre bu böyle devam eder, daha sonra
vezirin akrlI krzr §ehrazad bu kötü gidi-

§ata son vermek iqin bir plan kurar ve

§ehriyar'rn bir sonraki esi olmaya aday

olur.
Evlendikleri geceden baSlayarak. kar-

deSi Dünyazad'rn da yardrmtyla her gece

Sehriyala qok güzel ve heyecanlt hikäye-

ler anlatrr. Tam safakvaktigeldiöinde. hi-

käyenin en heyecanlr yerinde anlatmayt

keser. Hikäyenin sonunu merak eden

Sehriyar, ertesi gece devam edebilmesi
i(in, o gecelik §ehrazad'rn idamtnt erte-
ler. Kitabrn sonuna kadar, §ehrazad'tn

§ehriyar'a anlattrör hikayeler yer alrr-

Sona gelindi§inde, Sehrazad üE erkek

(ocuk doöurmuStur ve evlenmelerin in

üzerinden uzunca bir süre gesmistir.
Kralrn kadrnlara olan öfkesi ve kötü
düsünceleri dinmi§, Sehrazad'tn sadaka-

tine inanmrstrr. Böylece önceki emrini d€

kaldrrrr.

Kadrnlarrn aklrna ve saqduyusuna olan

inancrmr destekleyen bu kitabt severim.
Okumadrysanrz sizlere de tavsiye ederim.

Sevgili özeie thyda, bize zaman
ayrrdrÄruz iclrr qok teqekkLrl ede'
riz. Son olaJak eklemek istediEl-
nlz birsey var mr?

Ben telekkür ederim. Söz (ocuklardan
ve masallardan asrlrnca anlatrlacak ne
qok 5ey var.

O zaman geldik hikayenin sonunaaa,,.

Gökten üq elma düimü§... Birisi analara,

birisi dünya güzeliqocuklara, birisi de bu
yazryr okuyan sevgili okurlara...

c ,/ r\--Aita\ \ o

Vahgi Kecli



ßuc.un Qocuäunuz^a
9iraz Larnan Aynn,

Onunla tsir R-esirro Yaprn

Bugün küsük bir misafirimiz var. Ken-

disi küqük ama yetenekleri büyük.
Size hem onu tanrtaca§rz hem de biraz

resim sanatrnrn, Eocuklar üzerindeki etki-
sine deöineceöiz.

§ilan. 2002 yrhnda Almanya'da dün-
yaya gelmi5. Yani henüz yedi yagrnda.

Resim yapmayr Eok seviyor. Konusmaya
baglamadan önce resim yapmaya bagla-
m15. §u anda ilkokul ikinci srnrfa gidiyor,
Ama frrsat buldukqa resim yapryor.

Elbette annesi de ona sürekli destek
oluyor. (ünkü §ilan'rn annesi, bir gocuk
nasrl bir ortamda yetisirse ilerde de ona
göre davranrr, diyor. Örne§in, bir gocuk
sürekli siddetin ieerisinde olursa, ileride
de sorunlarrnr giddet yoluyla qözecektir,
diyor.

SANAT sEvci ÜRETiR

lste burada sanat devreye giriyor.

Cünkü sanat sevgi üretir, sanat güzellik
üretir. Elbette her resim yapan ressam ol-
mayacaktrr. Zaten olmasr da gerekmiyor.
Ama en azrndan kendini ifade etmenin
birgok yolu oldu§unu bilecektir.

Yani resim bir ifade bisimidir, bir lisan-
drr. Resim sanatr, qocu§un algr, beceri ve

yaratrcr gücünün göstergesidir. Anne ba-
balar bunlarr takip ederek gocuklarrnrn
duygusal ve sosyal egitimine daha fazla
katkrda bulunabilirler.

Burada hemen belirtmeliyiz ki, bu yaz

drklarrmrz sadece resim sanatt iein deöil,
tiyatro, sinemd, müzik ve benzeri bütün
sanat dallafl isin geqerlidir. Sanat qocuk-

lan eöitir.
Lütfen gelin gocuklarrmrza resim sev-

gisini, daha doürusu sanat sevgisini bir-
likte asrlayalrm, Daha sonra pigman
olmamak ve geq kalmamak iqin.

(ocu§unuzla birlikte siz de bugün bir
resim yaprn, ona destek olun- Olun ki

ilerde kepdine güvenen, insanlara ve
gevreye saygrlr, ama hergeyden önce
kendine saygrI bireyler yetisebilsin.

Biz, Global Pazarcrk ekibi olarak, bu yol-
culu§unuzda sizlere eslik etmekten
büyük sevinE duyanz.

(ocuklarrnrzrn resimlerini bize gönde-
rin, dergimizde yayrnlayaltm. Unutmaya-
lrm: Deöer görmeyen insan ba5kasrna
de§er veremez. Biz gocuklarrn attr§r her

sizgiye deöer veriyoruz.
Saygr ve Sevgilerimizle.
Özlem Bu§day



s1

Sinema Teknolojisinde Son Agama: AVAIAB
ilk sinema filminin tizerinden yaklaSrk

yriz yrl ge(ti. Tarihin ilk öykülü fllmi 1902

yrlrnda Geroges Melies tarafrndan Le yo

yage Dans le Lune (.Aya yolculuk) adlr film-
dir. Sinema ke5fedildi ke5fedileli sürekli
yeni arayr5lar i(inde. Bu de§i5imin bir
kolu öykülerin matematigi üzerinden
ilerlerken, bir bölümü de teknolojik ge

liSmeler otardk kFndini gösterdi. Günu

müzde ise film teknolojisi inanrlmaz bir
devrime daha tanrklrk etmek u1ere.

Titanic, Terminator 2, Aliens, True Lies

gibi filmlerin dahi yönetmeni James Ca

meron'un sinemada devrim sayrlabilecek

bir görüntü teknolojisiyle gekilmi5 ilk
frlmi olan "Avatar",2009 Aralrk ayrnda si

ncmaseverlerle bulugacak. Lakin lilm ko

n usun u qok geride btrakacak bir teknoloji
ile qekildi. Yine dc James Cameron Tita

nic te ve Terminator serisinde oldu§u
gibi kendi kaleminden qrkan bir konuyu

llme aktardtgt iq in izley.reginiz götün

tülerin Jllrnddn bo! bir konu akmryaca§r

kesin gibi görünüyor. Filmin hikäyesi 22.

yüzyrlda, Pandora adlr bir uyduda geger.

Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pan

dora, on ayak uzunlu§unda, mavi insansr

görünü m lü, kaotle kültürunü benimse

mig, saldrrrya u§ramadtklart sürece bartg

grl olan Na'vi halktna ev sahipli§i
yapmaktad tr. insanlar, Pandora'ntn hava

srnr solunamadrklarr igin, akrl baglanttst

aracrlr§ryla kontrol edilebilen insan ve

Na'vi karr5rmr Avatarlar üretirler.
Felg olan Deniz Piyadeleri mensubu

lake Sully (Sam Worthinqton), bir Avatar

olarak Pandora'da ya5amaya gönüllü
olur. Bir Na'vi prensesine a5tk olan Sully,

kendisini Pandora'yr qün qeqtik(e tüke-
ten insan ordusu ile Na'vi halktntn ara

srndaki gatr5ma n rn ortasrnda bulur.
Buraya kadar herSey normal. Filmiizleme
gansrntelde eden sinema severler 3D fil

min kla,'ik lD leknolojisi ile !ekildigini sa

nryorlardr. Fakat salona girip gözlüklerini
taktrklannda daha önce gdrmedikleri bir
sinema deneyimini yasama n tn tadtna

vardrla r.

Klasik bir 3D filmi izliyorsantz sadece

ön fondaki objelerin hareketinin 3D ol

dugunu diöer (arka fondaki) objelerin ha

reket etmediEiniveya 3D etkisi uyandtr-

n-adrgrnt qörrlrsünü2. Avataidaki ger

gekli§i ise !öyle tanrmlamak mümktln:
Pencereden dr5art bakrnca ne görüyorsa-

nrz aynrsr. Yani siz Avatar'r izlerken perde

adeta yok olacak ve kaiakterler perdeden

dr5arr lrkacak. Arka ronun icrndeymi§(e
sine ya da tiyatrodakine bir etki hissede

ceksiniz. Yani siz de karakterlerin olduÖu

mekanlarda oldugunuzu hissedeceksi-

n iz.

.,ames Cameron, Avatar i!in "hayattmtn

filmi ' diyor. Filmi !ekmek iqinse sinema

teknolojisinin yeteri kadar gelismesin i

bekleril. Avdtdr r i/leyebileceöiniz gö7

lükler de normallilmlerde kullantlan 3D

gözlüklerden farklr. Filmi izlemek iki renk-

li 3D gözlrikler yerine Avatar'da renksiz
gözlükler gerekiyor. Daha uzak gelecekte

ise sahnedeki mekantn kokusunu ve

hatta dokunulan objelerin verdigi hissii

ya da bir sahneyi sonsuz agtdan.izleme
gibi geli5meleri görmeye haztrlantn-..

Mehmet Erman

11











Bir gönül mimorr
aa

ABDULLAH OZDEMIR
lster yerli olu n, ister yabancr.. .

Pazarcrka yolunuz düserse, mutla ka

görmeniz gereken insanlardan birisi Ab-
dullah Özdemir'dir. Mimar diye sormanrz
kafidir. Yerli iseniz siz soracakstntz. Ya-
bancr iseniz sormak da gerekmez, Sizi
hemen ona gdtürürler.

(ünkü yabancrlarr en iyi o anlar. Pazar-
( rkr en iyi o tan rr. Iärihini kultü rünü en iyi

o bilir. Neyiö§renmek istiyorsanrz cevabr
ondadrr.

O amatör ruhlu profesyonel bir reh
berdir. Tabii bazen rehber bazen de mih-
mandardrr. Zira rehberlikte resmi ve
mesleki bir vurgu var. Oysa o bu isleri
dostluk iqin yapar, dost olarak yapar.

Mara5'taki atölyesi Arif 5aö'dan Fikret
Otyam'a, Mara5'a u§rayan her ünlü sa-
natcrnrn yazann u§rak yeridir.

l6

Zaten o da bundan zevk alrr. insanlarr
sever. Konusmayt sever. Muhabbeti se-
ver. Ve öyle sever ki, onunla ne kadar
uzun konugursanrz, o kadar krsa konu5-
tuöunuzu düSünürsünü-z. (ünkü her ko
nuSma ba5ka bätka konulara davetiye
(rkarrr. Her cevdp yeniyenisorular üretir.

Hangr konu yok ki7 Siydset der\eniz sr

yaset. Kültür derseniz kü ltür. Tarih derse
niz tarih. Ama en (ok da hig bilmedisiniz
hikayeler. Halk hikayeleri. Bazen bir eski-
yayr anlaLrr bdzen bir dgayr. Bazen bir ge-
lini anlatrr bazen bir qobanr.

Anlatrr dediysek öyle kuru kuru de§il.
Bir aöanrn vurulugunu anlatlyorsa, ttpkt
onu sahnede oynuyormus giL,i yapar. O
anr size yasatrr. Tasfirlere girisir. Aniden
ba§rrmaya baglar. O biter, arkasrndan bir
agrt tutturur. O biter, bir barak havastna

a s rlrr.

Tanrtrm kartlnda sadece mimar oldusu
yazrlrdrr. Ve segkin bir mimardrr. Hem Ma
ra§'ta hem de Pazarcrk'ta iki büroda bir
den mimarlrk hizmeti vermektedir. ivler-
sin, Bodru m,6aziantep ve lvlalatya'da da
mimarltk tasarrmlarr uyqulamtt bir mi
mardrr. Üg dönem Kahramanmaras Mi-
marlar Odasr'nda ba5kanlrk yapmr5trr. 30
yrldan berr Maral'rn kent dokusu ülerine
galrgmaktadrr. §u srralar aynr konuda "Ya

§ayan Marat" isimli bir kitap hazrrlamak
tadrr. "Gurgurda Zaman" isimli, daha qok
mimarlrk a§rrlrklr aylrk bir bülten yayrnla
ma ktadrr.

Ama gönlünun yarrsr mrmarlrkta ise,
di§er yarrsr da sanatta müzikte ve tarih
tedir. O bir ressam, bir derlemeci, bir kol
leksiyoncu, bir tarihgi, bir yayrncr, bir
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yazar, bir(evre(ive bir vakrf temsilcisidir.
Bizim topraörn cok berrak bir da mafln

dan beslenmiStir. Büyük kügük ayrrmr
yapmaz. Ama zengin yoksul ayrmr yap

trgr arasrra vakidir. Sözgelimi säf saf fa

lanca aöa deyip söze girerseniz, hemen-

cecik yüzü gerilir, sesi yükselir, "O nerden

oQa oluyor ki, ne agae! Cahil odomdon
oga mt olurl' diypbilir. Am,r sade brr in-
sandan oahs.diyorsanrz, emekli bit in
sandan sözediyorsanrzj yüzü yayrlrr,

yanaklarr ince bir esintiy e renklenir, tabii
rorrrr o >ckor rtib bit dd,,T dFy veri,.

eünkü Gülten Akrn'rn siirindeki "ada

mrn su gibi akanrdrr" Abdullah ozden,ir.
Köklrl bir aileden !lelmcsinc karsrn, kimi
lerinin yaptrgr gibi kendini agrrdan sat-

maz. Srradan insan ara karsröyle l'ravalara

!lirmez. Onlan dinlcmcktcn büyük bir
haz alrr. Onlarrn hikayelerini, onlarn tür-
külerin , onlafl n ironi erini brlyLlk bir itina

le saklrr. Bu ozelli4i onr d.rlnn-c( i y.rp

mrstrr. Ve 30 yrldrr derledigi milzik eser-

lerini400 CD'ye ancak srgd rrabilmlttir.
Arna hepsinin Listünde onun en ayrrt

cdici özelli§i, buyük bir kolleksiyoncu o1'

masrdrr. Blz merakla soruyoruz. O sakin

sakin cevap veriyor:
"Kü lt ii r Ba ka n I 4 i' nd a n tesc i I I i a r keoloj i k

e\pr kotlek\iyonu ruz vor. LLnoq afik esyo

kol leks iy o n tt m u z v a r. Re si m ko I leks iya n u

muz vor. Kilim kolleksiyonurnuz vor.Tekke

iti hat ve obje kolleksiyonutlLtz vat."
Abdullah Bey gördügümüz kddortylo

topladrynE eserler arttk evinize de büro-
lannrza da sr§maz hale gelmi5. Ne yap-
mayt dü5ünüyorsunuz?

Cevabr qok krsa ve kesin oluyor:
"En ksa zantanda Abdullah Özdenir Ar

keol oji ve Resi m M üzes i' n i o coco A E."
(ocuklarrnrsoruyoruz. Altrn bu lmul bir

defne avcrsr gib qözlcri parlryor.

"Brtgitn (08.A9.20A9) Ulo5 beye yüz ylltk
bir dede sazr buldum. Bayrantda onu he

diye edeceAim" diyot.
Abdullah Bey, (o.uklar ile iste bu

kadar biltünlesebilen; onlarla.ryn dün
yayl aynr duyqularr aynr hcdcflerl bu

kadar paylagabilen bir insandrr. istanbul a

oglunu ziyarete !lidip, hazLr Lru kadar yol
gelmi5ken deyip, hemen oracrkta stud
yoya girerek o§lu ile aynr albünre türkü
okuyan bir ba bad rr.

Ve Abdullah Bey balrtiyar bir babadrr.
I oqlu var:Ula; ve Bnran Özrlerrir. iLi sa-

1,rt(,r. iki \dndl .ireli( i\i il,; akadenisyen.
Ballalan ile aynr yolu ayrr 5eritlerde ko5an

iki parlak krlltür süva risi.

IJir ir'rsan istediöi iti yapryorsa, istediöi
l"ayatr yalryorra, y.r regin rn g rttigi yere g:-

debi iyorsa, hele hele böylesine krymetli
iki insana baba oluyorsa, r're olur? Mutlu
olur, bahtiyar olur. Bclki cepten olmasa
bile giinLllden yana milyoner oiur. Zen

gin olur, gön üllere l'rLlkümdar olur. Tarihe

vurqun olur, kendi topraörna sevdalrolur.
O topragrn insanrna ba§lr olur, o insanla

rin deöerlerine tutkun olur.
Ve onu anlatan yazrnrn ba5lrör da, Bir

Gönül l\4iman Abdullah Özdenrir olur.



rtrk bir dünya yazafl olan
Orhan Pamuk, ilk romanrnr

Karanlrk ve l5rk adryla ka

leme almrstr. Bu roma
nrnda Abdülhamit'in son

zamanlarrnda ticarete atll
mrs, islanbullu müslüman bir ailenin üg

kusak hikayesini anlatmaktayd r. Onlann
evlerini, iliSkilerini, duygularrnr, hrrslarrnr
anlatrrken:arka planda da bülLln biryüZ
yrlrn hikayesine rSrk tutmaktaydr.

Sonra brrden bire tasarladtqt tsmin o
kadar da isabetli olmadr§rnr düpündü.
Sonuqta anlattrör, Cevdet Bey ve qocuk-
larr idi. isim de agrk ve yalrn olmalrydr ve
Orhan Pamuk ilk romanrnrCevdet Bey ve

O§ullarr adryla yayrmladr.

Orhan Pamuk hi( lüphesiz her yeni ro
manryla kendini agmr5 bir yazardrr. Her
yeni romanr ile hayat denen insan mare-
rasrnrn daha derinlerine inmis bir yazar

drr. Ama Cevdet Bey ve O§ullarr, pek gok

okuyucu igin, halen onun en stcak roma
nrdrr. En keyifle okunmu5 romanrdrr.
Onun romana bütün tatlan veren eseri
dir. Cevdet Bey ve O§ullarr bu nedenle

l8

Cok okuyucunun qönlünde halen özel bir
yere sahiptir.

Abd u llah Özdemirin portrerni (iz
meye qalr5rrken, ister istemez Cevdet Bey

ve O§ullafl bizde qaön5rm yaptr. Abdul
lah 8ey ticaretle degll, sanatla ve tarihle
u§ragryor ama onun da hikayesi Cevdet
Bey ve O§ullarr'ndaki gibi yüzytlltk bir
gesmise gidiyor.

Nasrl ki Cevdet Bey ve O§ullarr istan-
bul'un bir yüzyrlrnr ortaya koyuyorsa, Ab
dullah Bey ve Ogullarr da bizim topragrn
son yüzyrlrnr anlatmak iqin uyg un malze-
meyi sunabilir.

Abdullah Ozdemir'in dedesi, bu ovanrn

en büyük toprak agalanndan birisi idi.
Oturduöu köy onun adryla anrlmaktadrr:
LJrumoölu.

Babasr Mahmut Bey, Demokrat Par-

ti'nin Mara§'taki en önde gelen simala
rrndan birisiydi. Alevi Kürt a5iretlerinin bir
numaralr temsilcisi olmu5,50'li yrlla rrn

büyük atrlrmlannda ön srralarda yer
almr5. sonra siyasi qalkantrlafln dev dal-

galarr ile bo§u5mak zorunda kalmrS, bu
yolda epey kayrp vermis bir sahsiyetti,

Abdullah Bey ise, tam olarak bilemiyo-
ruz ama. herhalde Maras'tn Antep in en
büyük tarihi eser kolleksiyoncusudu r.

Krrk yrld rr tarih i eser toplamaktäd rr.

Büyük oglu Ulas Özdemrr, akademis.
yen bir yorumcu, müzisyen ve yaptmct

d rr. Bir dervis dinginligi ile bu topraklan n

seslerini ve melodilerini toplamaktadrr.
Kücük o§lu Baran Özdemir de yine aka

demisyen bir fotografqrdrr. O da zamana
kaydolmu5 qörüntüleri toplamaktadrr.

Her ü!ü de kültür köprüleri inia edi
yorlar. Her üqü de geEmisin de§erlerini
geleceöe tagryorlär. Her ü(ü de üg ayrr
koldan aynr tarihe not düsüyorlar.

Sozün krsasr. roman yazmak gibi brr ye

teneöiniz varsa ve yazarlr§rnllä güveni-
yorsanrz, bütün malzeme hazrr. Büyük bir
ailenin dört kugak hikayesi canlr canlr.
Yalnrz tek 5artla: isim hakkt bize ait ola-
cak: Abdullah Bey ve Ogullan.



Actyr bol eyledik
Gürün - §ar? denince akla gelen ilk isim-

lerden biri Hasan Hlseyin'di( . Hasan Hü-

seyin Ko*mazgil. Ve Hasan Hüseyin

deyince de ilk akla gelen, hig 5üphesiz
Aoyt Bol Eyledik qüridir. Acryr Bal Eyledi(

tiir dokusu ve ses yaprsr kadar dayandr§r
felsefi zemin bakrmrndan da müstesna
bir siirdir. Bu nedenle de hak| olarak qok
popüler olmug, genii kitlelere malolmug
bir siirdir.

Hasan Hüseyin'in iiirinde, geldigi cog-
rafyanrn genig bir panoramasr gizlidir.
Onu okuduöunuz zaman, upuzun ufuk-
lara yelken agar, bozkrrlarrn üzerinden
uqar gibi olursunuz. Bir yanrnrzda aörllar,

bir yanrnrzda berivanlar; kerpig damlarrn
arasrndan gegersiniz.

25 yrl önce yitirdigimiz Hasan Hüseyin

de zaten 5ivas-Gürün'de böyle bir kerpig

damda dünyaya gelmitti. Onun doöup
büyüdüöü bu babaevi, §imdilerde res

tore edilerek "§airler Evi" olarak hizmet
vermeye hazrrlanryor. Ailesinin ve dost-
larrnrn da katkrsryla, §airin hatrrasrnrya-

§atmak amacryla toparlanacak e5yalarr

burada ziyaretsilerin görügüne sunula-

cak, (evre düzenlemesinin de yaprlaca§r

ev, kültürel baSka qalr5malara da ev sa-

hipli§i yapabilecek duruma getirilecek.
Böylece aynr mekanda küCük konserler,
küqük gösteriler ve toplantrlar da müm-
kün olabilecek.

Bakrmsrz durumdaki evin kamulag-

trrma islemleri tamamlandr. Onaflm ve
gevre düzenlemesi ise devam ediyor. §a-
irler Evi'nin 2010 yrlr basrnda hizmete
hazrr hale getirilmesi bekleniyor.

5üphesiz bu salrsma, sanat ve sanat
grya kargr hem bir özür hem de bir duyar-
Irlrk anlamrna geliyor. Zamanrnda yazdrk-

laflndan ötürü hapislere atrlan, mesle-

§inden uzaklagtrnlan, yoksullu§a ve yok-
sunluöa mahkum edilen bir sairin; iimdi
aynr yazdrklarrndan ötürü bu sekilde
onure edilmesi, en ba5ta zihinlerde bir
restorasyon anlamrna geliyor.

Bu maddi ve manevi restorasyonda
Kültür Bakanr Ertuörul Günay ile birlikte
CEKÜL Vakfr Baskanr Prof. Dr. Metin 5ö-
zen'in gayretleri belirleyici oldu.

Böyle anlamI pekqok projeye katkrda

bulunan CEKÜ1, Cevre ve Kültür Deöer-
lerini Koruma Vakfr'nrn Kahramanmarag
temsilcili§ini de Mimar Abdullah Özde-
mir yürütmektedir.

«ptr suLtan öLür dtriLir,

bak Eu UelrcLertn güzeLÄgine
kast destan

gözü deslan
eLLert kan i.q'tnde

kör okstn derutqoruru
kör oLrua da

gör beni.

da ruda birLlkte g at wts tz
öküzü hoqca tuttuusuz
kogun de§iL su ddöLdrdd
san kendtrutzi gütruüsüz
hor üa&tk n« kartncarTa

ktrdtk rut kanadut serqentn
vurduk tuu karacancn gavruLusunu

qa nastL kqartz insana

sen oLwasan öLdürv,ek ne
qürüwek ne ztndaxLar d.a

özLew ne agrLLtk ne

UokLuk ne goksuLLuk ne
tLentuek ne dtLenwek ne

tqsiz gütsüz doLdn udk ne
gün gün'tLe üarsruaLt
k ar deq kardeq dur us waLt
kokkswaLt söqLeqrueLi.
korka korka gaqawak ne

kahcohstn deruqoruw
kahrobua da

qör Lreni.

kanadtk toyak oLduk
r,ekiLdik Üayak oLduk

döküAük gaprak oLduk
geLdik üugine

ekwegt UoL egLed(k
actgt üaL egLedk

stratt goL egLedik
geLdik bugüne

ektLtr ektn gcLtrtz
eztLb un geLtriz
Lttr gtder üin gehriz
bent vurv.tak kuduLu$ u,tu

kör oßant dewtqoruw
kör oLrua da

gör Ltent
































