Tüm hastalıklar
bağırsakta başlar
Bu söz Hipokrat’a ait. Ağzımıza
ne koyduğumuz yakın ve uzak
hastalıklarımızın belirleyicisidir.
O yüzden sofradan çiğ sebze ve
meyveyi eksik etmeyin.

Aşı olan hastalanmıyor
Türkiye Covid salgınında üçüncü dalgaya girdi, günlük vaka sayısı 40 bini aştı. İngiliz
varyantı B.1.1.7 yüzünden çocuklarda da Covid daha sık görülüyor. Sadece iki doz aşı olan
65 yaş ve üstünde vaka sayısı çok az. Enfekte olanlar da hastalığı çok hafif atlatıyor. 10’da

DR AYŞEGÜL ÇORUHLU 9’da

İşlenmiş gıdalar
beyni zehirliyor
Amerikalı doktor Mark Hyman bu hafta
Dr. Shebani Sethi Dalai ile işlenmiş
gıdalar ile mental hastalıklar
arasındaki ilişkiyi anlatıyor:
Bu gıdalar beyin hücrelerini
çalışamaz hale getiriyor. 8-9’da
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En kârlı maden

Çanakkale’deki çevre eylemleriyle dalga geçen Alamos’un faaliyet raporundan:
“Türkiye’de hem çok ucuza altın çıkartacağız hem de çok az vergi vereceğiz”
Alamos Gold’un internet sitesindeki
rapora göre, Kirazlı’daki altın ons başına
373 dolara çıkartılacak. Yani dünyadaki
en düşük maliyetli madenler arasında.

‘Müzisyenler
sınıfta kaldı’
Ceylan Ertem, bir müzisyen
arkadaşı kuryeliğe başladığı gece
oturup ağlamış: “Bir sendikamızın
olmaması büyük ayıp. Hepimiz
suçluyuz, ben de. Sınıfı sadece bilim
insanları ve sağlık çalışanları geçti.”

Şirket ayrıca Türkiye’de kurumlar
vergisi oranı yüzde 20 olmasına
rağmen istisnalar sayesinde yüzde 2
vergi ödeyeceğini hesaplıyor. 22’de
Doğu Biga
Madencilik Genel
Müdürü Ahmet
Şentürk’ün “30
yıldır bekliyoruz. 3-5
ay daha bekleriz”
sözleri tepki
çekmişti.

Greta başa bela
olmayı sevdi
Financial Times, dünyanın en ünlü iklim aktivisti
Greta Thunberg’in “yetişkinlik portresi”ni yazdı.
Greta artık oy bile kullanabiliyor ama başladığı
işi bırakmaya niyeti yok: “İktidar sahiplerinin
başına bela olmayı sürdüreceğim.” 14’te

ALPER BAHÇEKAPILI 42’de

Avrupa’nın
çöpü Adana’nın
derdi oldu
Türkiye son yıllarda Avrupa’dan
en çok plastik atık ithal eden ülke.
Atıklar geri dönüştürülmek üzere
satın alınıyor fakat yol kenarına
atan da var, arazide yakıp
arkasını dönüp giden de. İşte
Adana’dan plastik manzaraları...
NİMET KIRAÇ’IN HABERİ 21-22’de

Bu listeyi
kaçırmayın
Spotify’da bu hafta “Taverna
Şarkıları”yla karşınızdayız.
Dinlemek için 42. sayfamızdaki
kodu okutmanız yeterli.

Plastikler hammadde olarak
kullanılmak üzere mikro
granüllere dönüştürülüyor.

Başarısızlıkla
Farklı bir
barışma
sanatı
Şenol Güneş
portresi
Şenol Güneş’in Trabzon’da
büyüdüğü semt olan Sotka’nın adı
“egzotik” sözcüğünün Yunancası
“exotika”dan geliyor. Eski
kentlerde “sur dışı” anlamında
kullanılan bu tabir,
içerdiği “uzaklık”
ve “taşra”
tınılarıyla
Güneş’i en iyi
anlatan ifade
olabilir.
SUAT BAŞAR
ÇAĞLAN
20’de

23 yıl sonra
yeniden

Herkes kendisinin ve çocuklarının
başarılı olmasını ister ama acaba
çocuklarımıza verebileceğimiz
hediyelerden biri başarısız olmaktan
korkmamak olabilir mi?

“Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?”yü
Netflix için yeniden çeken Yılmaz
Erdoğan: “Aynı yazar öyküyü bir daha
elden geçirdiği için, değişimlere de
uyumlandı öykü.” ELÇİN YAHŞİ 31’de

Zeynep İnanoğlu Özdemir 6’da

50 yıllık TÜSİAD
nasıl kuruldu?
Boyner Grup Onursal Başkanı
Osman Boyner, 12 kurucusundan
biri olduğu TÜSİAD’ın
hikayesini anlattı: “Tüm Türkiye
sathında olsun fikri savunuldu.
Kurduğumuzda, İstanbul dışında
yatırımı olanlar çoğunluktaydı.”

6 sayfa dijital platform rehberi
sayfa 30-31-32-33-34’de

Üç bayramın
buluştuğu ay

ELİF ERGU’nun röportajı. 17’de

Bu ayın dördünde Yahudiler Pesah’ı,
Hristiyanlar Paskalya’yı kutluyor. 13
Nisan’da ise Ramazan başlıyor. Üç
dinin ritüellerinin buluştuğu ayın üç
geleneksel yemeğini üstatları anlattı.

Yaralarım aşktandır
Zülfü Livaneli bu hafta İranlı kadın şair Füruğ
Ferruhzad’ı yazdı. 33 yaşında trafik kazasında ölen
Ferruhzad’ın hayatını ünlü İtalyan yönetmen
Bernardo Bertolucci belgesel olarak çekmişti. 7’de
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“Hak ettiğim
yerde olduğumu
düşünmüyorum.
İnsanların beni
tanıdıklarını da
zannetmiyorum.
Hikayemin
bilinmesini
isterdim.”

DEVRİM DEVECİOĞLU 21’de

ABD’nin en saygın dergilerinden New Yorker’e defalarca
kapak çizen üstat Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun izniyle…
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Paylaşıyor musunuz
yayınlıyor musunuz?
ÖGE DEMİRKAN
ogedemirkan@gazeteoksijen.com

Instagram’da ‘hikaye’ paylaşırken arkada çalan
şarkı için telif ödemeli miyim? Twitter’da
hoşuma giden bir karikatürü paylaştım,
avukatlar peşime düşer mi? Hukukçulara sorduk

İ

lk önce karikatüristler Erdil Yaşaroğlu
ve Selçuk Erdem’in karikatürlerini
izinsiz yayınlayan binlerce kişiye dava
açtığı haberi gündeme geldi. Ardından
Sezen Aksu, “kültür servisi” adlı internet
sitesinde şarkısının izinsiz kullanıldığı-

nı iddia ederek telif talebinde bulundu.
Dijital telif hakları davaları her geçen
gün artıyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan
Sınar, doktorasını telif hakları üzerine
yazmış bir hukukçu. “Mahkeme şu soruyu
sorar: Eseri dijital ortamda yayınlayan
kişinin maddi çıkarı var mı? Örneğin web
sitesinin trafiğini artırıyorsa hiçbir mazereti yok, telif hakkı ödemek zorunda.

Ayrıca paylaşım sayesinde kendi reklamını
yapıp, itibarını artırıyorsa bu da çıkar elde
etmeye girer. İşin içinde çıkar varsa da telif
ödemesi gerekir” diyor

Instagram’dan bir örnek
Bilişim hukuku uzmanı avukat Çağatay
Cengiz, dijitalde telif hakkını bir örnek
olay üzerinden anlatıyor: “Örneğin
Instagram hesabınızdan bir paylaşım
yaptınız. Fonda bir şarkı çalıyor ve siz
ayakkabılarınızın ne kadar rahat olduğunu
söylüyorsunuz. Bu kişisel paylaşımdır, hak
ihlali yoktur. Ancak sizi binlerce kişi takip
ediyor ve ayakkabının linkini paylaşıyorsanız o zaman fonda çalan müzik için telif
ödemeniz gerekir.”

30 bin karikatür, 200 dava
Ünlü karikatüristler Erdil Yaşaroğlu ve
Selçuk Erdem’in avukatı Kadir Kurtuluş’la
konuşuyoruz. “İnternette Erdil Yaşaroğlu’na ait izinsiz kullanılan yaklaşık 30 bin
karikatür var ama en fazla 200’ü için hukuki işlem başlattık” diyor. “Karikatürleri
izinsiz kullanıyor, belli bir trafik elde ediyorlar. Sonra da elde ettikleri trafiğe göre
google’dan pay alıyorlar. Maliyetleri yok
denecek kadar az ama aşırdıkları içerikle
yayıncılık yaparak gelir elde diyorlar. Biz
işte bu sitelerin sahiplerine dava açıyoruz.
Ama yakalandıklarında sanki kanun dışı
işlem yapıyormuşuz gibi davranıyorlar.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış… Uyarıyoruz, içeriği kaldırmıyorlar. Dava açıyoruz ‘Neden uyarmadınız’ diyorlar. Aslında
uyarmaya bile gerek yok! Arabanızı çalan
hırsız yakalandığında ‘Niye şikayet ettiniz,
bana söyleseydiniz getirirdim’ diyor mu?”

Hukuki süreç nasıl işliyor?

Enjoy Bodr m

Eser sahibi ya da vekili savcılığa suç
duyurusunda bulunuyor. Savcılık işlem
başlatıyor. Bilirkişi raporu istiyor. Bilirkişi
eserin izinsiz kullanıldığını bildirirse; savcılık Emniyet’e yazı yazarak sitenin sahiplerinin bulunmasını ve ifadelerinin alınmasını istiyor. Telif Hakları Kanunu’nun
71’inci maddesine göre suçu işleyen kişi
2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava
açılıyor. Bu noktada savcılık tarafları
belirli bir bedel üzerinden anlaşmaları için
uzlaşmaya gönderiyor.

4 karikatür için 8 bin TL
Avukat Kadir Kurtuluş, “Uzlaşmada bilirkişi, ilgili sitenin aldığı ‘tık’ sayısına göre
bir ücret belirliyor. Biz örneğin 4 karikatür
için yaklaşık 8 bin lira talep ediyoruz. Oysa
mahkemeye gidip, yargı süreci tamamlansa sadece 6 bin lira avukatlık ücreti
ödemek zorunda kalacaklar” diyor.

Paylaşanları
seviyoruz
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, “İki kavramı birbirinden ayırmak gerek: Paylaşmak
ve yayınlamak” diyor, anlatıyor: “Paylaşım
yapanları seviyoruz. Biri karikatürlerimi
sevmiş, eğlenmiş ve arkadaşlarıyla, sevdikleriyle paylaşmış. Burada bir sorun yok.
Ama durum karikatürleri alıp yayınlamak
olduğunda işin rengi değişiyor. Çünkü yayıncılık profesyonel bir iş. Karikatürleri gelir
elde etmek amacıyla kurulmuş bir sitede
yayınladığınız noktada sorun başlıyor.”
“Biz 7-8 yıl önce bu konuları konuşmaya
başladık… Klasik mecralardan, dijitale doğru bir geçiş olduğunun farkındaydık. Biz de
eserlerimizi dijital dünyaya taşımıştık. Fakat
sadece karikatürlerimizi değil, kitaplarımızı,
dergilerimizi bile internette korsan olarak
yayınlayanlar yüzünden dijitale tam olarak
geçemiyorduk. Geminde delikler varsa önce
onları tamir edersin, sonra yola çıkarsın. 4
yıldır hukuki süreçleri işletiyoruz. Gelir elde
eden, gelir elde etmeyi amaçlayan siteleri ve
ticari kurumları durdurmaya çalışıyoruz.”
mo_bodrum
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Boğaziçi “özgürlük” demektir
BARIŞ ACARLI

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan tepki dinmedi. Hem öğrenciler hem öğretim
üyeleri protestolarını sürdürüyor. Üniversitenin efsanevi hocası Oya Başak, Boğaziçi geleneğinin ne olduğunu Oksijen’e anlattı
İLKE GÜRSOY
ilke@gazeteoksijen.com

B

oğaziçi Üniversitesi’nin temelini atan efsanevi hocalarından
olan ve İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü 22 yıl yöneten Emeritus Prof. Dr. Oya Başak geçmişi özlemle
anıyor, yarınlar konusunda ise karamsar.
Boğaziçili akademisyenlerin, yeni rektör
Melih Bulu’ya yönelik eylemlerinde de
yerini alan Başak, Boğaziçi’deki iklimin
büyük çabalarla oluşturulduğunu anlatıyor. Kadroya alınacak yeni bir hocayı
referanslarına bakmadan asla kabul etmediklerini söyleyen Başak “Çok ince eleyip
sık dokurduk ve öyle seçerdik” diyor.
1968’de geldiniz, Boğaziçi’nin temellerini atan kişilerdensiniz. Neydi temel
prensibiniz?
Dünya çapında bir üniversitenin
bütün özelliklerini taşımak. Zaten Robert
Kolej, yüksek okulken de ABD’nin en iyi
modelleri üzerine yerleştirilmişti. Yani
nitelikli hoca, nitelikli eğitim ve üstün başarılı öğrenci. Ve sorumluluk ve özgürlük.
Bu ikisi birbirine çok bağlı. Özgürlüksüz
sorumluluk, sorumluluksuz özgürlük
yoktur. Bunu Descartes’a kadar geri götürebiliriz. Ve biz öğrenmeyi öğrettik.
Okul ruhunu belirleyen esas nedir?
Dünya standartlarına uymaya çalışmak, ona uygun insan yetiştirmek. Yüksek kriter ve standartlar. Bunun sonucu
olarak vefa, empati, insan sevebilmek,
başkalarıyla beraber yaşayabilmek, beraber hareket etek, haksız olduğunda bunu
bilmek gibi özellikler kazandırıyoruz.
Nasıl bir eğitim anlayışıyla?

Seçim süreçlerinde her zaman karar verici olduklarını anlatan Başak “YÖK’e altı aday
gönderilirdi ama zaten hepsini tanırdık. Yıllardır beraber çalışmış olurduk” diyor.

Bilgisi zengin, etrafla ve hayatla
Müthiş çok yönlü, çokkülilişkisi olan, ufku açık, sanatı
türlü ve dengeli bir eğitim verve tarihi bilen insan. Bence
dik. 1982’de YÖK’ün gelmesine
Gerçek
bilgiyle
hepimiz elit olmaya mecburağmen de büyük çabalarla
ruz. Benim için elit insan, bir
devam ettirdik. Seçmeli dersiyüz yüze
anlamda ‘iyi insan’dır. Çünkü
miz çok vardır. Beşeri bilimkalan insan
iyi insan olmak için o birikim,
lerdeki öğrenci fen dersi alır,
alçakgönüllü
o anlayış, o ufuk genişliği şart.
mühendislik öğrencileri sosyal
olur.
Çünkü
İyi insan vefa sahibi insandır.
ders alır. Ders vermeden,
bilgi bitmez.
Vefayı nereden öğrenir insan?
referanslarına bakmadan asla
hoca kabul etmezdik. Çok ince Roman, tiyatro Tecrübelerinden ve ilişkilerinden. Ve bizim üniversitede
eleyip sık dokurduk. Baştan
bitmez
hakikaten enfes ilişkiler vardı.
itibaren bölümler idarecilerini
Beraber büyüdük. Eşittik, eşitiz. ‘Bütün
seçti, hepimiz dekanı seçtik, bütün senato
insan’ ve alçakgönüllü insan yetiştirirdik.
rektörü seçti. YÖK’e altı aday gönderilirdi
Biz gerçek bilginin ne olduğunu biliyoruz
eskiden ama hepsini tanırdık, içimizdenve gerçek bilgiyle yüz yüze kalan insan
di. Yıllardır beraber çalışmış olurduk.
hakikaten alçakgönüllüdür. Çünkü bilgi
Bizim kültürümüzdendi.
bitmez, romanlar bitmez, tiyatro bitmez…
‘Elit’ eleştirisi burada başlıyor galiba.
Güzel şeyleri “öyleydi, böyle yapılırNefret ediyorum o lafın kullanılış biçidı” diye geçmiş zamanla anlatıyorsunuz.
minden ve bu imajdan. Keşke gerçek elit
Geleceği bilemiyorum. ●
tanımına uyanlar idare etse. Elit nedir?

‘En önemsediğimiz şey haklı olmaktı’
Hoca - öğrenci ilişkileri
nasıldır?
Çok yakındır, çok rahattır.
Eşitlik üzerinedir. Örnek vereyim. Sınavları daima son satırına
kadar okudum ve öğrencilerime
hep dedim ki. “Mutlaka kontrol
edin, yanlış bakmış olabilirim. Beğenmedinizse gelin, düzeltelim.”
Yani en çok önemsediğimiz şey,
‘haklı olmak’tı. İtiraz konusunda
yüreklendirirdik.
Bunun bir üniversiteye katkısı nedir?
Birbirimize hürmet etmemizi
sağlar. Güven ilişkisini kurar.
Öğretmenler arasında da aynı
şekilde. İnsanların uzmanlığına
saygı duyarsın. Ders teklifi yapıldığında, oylanmadan geçmezdi
fakülte kurulundan. O yüzden ak-

lım almıyor, böyle fakülte kurulur
mu? İhtiyaç var mı, başvuru var
mı, isteyen var mı? Hocası var mı?
Ne düşündünüz hukuk ve
iletişim fakülteleri kurulduğunu
öğrendiğiniz zaman? Herhangi bir talep geldiğini duymuş
muydunuz?
Hiç. Dehşet içinde kaldım.
Yani... Olmaz.
İlk günlerden bugüne
baktığınızda, nasıl bir değişim
görüyorsunuz?
Öğrenci artışları etkiledi tabii.
YÖK’ten emir geliyordu, yapıyorduk. Ama bunun için yeni hocalar
tutmak lazım, sınıfları büyütmek
lazım... 20 kişiye ders vermekle
45 kişiye ders vermek aynı şey değil. Çok insan değil, nitelikli ders
vermek mühim.

‘Liyakati olmayan başkasına zarar’
Mezunlarla konuşunca, gelenin de uyum sağladığı bir ortam
olduğunu anlıyoruz.
Bir iklim bu. Benmerkezci bir
dünyadan başkası merkezli bir
dünyaya geçebilmek. Başkasının
sıkıntısını, ilgilerini, alışkanlıklarını anlayabilmek. Onu da kabul
ederek davranabilmek. Çünkü
bence kötülük eşittir bencillik.
Bu söyledikleriniz ders
kitaplarından öğrenilmez.
Bundan yoksun olarak gelmiş
kişilerin de bunu sindirmesini
nasıl sağlamaya çalıştınız?
Hak vermesini öğretiyoruz

galiba. Başkasının hakkına
saygı... Buraya giren öğrencinin
hakkına saygı göstermek , onu
anlatabilmek. Yalan söyleyen
bir öğrencinin bana ve sınıfın
geri kalanına haksızlık ettiğini
öğretebilmek. Ve tabii hak ettiği
kadarını almak. Liyakati olmayan kişiler, kendisi bir jürideyken
gerçekten yetenekli bir insanı
bırakıyor, bunu çok gördüm. Kendi derisi içinde mutlu ve kendine
güvenen insan başkasına kötülük
etmiyor. Yapamama hırsı yaşayan
ise meslektaşına da öğrenciye de
zarar veriyor.

TWIST
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Suç ve moda
ECE SÜKAN

Bir moda hanedanı, aşk, ihanet,
ihtişam, şok edici bir cinayet,
70’lerin ortasından 90’lara
uzanan yaşanmış bir hikaye
ve medya sansasyonu.. Ünlü
yönetmen Ridley Scott’un
çekimlerine başladığı, gerçek
hikayeden uyarlanan “House of
Gucci”, şimdiden stiliyle yılın
en çok konuşulan
filmi olmaya aday

G

eçtiğimiz günlerde Lady Gaga’nın instagramında yayınladığı, Adam Driver ile birlikte
çekilmiş, “House of Gucci” film
setinden kamera arkası fotoğrafları moda
sitelerinde viral oldu. Bu fotoğrafların bu
denli ilgi görmesinde pek tabii filmin geçtiği dönemin nostaljik stili ve Gucci markasının mükemmel uyumu
da etkendi.
Gazeteci Sara Gay Forden’in “House of Gucci: A
Sensational Story of Murder, Madness, Glamour
and Greed” kitabından
uyarlanan biyografik
filmde Lady Gaga, Gucci
veliahtı kocasını öldürten Patrizia Reggiani’yi, Adam Driver da cinayete kurban
giden Maurizio Gucci’yi canlandırıyor.
Modaevinin filmin yapımında herhangi bir
dahli olmamasına rağmen filmin kostümleri, hikayenin geçtiği dönem itibariyle şu
andaki Gucci kreatif direktörü Alessandro
Michele’nin retro referanslı koleksiyonlarına da hiç uzak değil. Markanın genel müdürü Marco Bizzarri de kostüm çalışmaları
için Gucci arşivlerini açarak devrede. •

GUCCI HANEDANINI ŞOKE EDEN CİNAYET
Bir garson ve kamyon şöförünün
kızı olan Reggiani, Gucci markasının
kurucusu Guccio Gucci’nin torunu Maurizio ile 1970’lerin başında bir partide
tanışıyor. 1973 yılında evleniyorlar ve
iki çocukları oluyor. Evlilikleri boyunca
Reggiani sosyetede jet-set yaşam
tarzı ile biliniyor. “Bisiklet üzerinde
mutlu olmaktansa, bir Rolls-Royce’da
ağlamayı tercih ederim” sözü ile hafızalarda yer ediyor. Gucci de hesapsız
para harcamasıyla altta kalmazken,

şirketteki hisselerini Bahreyn merkezli
bir yatırım şirketine satmak durumunda kalıyor.
1985’de Gucci, Reggiani’den
boşanmak için dava açıyor ve oldukça acımasız geçen süreç 1991’de
sonuçlanıyor. 1995’de, 46 yaşındaki
veliaht Milano’daki ofisinin önünde
bir kiralık katil tarafından öldürülüyor.
Reggiani, cinayeti planladığı 2 yıl sonra
kesinleşince 1997’de tutuklanıyor. O
dönemler İtalyan basınında ‘Kara Dul’

olarak anılan Reggiani’nin mahkeme sürecinde giydiği baştan ayağa
Gucci kıyafetler, davadaki ters köşe
gelişmeler ve 365bin dolara tuttuğu
kiralık katil dünya medyasını uzun süre
çalkalıyor. 29 sene hapis cezası alan
Reggiani, 18 yıl sonra, 2014’de çıkıyor.
Çıktıktan sonra bir gazetecinin sorduğu ‘ Patrizia, neden kendin öldürmedin
ve katil tuttun?” sorusuna “Gözlerim
çok iyi görmüyor, hedefi kaçırmak
istemedim” diye yanıt veriyor!

Layd Gaga
ve Adam
Driver’ın
oynadığı
‘House of
Gucci’ film
setinden
kareler.

SATIŞLARA ETKİSİ
NE OLACAK?
Filmlerde suç ve moda markalarının
yakınsaması alışılmadık bir durum değil. Yıldız
aktörlerle çekilen bu tür filmlerdeki stil ve
ihtişam, markaların DNA’sına ve satışına katkı
bile sağlıyor. 1980 yapımı “Amerikan Gigolo”
filminde, Richard Gere’in Giorgio Armani tasarımı kostümlerinin pastel tonları ve dökümlü
silüeti, o dönem jenerasyonunun erkek stilinde büyük etki yaratmıştı. “The Assassination
of Gianni Versace:American Crime Story” filmi
de Miami 90’lar modasını gündeme getirmişti.
Yves Saint Laurent’in hayatını konu alan filmlerdeki kara atmosfer de markanın satışlarını
üçe katlamıştı. Bakalım 100. yılını kutlamaya
hazırlanan Gucci moda hanedanı için film nasıl
bir etki yapacak?

Paylaşılamayan
proje
Ridley Scott, House of Gucci
film projesini gerçekleştirebilmek
için 10 yıldır uğraşıyor. Bir dönem
Martin Scorsese’nin yönetmenliğinde Angelina Jolie ve Leonardo
DiCaprio’nun adı geçerken daha
sonra Penelope Cruz ismi de devreye
giriyor. Hatta 2016’da yönetmen
olarak Wong Kar Wai’nin, başrol için
de Margot Robbie’nin adı kulislerde
geçiyor. Sonunda ise 2019’da projenin taşları yerine oturuyor, Gaga ve
Driver rolleri alıyor. Filmde Al Pacino
Maurizio’nun amcası Aldo Gucci’yi,
Jared Leto da oğlu Paolo’yu oynuyor.

machka.com.tr
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‘Geri kazanılacak müşteri’
bahisçi hilelerini ifşa etti
Bahis şirketleri kişisel verileri, borç batağındaki
müşterilerine karşı silah olarak mı kullanıyor? New York
Times, Gregg adlı kullanıcının bir bahis devine açtığı
davanın belgeleri inceledi; şirketlerin promosyonlarını kimin
nasıl bahis oynadığına bakarak şekillendirdiğini gösterdi

G

regg, 2018 sonlarında nihayet
veri güvenliği aktivistlerine göre
kumarı bırakabildiğinde, mali
ortaya çıkan belgeler, bu siteleri
açıdan berbat durumdaydı. 70
kullananlara bir uyarı niteliğinde.
bin dolarlık borcu ve İngilGregg davasına bakan Londralı
tere’deki küçük evinin 150 bin dolarlık
avukat Ravi Naik, meseleyi araştırkonut kredisi yetmez gibi dokuz ay süren
dıkça güvenlik açıklarının ortaya
bahis atağı boyunca 15 bin dolar kaybetçıktığını aktarıyor.
mişti.
Naik İngiltere’deki
New York Times, Sky Bet adlı bahis şirkekumar şirketlerinin
tinin kumardan kurtulmaya çalışan Gretoplanan verilerle
gg’i geri döndürmek için kişisel verileri
ne yaptığı hakkınnasıl kullandığını tüm detaylarıyla anlattı.
da daha fazla ayrıntıyı
Adam Satariano’nun haberine göre,
ortaya çıkarmak, bu bilsektörün en büyük şirketlerinden Sky Bet,
gilerin kullanıcıları, özellikle de
agresif takip ve profil çıkarma tekniklerien zaaflı olanları cezbetmek üzere
ne başvurarak Gregg gibi sorunlu kullakişiye özel teklifler hazırlamakta
nıcıları tespit edip uzaklaştırmak yerine
kullanılıp kullanılmadığını tespit
onları oltanın ucunda tutmayı amaçlıyor.
etmek üzere yasal başvurularda
Gregg’in Sky Bet’teki dosyasında
bulunmuş. Geçen yıl yayınlanan bir
birçok önemli veri var. Bahis şirketinin
Lordlar Kamarası raporuna göre,
kendisi ya da kullanıcıları hakkında bilgi
kumar endüstrisi kârının yüzde
toplaması için onun tuttuğu başka bir şir60’ını toplam müşterilerinin yüzde
ket, Gregg’in banka hesap dökümüne, ev
beşini oluşturan “kumar sorunu
kredisi detaylarına, lokasyon bilgilerine,
olan kişilerden ya da böyle bir risk
slot makineleri ve futbola eğilimine dek
taşıyan kullanıcılardan” elde etmiş.
pek çok kişisel veriyi ele geçirmiş.
“İstemeyen
Sky Bet, Gregg’i “geri kazanılacak
kullanmasın”
müşteri” diye etiketlemiş. Pazarlama
Piyasa araştırma firması
yazılımı, Gregg’in bahis sitesinden gelen
Apptopia’ya göre, geçen yıl
e-postaları açmaya eğilimini tespit edince,
İngiltere’deki en popüler kumar
eski müşterisine slot oynayarak 40 bin douygulaması olan Sky Bet
lar kazanabileceğini söyayda yaklaşık 140 bin kez
leyen mesajlar göndermiş.
indirildi. Şirket, bir dizi
Şirket, Gregg’in kumara
kumarhane uygulamasına
geri dönerse kaç paralık
İngiltere’de kumar
sahip olan ve geçen yıl
bir müşteri olacağını dahi
sektörü 2020
yaklaşık 7,4 milyar dolar
belirlemiş: 1500 dolar.
kârının yüzde 60’ını
gelir elde eden Flutter
Tam adını gizli tutan Gremüşterilerinin yüzde
Entertainment’a ait.
gg, elindeki belgeleri New
beşini oluşturan
Sky Bet’in uzun gizlilik
York Times ile paylaşmış.
politikası
metninde şirket
Gazete, Sky Bet’in bilgi“sorunlu” kişilerden
kullanıcıların tarama geçlere doğrudan erişiminin
elde etti.
mişi, harcamaları, demogolmadığını ileri sürdüğürafik verileri ve üzerine
nü yazdı. Bilgileri bahis
bahis oynamayı sevdiği sporlar gibi bilgişirketi için çalışan bir başka şirketin elde
leri topladığını zaten söylüyor. Bu metne
ettiği öngörülüyor.
göre, Flutter’a ait en az 12 kumar servisi
Sky Bet ya da benzeri sitelere üye olmak
tarafından paylaşılabilen veriler pazarlasıradan bir uygulamayı indirmek, cep
ma ve kişiselleştirme için kullanılırken,
telefonundan taksi çağırmak kadar kolay.
finansal bilgiler de kara para aklama ve
Bahis, pek çokları için masum bir eğlence.
dolandırıcılıktan korunma için amacıyla
Ancak kumar bağımlılığı uzmanlarına ve

Uygur pamuğu ABD-Çin
kavgasının açılış hamlesi

Ç

in, insan hakları eleştirilerine en
hassas ülkelerden biri değil. Hele
söz konusu Uygur Türklerine
yönelik muamele ve toplama
kampları ise, Beijing kulaklarını
kapar. Ancak ne olduysa, geçtiğimiz
hafta Sincan bölgesinde üretilen
pamuğu Uygurların tarlalarda zorla
çalıştırılmasından dolayı almamaya
karar veren Avrupa ve ABD devlerine,
örneğin H&M ve Nike gibi markalara
karşı harekete geçti. Çin hükümeti,
dünyanın toplam pamuk üretiminin
beşti birini sağlayan Sincan’dan
hammadde almazsa H&M’in “zırnık
kazanamayacağını” ilan etti. İsveçli
şirketin ürünleri, Çinli sitelerin satış
listelerinden çıkarılıyor. BBC, Çin’in
boykot ettiği markalara Burberry,
Adidas ve Converse’in de eklendiğini
yazdı. Oysa şirketler endişelerini
geçen yaz dile getirmişti. Çin’i harekete
geçiren, İngiltere, ABD, Kanada ve AB
ülkelerinin Sincan’daki Çinli yetkililere
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hak ihlallerinden dolayı seyahat yasağı
ve varlık dondurma yaptırımları kararı
oldu.
AB, Çin’e en son 1989 yılında,
Tiananmen Meydanı’nda göstericilere
ateş açılmasından sonra insan hakları
gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.
Çin bu markalara karşı ülkedeki
tüketicilerini ayağa kaldırmakla yetinmedi. Çok sayıda yerel ünlü, Sincan
pamuğunu “karalayan” şirketlerle
çalışmayacağını açıkladı. Bilgisayar
oyunlarında Burberry giyen karakterlerin kıyafetleri değiştirildi.
Çin’den pamuk ithalatı yasağı ateşini
giderayak Donald Trump yakmıştı.
Uluslararası politikada “insan hakları”
düsturunu benimseyeceğini söyleyen ve
ilk salvosunu Vladimir Putin’e “katil”
diyerek yapan Joe Biden ise 30 Mart’ta
Çin’in Uygur Türklerine muamelesini
resmen “soykırım” diye tanımladı. Tüm
bunlar daha büyük bir kutuplaşmanın
açılış hamleleri gibi duruyor. ●

depolanıyor.
Aynı metinde kullanıcılar tam
sekiz kez “kişisel verilerinizin
depolanmasını istemiyorsanız servislerimizi kullanmayın” denerek
uyarılmış.

Taşeron şirketler
ABD’deki en büyük kumar uygulamalarından biri olan FanDuel de şu
an Flutter’a ait. Şirketin eski CEO’su
Nigel Eccles, çevrimiçi kumar
şirketlerinin “en iyi müşterilerini belirlemek için” kapsamlı veri analizi
çalışmaları yaptığını söylüyor.
Eccles, “Mesele kişisel verilere
erişimleri olması değil, bu veriyle ne
yaptıkları” diyor.
Gregg, geçtiğimiz yıl Sky Bet’in
ve onun adına kullanıcı profilleri
çıkaran şirketlerin ellerinde tuttuğu bilgilerin bir kopyasına ulaşabilmek için daha önce Cambridge
Analytica adlı siyasi danışmanlık
firmasının kişisel verileri kötüye
kullanıldığının ortaya çıkarılmasında da pay sahibi olan Avukat
Naik’e başvurmuş.
Kendisinin ve Naik’in
ulaştığı bilgiler arasında
Sky Bet adına dolandırıcılık
denetimi ve kimlik kontrolü yapan
CallCredit aldı şirketten çıkan 34
sayfalık bir belge var. Gregg’in
tüm finansal geçmişini içeren belgede Gregg’in banka bilgileri,
borçları, ev kredisi verileri ve

aylık ödemelerine varana dek çeşitli
detaylar var. Sky Bet tarafından kullanılan bir başka şirket olan Iovation,
Gregg’in kumar hesabına para yatırmak için kullandığı cihazların kimlik
numaraları ve bu işlemleri hangi
lokasyondan yaptığına dair bilgileri
içeren yaklaşık 19 bin veri birimini
içeren bir belge sunmuş.
Sky Bet’in kullanıcılarını takip
eden Signal’dan alınan bir belge,
Gregg’in slot geçmişini gösteriyor.

Şirket konuştu
Sky Bet ve Flutter Entertainment,
New York Times’ın haberi yayınlamadan önce gönderdiği sorulara
kayıt altında yanıt vermeyi reddetmiş. Ancak geçtiğimiz hafta haber
çıktıktan sonra konuşan Sky Bet,
dışarıdan bir şirketin topladığı
banka kayıtları veya konut kredisi
detayları gibi finansal bilgilere erişimi olmadığını, takip bilgilerine de
kendisinin ulaşamadığını söyledi.
Şirket, verileri riskli görünen kişilerin kumar oynamasını kısıtlamak
için kullandığını söylüyor: “Sky
Betting & Gaming, daha güvenli
kumara dair sorumluluklarını son
derecede ciddiye almaktadır” diyor:
“Müşterilerimizin kendilerinin
ifade ettiği tercih ve davranışlara
dayalı pazarlama kampanyaları
yürütürken, kumar oynamaktan
dolayı zarar görme riski bulunan hiç
kimseye reklam yapmayız.” ●
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Uluslararası Uzay İstasyonu
aslında sürekli düşüyor
Dünya yörüngesinde “kaçış hızı”yla yatay olarak hareket eden cisimler, durmaksızın yere düşmeye çalışır. Ancak Dünya’nın
şekli, bir noktaya düşmelerini engeller. Bu, uzanmaya çalıştığınız bir cismin sürekli sizden uzaklaşması gibi hayal edilebilir
E VRİM AĞACI

Çağrı Mert
Bakırcı
cmb@evrimagaci.org

H

alk arasında “yerçekimi” olarak da
bilinen kütleçekim
kuvveti, evrendeki
dört temel kuvvetten bir tanesi
ve aynı zamanda en zayıf olanı.
İlginç bir şekilde, diğer üç
kuvveti bütünleşik bir şekilde
izah edebilen modellerimiz
varken, kütleçekimini kuantum
düzeyde veya diğer kuvvetlerle
bütünleşik bir şekilde açıklayabilen bir model henüz yok.
Kütleçekimiyle ilgili bilim
tarihindeki en popüler öykü,
Einstein’ın Newton’ı tahtından
nasıl ettiğiyle ilgilidir. Bilirsiniz
Newton, etrafındaki cisimlerin yere doğru hareket etme
eğilimini açıklamak için bir dizi
formül geliştirmiştir. Özünde
Newton’un kütleçekimine
bakışı, cisimler arasında hayalî
bir ip varsaymak gibidir. Örneğin Dünya ile sizin aranızda
görünmez bir ip olduğunu
hayal edin. Dünya sizi, siz de
Dünya’yı eşit ve zıt yönlü bir
kuvvetle birbirinize çekiyorsunuz. Ama Dünya’nın kütlesi
sizin kütlenize göre o kadar büyük ki, hareket eden şey Dünya
olmuyor, siz oluyorsunuz. Bu
nedenle zıpladığınızda, Dünya
ayaklarınıza doğru fırlamıyor;
Dünya sizi kendi üzerine geri
çekiyor ve siz Dünya’ya doğru
hareket ediyorsunuz.
Newton’ın açıklamaları

cisimlerin hareketlerini anlamlandırmak konusunda insanlığa
bir anda öyle güçlü bir araç
sağladı ki, asırlar boyunca
Newton’ın teorilerinin asla
değişemeyeceği varsayılmıştır.
20. yüzyıla doğru yaklaşırken,
asırların varsayımının hatalı olduğu hissedilmeye başlanmıştı;
ancak fırtınanın nerede ve kim
sayesinde kopacağı kesin değildi. Einstein, Görelilik Teorisi ile
fiziği kökünden salladı: Uzay
ve zaman, Newton’un iddia
ettiği gibi birbirinden bağımsız
olgular değillerdi, bütünleşiklerdi. Ve gök cisimleri, aralarında görünmez bir ip varmış
gibi birbirlerini çekmiyorlardı;
kütleli her cisim, uzay-zaman
dokusunu bir kuyu gibi büküyordu, dolayısıyla daha küçük
kütleli cisimler, daha büyük
kütleli cisimlerin bu “kütleçekim kuyusuna” düşüyorlardı.

Newton tahttan inmedi
Bu açıklama, bilim tarihini
kökünden değiştirmiş olsa da,
popüler anlatılarda sıklıkla
tekrar edildiği gibi Newton’u
“tahtından eden” bir tarafı
olduğunu söylemek biraz zor.
Einstein’ın teorisi, kozmik
skalada kütleçekimin ne olduğunu çok daha iyi anlamamızı
sağladı ve Newton’ın fiziğinin
izah etmeyi başardığı her şeyi
izah edebilmekle kalmadı; aynı
zamanda Newton fiziğinin
açıklayamayacağı karadelikler
gibi devasa gök cisimleri etrafındaki kütleçekimi gibi olguları
açıklamayı mümkün kıldı.
Ancak gündelik hayatta
karşılaştığımız büyüklük ve

liğinden daha hızlı bir şekilde
ufuktan uzaklaşır. Bu, uzanmaya çalıştığınız bir cismin sürekli
sizden uzaklaşması gibi hayal
edilebilir. Bu şekilde “yörüngeye oturmuş” cisimler, sanki
sürekli düşen bir asansörün
içindeymişler gibi davranırlar.
Nasıl ki düşen bir asansörde
ağırlıksızmışsınız gibi hissedersiniz; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da hissedilen budur.

Yörüngede kalmak

İstasyon Dünya’ya yaklaştıkça, ateşleyicilerle rota düzeltmesi yapıyor.

hızlardaki cisimlerin hareketlerini izah etmek için Einstein’ın
teorilerini kullanmak gereksiz
olur; çünkü bir arabanın Newton fiziğiyle hesapladığımız
hızı, Einstein fiziğiyle hesapladığımızdan pratikte farksız olacaktır. Fakat cisimlerin hızı ışık
hızına yaklaşmaya, kütlesiyse
Güneş’imizin kütlesi ve ötesine
doğru uzanmaya başladıkça, artık Newton fiziği işlevini yitirir,
Einstein’ın teorilerini kullanmaya zorlanırız.

İzafiyet’e gerek yok
İşte Uluslararası Uzay İstasyonu gibi Dünya yörüngesindeki
cisimlerin hareketini açıklamak
için de İzafiyet Teorisi’ni bilmek
gerekmez. İstasyondaki kütleçekimi, sizin Dünya’da deneyimlediğinizin yüzde 90’ı kadardır.
Yani yerde 100 kilogram çeken
bir insan, Uluslararası Uzay
İstasyonu hareketsiz olsaydı 90
kilogram çekerdi. Görebilece-

ğiniz gibi bu, o kadar da farklı
değildir. Dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu gibi araçlar
içerisinde deneyimlenen ve
astronotların havada asılı kalabilmelerini sağlayan ağırlıksız
ortam, kütleçekiminin zayıflığı
ile ilgili değildir.
Bunun yerine olan, istasyonun durmaksızın düşme
halinde olmasıdır. İzah edeyim:
Dünya, küresel bir şekle sahip
olduğu için, Dünya’nın yüzeyi,
sonsuza kadar uzamamaktadır; bir küreyi oluşturmak
için, Dünya’nın çekirdeğinde
olan bir merkezden 6 bin 371
kilometre (Dünya’nın yarıçapı kadar) uzakta olan bir yay
boyunca kıvrılarak gözden
kaybolmaktadır.
Zaten bu nedenle Dünya’da
bir yöne doğru bakacak olsanız,
ne kadar güçlü bir dürbün
kullanırsanız kullanın, bir başka
kıtadaki bir şehri göremezsiniz. Çünkü o şehir, sizin görüş

Bir cismi, ufka
doğru yeterince hızlı
fırlatırsanız, Dünya’nın
kıvrımı boyunca
sürekli düştüğünü
görürsünüz
hattınızda değildir, Dünya’nın
kıvrımının arkasında kalmaktadır. Dolayısıyla bir cismi, ufka
doğru yeterince hızlı fırlatacak
olursanız, cismin biraz ileride
yere düşmek yerine, Dünya’nın kıvrımı boyunca sürekli
düştüğünü görürsünüz. İşte bu
hıza “kaçış hızı” denir. Dünya
yörüngesinde yatay olarak bu
hızda hareket eden cisimler,
aslında fırlattığınız bir top gibi,
eğik bir rota izleyerek durmaksızın yere düşmeye çalışırlar;
ancak Dünya’nın küreliğinin
kıvrımı, onların rotasının eğik-

Zaten roketlerin yapmaya
çalıştığı tek şey budur: Kaçış
hızına ulaşarak, yere düşme
hızınızı, Dünya’nın kıvrılma
miktarına eşitlemek... Böylece
yörüngeye gönderdiğimiz cisimler, yere düşmeye çalışsalar
da, Dünya’nın kıvrımına asla
erişemeyeceklerdir ve durmaksızın Dünya etrafında “düşmeye”, yani yörüngede kalmaya
devam edeceklerdir.
Elbette, yörüngedeki bu
hareketteki ufak sapmalardan
ve Dünya’ya 400 kilometre
uzaklıkta sürtünmenin tamamen sıfır olmamasından ötürü
istasyon, yavaş yavaş Dünya’ya doğru yaklaşmaktadır.
Bu olduğunda, belli aralıklarla
ateşlenen iticiler sayesinde
İstasyon’un rotası düzeltilmekte
ve böylece üzerimize düşmesi
engellenmektedir. İnsanlık tarafından inşa edilen en muazzam
makinanın, içindeki yolcularıyla birlikte kafamızın üzerinde
saniyede 7.66 kilometre hızla
uçup gittiğini düşünmek bile
uzay hakkında bizleri heyecanlandırmaya yetmelidir. ●

Başarısızlıkla barışma sanatı
ocuklarımızın duygusal dayanıklılık kaslarını güçlendirmek
gerek. Başarısızlıklara tahammül
edebilmeleri ve onları sıçrama noktası
olarak kullanmaları belki de edinebilecekleri en değerli güçtür.
Birçok arkadaşımla çocuklarımızın
gelişimi hakkında sohbet etme fırsatı
buluyoruz. Özellikle okul çağında
çocukları nasıl yönlendirmeli, hayatta
mutlu ve başarılı olmaları için anne
babalar neler yapmalı sorusu herkesin
aklında. Benim bu sohbetler sırasında aklıma hep aynı Samuel Beckett
alıntısı geliyor: “Fail. Fail again. Fail
better.” Yani “Başarısız ol. Bir daha
başarısız ol. Daha iyi başarısız ol.”
Çocuklarımıza vereceğimiz en
büyük hediyelerden biri başarısız
olmaktan korkmamak ve bu şekilde
gerçek potansiyellerine adım adım
ulaşmalarını sağlamak olabilir mi?
Herkes kendisinin ve çocuklarının
başarılı olmasını ister. Ancak bazı
topluluklarda başarısız olmaktan o
kadar korkulur ki, kişiler başarısız
olmaktansa hiç “yapmamayı” ve hiç
“denememeyi” tercih etmeye başlar!
Oysa gelişim sürecindeki çocukların
belki başlarına gelebilecek en talihsiz
olay bence budur.
Teknoloji girişimcileri arasında
bilinen bir sır vardır: Sık sık yeni
deneyler yapıp, yanıldıkça bu deneylerden maksimum sonuç çıkararak
hızla bir sonraki deneye geçmek bir
girişimin çevikliğine işaret eder. Farkındaysanız bir önceki cümlemde hiç
başarısızlık kelimesini kullanmadım.
Başarılı girişimciler de kullanmaz.
Onların dünyasında hiç bitmeyen bir
deneme, yanılma ve öğrenme üçlüsü
vardır. Riskler alınır, hatalar yapılır
ama bu küçük hatalar sayesinde

Ç
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Zeynep
İnanoğlu
Özdemir
büyük evrimler mümkündür!
Neden aynı prensibi kendi çocuklarımıza uygulamayalım? Risk almak
ve başarısız olmaktan korkmamak
kendine has bir kültür gerektirir. Bu
kültürü bir aile ortamında yaratmak
teknoloji girişimlerinde yaratmaktan
çok da farklı olmayabilir.

Deneme yanılma kültürü
Bugüne kadar parçası olduğum tüm
oluşumlarda çalışanlar risk alıp bir
şeyleri denedikleri için cezalandırılmaz tam tersine yeteri kadar karşılaştırmalı deney yapmaz ve yeteri kadar
başarısız olmazlarsa sorun çıkar (ki
buna bazı durumlarda A/B testing
deriz).
Herkes bazı deneylerin başarısız
olacağını bilir ama sonuç ne olursa
olsun onlara dönüşü pozitiftir. Benzer
bir anlayış ve kültürde gelişen çocukların da meraklarını hızla aksiyona çevirerek, hem limitlerini zorlamalarını
sağlayabiliriz hem de başarısızlığı bir
tabu haline getirmelerini engelleriz.
Elbette girişimci ekipler mutlaka
ve mutlaka yaptıkları hatalardan çıkarımlar yapmak durumundadırlar. Belki
de bu yüzden, başarısızlıkla sonuçlanan denemelerin üzerine herhangi
bir negatif bir anlam yüklemeden
açık açık konuşmak özellikle Silikon
Vadisi’nde çok net gördüğüm kültürel
yapıtaşlarından biri oldu. Amerika’da

benim liderlik anlayışımı kökten etkileyen ve 2020 yılının en popüler halka
arzlarından biri olan Palantir’de, 5
Whys (5 nedenler) adını verdiğimiz
saatler süren seanslarımız olurdu. Bu
seansların tek amacı ekip olarak hayal
kırıklığı ile sonuçlanan bir projeyi masaya yatırıp sonuçların altında yatan
5 nedeni derinlemesine konuşmaktı.
Çayımızı kahvemizi alır, saatlerce
neyi tekrar yapmayacağımıza ve neyi
kesinlikle tekrar yapacağımıza karar
verir seansın sonunda dersimizi almış
bir şekilde yolumuza devam ederdik.
Çocuklarımızın da hayal kırıklıklarını
bir bilim insanı gibi masaya yatırmayı
öğrenmeleri ve kendilerini üzmeden
detaylı muhasebe yapmaları onların
gelişimleri açısından kritik olabileceğini düşünüyorum. Ailede ne kadar
çok insan kendi deneyimleri ile barışık
olursa, çocukların da bu davranış biçimini örnek almaları doğal olacaktır.

Duygusal dayanıklılık
Sonuçta bir girişimin sahip olabileceği en önemli niteliklerden biri
İngilizce’de resilience olarak tabir
edilen, duygusal dayanıklılık kapasitesidir. Başarısızlıkları büyük bir
drama veya utanca dönüştürmeden,
düştüğünde kalkıp üzerine düşünebilen ve bir sonraki maceraya aynı
hevesle devam edebilen girişimler ve
kişilerin uzun maratonlarda çok daha
başarılı olduğu nettir. Çocuklarımızın
da duygusal dayanıklılık kaslarını
güçlendirmek, onların hayatı hep gelişerek ve iyiye doğru giden bir macera
olarak algılamalarını sağlayabilir. Bu
anlamda başarısızlıklara tahammül
edebilmeleri ve onları sıçrama noktası
olarak kullanmaları belki de edinebilecekleri en değerli güç olabilir. ●

YORUM

7

2-8 NİSAN 2021

Yaralarım aşktandır
İran’da bir kadın yaşadı, şiirler yazdı sevdalı yüreğiyle ve bir ecel otomobilinin altında kalarak öldü. Yaralarım aşktandır diyen kadının adı Füruğ
Ferruhzad’tı. Bertolucci onun hayatını anlattı bir belgeselde. “Rüzgar Bizi Götürecek” dizesinden Abbas Kiyarüstemi usta harika bir film yaptı. “Kuş ölür/
Uçuşu hatırla sen” dizeleri benim gibi birçok kişinin yüreğine kazındı. Geçen ay ölüm yıldönümüydü ama biz Füruğ’un ölümünü değil uçuşunu hatırladık

Zülfü
Livaneli
ben çıplağım çıplak
çıplak sevgi sözcüklerinin arasındaki
duraksamalar gibi çıplak
ve aşktandır tüm yaralarım benim

İ

syancıydı Füruğ Ferruhzad. Kadın ya da erkek, duyarlı insanların zor dayanabildiği hayatın
zalimliğine karşı ayakta kalmaya çalışıyordu. Uzlaşmayı değil
isyanı seçerek. Karanlık bir ayet gibi
görüyordu kendini. İhanet eden sevgilisine, “Ne kadar da şefkatliydin
sevgilim / Bana yalan söylerken”
diyordu. Bu genç kadın, sonunda
kendisini parçalayacağını bile bile
tabuların üstüne gidiyordu.
“Günah işledim lezzet dolu bir
günah / alevli yangılı bir kucakta /
günah işledim kinci, sıcak/ ve demirsi iki kol arasında” diye yazıyordu ve Şark toplumu, ahlaki temellerine saldırılmış gibi sarsılıyordu.
Bazı insanlar dünyayı sarsmaya gelir zaten, kendilerini yakarak
karanlığı ışıtırlar, sahte burjuva
ahlakını yerle bir ederler, şiirin
güzel ve duygusal söz söylemek ya
da kafiye dizmek olmadığını bilir
onlar. Felsefeyle şiirin buluştuğu
noktada, gündelik sözcükleri başka
türlü kullanarak bizi trajik olanla
baş başa bırakırlar. O sihirli dizeler

sanki hem içe hem dışa dönüktür.
Bir yandan bizi kendimizle yüzleştirir, bir yandan da dünyanın sırrının
açıklanış anına tanıklık ettiğimiz
ürpertisini yaratır.
Füruğ Ferruhzad şiirinin
yüreğimizde durmadan
yankılanıp durması, onun
bize verdiği öğütten kaynaklanıyor. Kuşu unut diyor o,
kuş ölür, uçuşu hatırlamaya
bak sen. Biz de onun uçuşunu
hatırlıyoruz. Bir otomobilin
kanadını kırdığı narin kuşu
değil belki de. Yalnız İran’ın,
yalnız gizemli Doğu’nun değil
belki de bütün kadınlığın sesidir
Füruğ.

Gül solar, kokusu kalır
Füruğ denilince aklıma onun
akrabaları geliyor. Anna
Ahmatova, Sylvia
Plath, Nilgün Marmara, Tezer Özlü,
Sevim Burak,
Virginia Woolf;
yani kanadı
kırık diğer
kuşlar. Hayatın kabalığına
katlanamayan diğer Füruğlar.
Hepsini o zarif uçuşlarıyla, gökyüzünde süzülen unutulmaz beyaz
tüylerle anıyorum.
Füruğ denilince aklıma, İran’ın
gizemi geliyor; doğunun esrarı, toprak kaselerde içilen şarabın esrittiği
ruhlar, olgun kırmızı nar, gülistan,
hıyaban, İsfahan; seher vakti sende-

Füruğ Ferruhzad

leyerek eve dönen sakiler, hayatın
sırrını bir vurup bin dinledikleri
fağfur kaselerden öğrenen filozoflar,
yediveren güller, şairler, Safeviler.
Füruğ denilince aklıma Hafız
geliyor. Belki o da şimdi, Hafız’ın
kabrinde kanayan rengiyle her gün
yeniden açan bir güldür diye düşünüyorum.
Gülün açışı da kuşun uçuşu değil midir sonunda. Kendileri olmasa

Louvre’daki
480 bin eser
online ortamda
ünyanın en çok ziyaret
edilen müzesi Louvre’daki
yaklaşık 480 bin eserin
tamamı bugünden itibaren
çevrimiçi olarak görülebilecek.
Pandemi nedeniyle ekim ayından
beri kapalı olan müzedeki tüm
parçalar dijital hale getirildi ve
ücretsiz olarak erişime açıldı.
Louvre’da yaklaşık 35 bin
eser fiziki ziyarete açık halde
tutulurken, bunun 10 katı kadarı
da depoda muhafaza ediliyor.
Louvre Müzesi Direktörü Jean-Luc Martinez açıklamasında
“İlk kez herkes bilgisayarından
veya akıllı telefonundan tüm
koleksiyona erişebilecek” dedi.
Görüntileyebildikleniz arasında özel hazırlanan derlemeler
de var. Örneğin İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından kurtarılan
ve hak sahiplerine verilmeyi
bekleyen işlerden oluşan albüm
bunlardan biri. Ödünç alınarak
sergilenen eserler de yine web
sitesi üzerinden görülebiliyor.
Baştan beri aklınızda dönüp
duran sorunun cevabıyla bitirelim: Evet, Mona Lisa da online
gösterime açık. ●

D

OKSİJEN

07

CMYK

Airbus’ın 2020 Kabin Vizyonu tasarımı Kristal Kabin Ödülü’ne layık görüldü.

Yarının dünyasının
uçak kabinleri
“Sektörün Oscarları” diye anılan kabin
tasarımı yarışmasının kazananları açıklandı
elki salgın aylarında pek
çoğumuz bir uçağa adım
atmadık ama geleceğin tasarımlarını vitrine çıkaran Kristal
Kabin Ödülleri’nde yarışan projelerin her biri görülmeye değer.
Pandemi nedeniyle 30 Mart’ta
Hamburg Havacılık işbirliğiyle
dağıtılan 2020 ödüllerinde Vizyoner Konseptler kategorisinin
birincisi Airbus’ın 2020 Kabin
Vizyonu tasarımı oldu. “Etkin
dijital bir ortam” sunan Aribus
tasarımı isteğe bağlı önceden
programlanmış koltuk yatırma
tercihleri ve baş üstü bagaj alanlarının dolu ya da boş olduğunu
gösteren kırmızı-yeşil ışık sistemi
gibi kolaylıklar sunuyor.
Yarışmada Cincinnati Üniversitesi de kafe tasarımıyla ödüle
layık görüldü. Kabin konsepti
kategorisinde ipi, İsrailli Aviation
Aircraft’ın elektrikli jeti Alice gö-

B

ğüsleri. Elektrik motorlu Alice’in
tasarımındaki koltuklar “ters
balıksırtı” oturma düzeni sayesine uçağın pencerelerine bakacak
şekilde konumlandırılmış.
“Yolcu Konforu Donanımı”
kategorisi adaylardan biri Ciara
Crawford’ın 1. Sıra tasarımıydı.
Tekerlekli sandalyelerin koltuk
sıralarına sorunsuz bir şekilde
eklenmesine olanak tanıyan
tasarım daha erişilebilir bir uçak
deneyimi sunuyor. Bu kategoride
Modulair S e adlı ekonomi sınıfı
koltuğuyla ödül kazanan koltuk
tasarımcısı Safran, iki dalda daha
ödüle layık görüldü. “Malzemeler ve Bileşenler” kategorisinde,
Kanada Ulusal Araştırma Konseyi ile işbirliği yapan e₂ip adlı
teknoloji şirketi, uçak koltuğuna
eklenip koltuk konumlarını kontrol etmeye yardımcı olan devre
konseptiyle ödül kazandı. ●

da gönülleri hoş tutan rayihaları
yükselir semaya. Gül solar, kokusu
kalır. Gülün kokusunu hatırlayalım biz, gülü değil, gül soldu.
“Aşk arzusundandır yaraların” diyor, bülbülün dem
çekmesi gibi hayattan mısra
çeken Hafız-ı Şirazi. Evet
diye cevap veriyor Füruğ
Ferruhzad: Evet şair, elhak
yaralarım aşktandır.
Füruğ denilince aklıma,
onu herkesten önce keşfeden
ve bize tanıtan Onat Kutlar’ın dost gülüşü geliyor.
Bombanın yok edemediği o
sıcacık gülüşü hatırlarken, unutma ey divane gönül diyorum; Onat
ölür geriye İshak kalır. O da Onat’ın
kanat çırpmasıdır semada.
Füruğ denilince, azrailin otomobil biçimine girerek
canını aldığı Albert
Camus geliyor
aklıma. Bu azrail otomobiller
Füruğ gibi,
hep dünyanın derin
anlamsızlığını duyumsayanlardan
intikam almak için mi gelir diye
soruyorum kendime.
“Sonra Kuş uçtu yuva kaldı /
Gökyüzü mavi kaldı” diyen Anadolu geliyor aklıma.
Ve Füruğ’a “Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni” diyen
Şeyh Galib’in şiirini değiştirerek
veda ediyorum.
Fariğ olduk aşktan da hayattan
da.

Kimvurduya gitti aşkımız, faili
meçhul değilse nefsi müdafaadır…
Ellerimizdeki kelepçenin anahtarı
sende
Kavgamızın tek seyircisi bu şehir
Tutunduğumuz tek dal içimizdeki
isyandır.
Söyle sevgilim sen söyle,
Akan kanımızın hesabını kime
soracağız?
Kim toplayacak gözyaşlarımızı?
Kim koyacak sevgiyi içimize?
Gittik gittik gittik
Acılara gittik
Keşkelere gittik
Ben sana sen bana gittik
Sonra öğrendik ki dünya yuvarlak,
kaldık.
Sen bağıra bağıra ağlardın ben
susardım
Sen duvarları yumruklardın duvarlarında ellerinin izleri kan içinde
Ben içime içime oyardım kendimi
Sen çimenlere yatıp uyuyakalırdın
Ben banklara tünemiş uykusuz
Sen ot içerdin duman kusardın geceye
Ben tek sigaralık ciğerimle
öksürüklerde
Sen aşka inanmazdın, sen
inanmazdın
Ben maviye inanırdım
Boynumdaki yorgun damarların
mavisine
Beyaz dalgaları omuzlayan
deniz mavisine
Denizin bittiği yerde başlayan göğün
mavisine inanırdım
Bir de ensemdeki dövmeye inanırdım;
“Kuş ölür sen uçuşu hatırla”
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İşlenmiş gıdalar zihin
sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Çocuk obezitesini
önleme yolları
Gluten gerçekten sağlık
için bir tehdit mi?
Covid riskini minimuma
nasıl indirebiliriz?
Güçlü bağışıklık sistemi
için öneriler
Dünyaca ünlü Amerikalı
Dr. Mark Hyman, tıptaki
son gelişmeler ışığında bu
sorulara yanıt veriyor

Dr. Mark Hyman: Eğer depresyon, anksiyete gibi mental sorunlarla
mücadele ediyorsanız ya da Alzheimer’ı Parkinson’u olan bir yakınınız
varsa bu konu sizin için önemli.
Konuğum Stanford ve Duke üniversitelerinden obezite tıbbı ve psikiyatri alanında çift diploması olan Dr.
Shebani Sethi-Dalai.
Dr. Shebani Sethi-Dalai: Mark,
davetin için teşekkür ederim.
Dr. Hyman: İlginç bir geçmişiniz
var. Dünyanın en iyi üniversitelerinde tıp eğitimi aldınız. Psikiyatrik
sorunlarımızın metabolik konularla
ilgili olduğunu söylüyorsunuz. ‘Metabolik psikiyatri’ terimi de size ait.
Psikiyatrik sorunları beslenme ve
metabolik yaklaşımlarla tedavi etme
fikrine nasıl vardınız?

Akıl sağlığı ile metobolik
sağlık birbiriyle bağlantılı

DR. MARK HYMAN
Her kitabı olay yaratan Dr. Mark
Hyman gıdaları ilaç olarak kullandığı sağlıklı yaşam reçeteleriyle
tanınıyor. Cleveland Clinic Functional Medicine Direktörü ve The
UltraWelness Center’ın kurucusu
olan Dr. Mark Hyman’ın eserleri,
tam 13 kez New York Times’ın
en çok satan kitaplar listesinde 1
numara oldu. Cornell Üniversitesi
mezunu. The Huffington Post köşe
yazarı. CBS This Morning, Today,
Good Morning America, The View
ve CNN’in düzenli yorumcusu.
Doktor Farmacy adlı sağlık ve
beslenme sitesinin kurucusu.
Hyman’ın doktorlar ve konunun
uzmanlarıyla sohbet podcastleri
çok izleniyor. Bu yazı dizisi, Oksijen
için bu podcastlerden derleniyor.

DR. SHEBANI SETHI-DALAI

Stanford ve Duke üniversitelerinde
Obezite Tıbbı ve Psikiyatri alanında
çift diploma aldı. ‘Metabolik
Psikiyatri’ kavramı ona ait. Düşük
karbonhidratlı beslenmeyle beyin
sağlığını optimize etme üzerine
odaklanan çalışmaları var. Stanford
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
beslenme, metabolik işlev
bozukluğu, enflamasyon ve akıl
sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bir
dizi klinik araştırmaya liderlik ediyor.

Dr. Hyman, obezite tıbbı
ve psikiyatri dalında çift
diplomalı Dr. Shebani Sethi
Dalai ile işlenmiş gıdalar,
yüksek karbonhidrat ve
şekerin beynimizi nasıl
etkilediğini ve mental
sağlık için yapılması
gerekenleri anlatıyor
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Dr. Sethi-Dalai: Başlangıçta
sadece obezite üzerinde çalışıyordum. Sonra aşırı kilolu birçok hastada aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlıklar olduğunu fark ettim. Bu
yüzden psikiyatri ile de ilgilenmeye
başladım. Aslında sadece obezite de
değil. Kan şekerini, insülin direncini ya da yüksek kolesterolü tedavi
ettiğimde, hastalarımın yaşam
kalitesinde, ruh hallerinde, anksiyete
semptomlarında iyileşmeler olduğunu gördüm. Her şey böyle başladı.
Aslında akıl sağlığı ile metabolik hastalıklar arasındaki ilişki çift
yönlüdür. Eğer bir mental rahatsızlığınız varsa, bir metabolik hastalığa
yakalanma olasılığınız yüksektir,
metabolik bir hastalığınız varsa psikiyatrik bir rahatsızlığa yakalanma
olasılığınız da artar. Örneğin depresyonunuz varsa, kalp krizi geçirme
riskiniz daha yüksektir. Aynı şekilde
kalp krizi geçirdikten sonra depresyona girebilirsiniz.

İşlenmiş

GIDALAR RUH

sağlığımızı

NASIL

ETKİLİYOR?

Mental hastalıklar aslında
beynin iltihaplanması
Dr. Hyman: İnsülin direncini,
diyabetini, bağırsak sorunlarını,
otoimmün hastalıklarını tedavi
ettiğim hastalar, “Depresyonum
geçti. Panik ataklarım bitti. Bipolar
hastalığım şimdi daha iyi. Dikkat
eksikliği sendromum (ADD) hafifledi” diyorlar. Bence akıl sağlığı ile
ilgili en büyük keşiflerden biri, akıl
sağlığının aslında beynin iltihaplanması olduğu. Beyniniz iltihaplandığında boğazınız ya da ayak bileğiniz
gibi şişmez, ağrısı varmış gibi “Ah”
diyemez. Bize kendini tüm bu psikiyatrik belirtiler olarak gösterir. Öyle
değil mi?
Dr. Sethi-Dalai: Çok doğru.
Mental ve fiziksel sağlık için özellikle şekeri, işlenmiş gıdaları ve rafine
karbonhidratları azaltmaya odaklanıyoruz. Ki bunların obeziteye,
çeşitli metabolik sorunlara, karaciğer
yağlanması, kalp hastalığı hatta
kansere yol açtığını biliyoruz. Vücut bütün bir sistemdir ve vücutta
olan her şey beyni de etkiler. Beynin hassas bir nörotransmiter (sinir
hücrelerindeki bilgi akışını sağlayan
küçük kimyasal iletkenler), bir başka
deyişle ‘kimyasal haberciler’ dengesi
vardır. Daha fazla şeker ve işlenmiş
gıdalarla, bu kimyasallar dengesiz
hale gelir, sayıları da çok azalır.

Şeker ve işlenmiş gıdalar
beyin kimyanızı bozar
Dr. Hyman: Bir dakika, yani şeker ve işlenmiş gıdalar yediğinizde
beyin kimyanız bozulur, öyle mi?
Dr. Sethi-Dalai: Aynen öyle. Beyinde ve başka yerlerde kimyasal
reaksiyonların meydana gelmesi için
vitaminlere, minerallere ve besin
değeri yüksek gıdalara, yani doğru
hammaddelere ihtiyacımız var. Beynin düzgün çalışması, uygun hızda
sinyal göndermesi gerek. Beynimiz elektrik hücrelerinden oluşur,
karmaşık bir sinyal molekülleri
ağıdır. Bu hücrelerin gelişmesi ve
düzgün çalışması için yağa ihtiyacı
var, bu yüzden omega-3 yağları
çok değerli. Şeker ve aşırı işlenmiş
yiyecekler yiyorsanız, muhtemelen

ödül yollarını tetikler ve yoğun istek
içeren bağımlılık benzeri davranışlara neden olurlar. Bu yüzden olumsuz sonuçlarını bilmemize rağmen
bunları yemeye devam ederiz ve
tekrar tekrar bırakmaya çalışırız.

Şekerin uyuşturucu
maddelerden farkı yok
Dr. Hyman: Tıpkı eroin, kokain
veya alkol gibi değil mi? Şeker gerçekten biyolojik bir bağımlılık. Zevk
alırsın. Aynı zevki almak için
giderek daha fazla maddeye ihtiyaç
duyarsın. Bu bir kısır döngü.
Dr. Sethi-Dalai: Bu kesinlikle
doğru. Şeker, bağımlılık yapan
bir maddedir. Beyinde tıpkı diğer
uyuşturucular gibi açık bir nörokimyasal temeli vardır. Şekeri ben
eğlence amaçlı bir yiyecek olarak
düşünüyorum. Hayatta kalmak
için gerekli olan bir yiyecek değil.
Çünkü biz ihtiyacımız olan şekeri,
glikoneogenez (karbonhidrat olmayan kaynaklardan glukoz elde etme)
süreciyle, tükettiğimiz diğer besinler
aracılığıyla üretiriz.
Dr. Hyman: Hiç kimsenin
daha önce bunu söylediğini
duymadım,”Şeker zevk amaçlı
uyuşturuculardan biridir” diyorsun.
Dr. Sethi-Dalai: Kesinlikle
öyle. Aslında, bununla ilgili bir hikaye paylaşmak istiyorum. Covid’in
ilk aylarıydı. Bir gün mahallemizdeki markete gittim. İnsanlar alışveriş
arabalarına patlamış mısırlar, cipsler, şekerlemeler, temelde ultra işlenmiş gıdalar yüklüyordu. Kimsenin
sebze aldığı yoktu.
Dr. Hyman: Evet. O dönem
herkes deli gibi kurabiye ve tuvalet
kağıdı alıyordu.
Dr. Sethi-Dalai: Çok doğru.
Neyse, kasa sırasında beklerken, önümdeki kişinin market
arabasına bakıyordum, aldıklarının
hiçbiri hayatta kalmak için gerekli
şeyler değildi. Kendi kendime düşündüm, bu yiyeceklerin hiçbiri bağışıklık sistemlerini güçlendirmiyor,
hatta olan bağışıklıklarını daha da
zayıflatıyordu. Salgının ABD’yi çok
kötü vuracağını ilk o gün farkettim.

Ketojenik diyetle şizofreni
depresyon nasıl iyileştirilir?

ihtiyacınız olan besinleri, vitamin
ve mineralleri alamıyorsunuz veya
alsanız bile vücudunuz onları absorbe edemiyor demektir. Metabolik bozuklukları olan çoğu insanın aslında
beslenme yetersizliği vardır, yetersiz
besleniyorlardır.

Aşırı kilolu insanlar
aslında yetersiz besleniyor
Dr. Hyman: Yani diyorsunuz ki,
fazla kilolu ve obez insanlar aslında
yetersiz besleniyorlar, vitamin ve
yararlı gıda eksikliği yaşıyorlar.
Dr. Sethi-Dalai: Evet. Doğru.
Dr. Hyman: Bu bir çeşit paradoks. O kadar yedikleri halde, yetersiz besleniyorlar. Çok ilginç.
Dr. Sethi-Dalai: Maalesef öyleler.
Yanlış yiyecekleri yiyorlar. Modern
gıda ortamında aşırı işlenmiş gıdaların hakimiyeti arttıkça obezite oranı
da artıyor. Bunun nasıl çalıştığına

dair birkaç mekanizma var, bazıları
doğrudan beyne etki ediyor bazıları da hormonal sinyaller yoluyla
dolaylı etki yapıyor. Tıp fakültesinde hepimizin bir kan/beyin
bariyerine sahip olduğumuzu, bu
bariyerin beynimizi kanda dolaşan
zararlı maddelerden ve toksinlerden
korurken, sadece gerekli besinlerin
geçişine izin verdiğini öğrenmiştik,
değil mi? Ama aslında bu bariyer
sızdırıyor.
Dr. Hyman: Daha çok bir kahve
filtresi gibi. Eleğe benziyor.
Dr. Sethi-Dalai: Doğru. Aşırı
işlenmiş gıda ve şeker, dopamin (beyinde doğal olarak üretilen bir hormon, genellikle mutluluk hormonu
şeklinde tanımlanır) reseptörlerimizi
azaltır ve bağımlılık yapan uyuşturucular gibi daha kompulsif (takıntılı) şekilde yememizi sağlar. Yüksek
oranda işlenmiş gıdalar, dopamin

Dr. Hyman: Yüksek tansiyon,
kalp hastalığı ve diyabete bakarsanız, alttaki neden insülin direncidir,
oksidatif strestir (Vücuda alınan
oksijenin kullanımı sırasında oluşan
agresif moleküller serbest radikallerdir. Normalde vücut bu radikalleri kontrol altında tutar, ancak bazen
denge bozulur, çok sayıda serbest
radikal oluşur. Bu duruma oksidatif
stres denir. Serbest radikaller sağlıklı hücrelere saldırır, okside eder
ve bozarlar), enflamasyondur. Psikiyatrik hastalıklarımıza yol açan da
temelde aynı şeylerdir. Çoğu insan
beyni tedavi etmek için gıdaları kullanmayı düşünmez. Siz bu
yaklaşımı kullanıyorsunuz, bipolar
hastalığı, şizofreni, depresyonu olan
hastalarda bazen ketojenik diyetler
öneriyorsunuz.
Dr. Sethi-Dalai: Evet. Psikiyatrik
tedavi ve değerlendirme için gelen
birçok hastamda prediyabet veya
diyabet var. Diyabet tüm organları;
karaciğeri, pankreası, kalbi etkiliyor.
Peki acaba beyne ne yapıyor?
Dr. Hyman: Çoğu psikiyatrist
hemen antidepresanlar yazıyor, ama
gerçekten şiddetli depresyonunuz
yoksa, doğrusu bu ilaçların pek bir
yararı yok. Elbette antidepresanlar
kötü demiyorum, bazen hayat da
kurtarıyorlar ama istenmeyen bir
sürü yan etkileri de var.
Dr. Sethi-Dalai: Doğru, ilaçlar gerekli ama metabolik sağlığı kötüleştirebilecek yan etkileri var. Bir alanda
yardımcı olurken, özellikle metabolik
sağlık zayıfsa, psikiyatrik semptomlarda iyileşmeyi engelliyorlar.
Tabii ki psikiyatrik tedavide
herkese uyan tek bir yaklaşım
yok. Ancak rutin tedavide ne yazık ki metabolik bir değerlendirme
yapılmıyor. Yine de çoğu psikiyatrist
bu ilişkinin farkında.
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B vitaminlerinin eksikliği
depresyona yol açabilir
Dr. Hyman: Bir gün folik asit,
B12 ve B6 konusu açıldı, bir hastam
“Kötü bir depresyon geçiriyordum,
bu B vitaminlerinden biraz aldım ve
birden kendimi daha iyi hissetmeye
başladım” dedi. Bazı insanların folik
asit veya B6, B12 gibi vitaminlere
daha yüksek ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Depresyon veya
psikiyatrik bir hastalık söz konusu
olduğunda, altta hep insülin direnci
ya da prediyabet, D vitamini eksikliği, folik asit yetersizliği, çinko gibi
pek çok farklı şey çıkıyor. Bir de
magnezyum. Tüm bu besinler beyin
işlevinde nasıl rol oynuyor?
Dr. Shebani Sethi-Dalai: Metabolik işlev bozukluğu ile beslenme, yemek ve akıl sağlığı arasında
karmaşık bir ilişki var. İlaç olarak
gıda fikri aslında yeni değil, beslenme psikiyatrisi son birkaç on
yılda gerçekten gelişti. Bununla
birlikte, odak noktası büyük ölçüde
belirli yiyeceklere veya takviyelere
bakmak, diyetten, mikrobiyomdan
belirli şeyleri çıkarmak veya Akdeniz
diyeti uygulamak, bu yolla örneğin
depresyon semptomlarını yok etmek
oldu. Bunların hepsi çok önemli, ama
eksik olduğunu düşündüğüm şey,
metabolik işlev bozukluğu tedavisinin psikiyatrik semptomları nasıl
ortadan kaldırdığı? Yani obezite,
tip-2 diyabet, insülin direnci beynimize ne yapıyor? Bu hastalıkların
vücutta birçok organı etkilediğini
biliyoruz. Mental hastalıklar ABD’de
son 20 yılda, iki katına çıktı. Depresyon, bipolar bozukluk, psikoz gibi
hastalıkların enflamasyonla güçlü
bir şekilde ilişkili olduğunu biliyoruz. Akıl sağlığı semptomlarını
iyileştirmek için enflamasyonu, insülin direncini,
anormal kan şekerini vb.
hedefleyebilirsek, o
zaman hastalarımızın
hayatlarını daha da
iyileştirebiliriz.

nuz. Değil mi?
Dr. Sethi-Dalai: Ketojenik diyet,
yüksek yağ, düşük karbonhidrat
ve orta derece protein içerir. Glikoz
veya karbonhidrat yerine birincil
enerji kaynağı olarak yağ ve ketonları yakarsınız. Bu diyet epilepside,
diyabette, obezitede ve insülin
direncinde yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi, yeni araştırmalar bazı
nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson, Prion, Motor Nöron
hastalığı, Huntington, Spinoserebellar taksi ve Spinal müsküler atrofi
gibi) ve otizmde de yararlı olduğunu
gösteriyor. Diyetin beyinde psikiyatrik ilaçların yaptıklarına benzer
etkiler yaptığını düşünüyoruz.
Aslında bu hastaların çoğu psikiyatrik ilaçlar yüzünden kilo almışlardı, bunlardan kurtulmak için bu
diyete girdiler. Şizofreni teşhisi öncesinde de temelde zayıf bir metabolik
duruma sahiplerdi. Ancak ilginç olan
şizofreni ile de gluten duyarlılığı arasındaki ilişki. Ketojenik diyetler biliyorsunuz glütensiz diyetlerdir. Şimdi
ketojenik diyetin, bipolar bozukluğu
olanları veya şizofreni hastalarını

Beynimizi doğru
yakıtla beslemiyoruz.
Bu dikkati, hafızayı
etkiliyor. Çünkü beyin
hücrelerimiz çalışamaz
hale geliyor

İltihaplanmaya
neden olan ana
faktör diyet
Dr. Hyman: Otizmde,
Alzheimer’da,
şizofrenide, zihinsel
bozukluklar olarak
düşündüğümüz şeyler
aslında farklı insanlarda
farklı şekilde ortaya çıkan
enflamasyonun tezahürü olan
beyin bozuklukları… Soru, buna
ne sebep oluyor? Bence diyet muhtemelen en büyük faktör. Ayrıca mikrobiyomunuz var. Mikrobiyomu bozan
antibiyotiklerin depresyona neden
olduğunu biliyoruz. Mikrobiyom
başka bir büyük iltihap kaynağı. Sonra çevresel toksinler var. Tüm bunlar
beynimizi de olumsuz etkiliyor.
Dr. Sethi-Dalai: Yıllarca hamile
kalamayan, bulimia öyküsü olan
bir hastam vardı. Kendisinde demir
eksikliği ve insülin direnci olduğunu
buldum. Bunu tedavi ettikten sonra
hamile kaldı. Sporcu olan başka bir
hastam, iştahsızlıktan muzdaripti
ve aylardır adet görmemişti. Beynin
sağlıklı yağlara ihtiyacı olduğunu
anlattım. Diyetinde doymuş yağ
oranını artırdık, semptomları önemli
ölçüde iyileşti ve tekrar adet görmeye başladı. Bir diğer hastamda şizoafektif bozukluğu (Şizofreni ile
bipolar bozukluk arasında yer alan
bir mental hastalık) vardı. Sadece
ultra işlenmiş gıdaları hayatından
çıkardık. Özellikle işitsel halüsinasyonları vardı, ortadan kalktı. Yaşam
kalitesi çok arttı.
Dr. Hyman: Şizofreni ve bipolar
için de ketojenik diyetler öneriyorsu-
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nasıl etkilediğini araştırıyorum. İlk
sonuçlar umut verici. İlaç dozlarını
azaltabilen hastalar oldu. Genel olarak sağlıklarını iyileştirdiler.

Psikiyatrik sorunlara
mitokondriyal tedavi
Dr. Hyman: Harvard’da Dr.
Suzanne Goh ,otizm üzerine çalışan
bir pediatrik nörolog. Otistik çocukların beyinlerindeki enerji açıklarına
bakarak çok karmaşık araştırmalar
yaptı. Bu çocuklara Koenzim Q10 ve
Karnitin gibi mitokondrinin çalışması için ihtiyaç duyduğu çeşitli bileşikleri verdi. Çocukların otizmlerinde
iyileşme sağladı. Psikiyatrik sorunları iyileştirmek için mitokondriyal
tedaviler kullanılabilir mi? Otizmde,
Alzheimer ve Parkinson’da mitokondriyal açıklar olduğunu biliyoruz. Parkinson, ALS, mitokondriyal
tedavilerin kullanıldığı çok büyük
bir alan. Tıp fakültesinde gerçekten
öğretilmeyen şeyler bunlar. Peki ketojenik diyetin beyni nasıl etkilediğinin biyolojisini açıklayabilir misiniz?
Dr. Sethi-Dalai: Gerçekten ilginç

olan, ketojenik diyetin, BDNF’yi
artırması. (BNDF bir anlamda beyin
ve beyin hücrelerinin büyüme
hormonu. Öğrenme, yeni beceriler
kazanma, hafıza ve duygu durum
üzerinde pek çok etkisi var. Alzheimer veya Parkinson hastalığı gibi
dejenerasyon ile giden hastalıklarda, hastaların beyinlerinde BDNF
düzeyleri düşük çıkıyor.) Yüksek
şeker ve rafine karbonhidrat içeren
diyetler BDNF’yi azaltıyor.
Ketojenik diyetler orta miktarda
protein içerir, bu protein, beynin işlenmiş gıdalara verdiği ödül tepkisini azaltır ve açlık hormonumuz olan
grelini düşürür.
Dr. Hyman: Öyleyse kaliteli protein, bol yağ, çok çok az nişasta ve
şeker alacağız. Bir psikiyatrist olarak,
yiyecekleri ilaç olarak oldukça radikal şekilde kullanıyorsunuz.
Dr. Sethi-Dalai: Herkese, kronik
bir rahatsızlığı olsun ya da olmasın,
hemen sigarayı ve şekeri bırakmalarını öneriyorum. Bir de yüksek
oranda rafine edilmiş karbonhidratları hayatlarından çıkarsınlar. Dopamini yükseltmenin şekerden başka
yollarını bulmalıyız. Uyku, spor,
yakın arkadaşlar, güçlü aile ilişkileri,
bunlar çok önemli.
Dr. Hyman: Haklısın, dopamin,
beyindeki zevk uyarıcı amino asit,
bir nörotransmiter. İnsanların çoğu
şekeri, nişastayı ve işlenmiş yiyecekleri onu uyarmak için kullanıyor,
ancak sevgi, ilişkiler, egzersiz, uyku,
meditasyon, sağlıklı gıdalar da
uyarıcı etki yapar. Nişasta, şeker ve
işlenmiş yiyecekler, bunları ne kadar
çok yerseniz, zevk alma yeteneğiniz
o kadar azalıyor. Bu yüzden hep
daha çok istiyorsunuz. Tıpkı
uyuşturucu gibi.
Dr. Sethi-Dalai: Çok
doğru.
Dr. Hyman: Peki
insanların içinde bulundukları modelin
dışına çıkıp değişiklikleri görmeleri ne
kadar sürer? Aylar
mı, günler mi, haftalar mı?
Dr. Sethi-Dalai: Bu gerçekten
kişiye bağlı. Çok farklı komplikasyonlar ve
semptomlar var. Genellikle, birkaç hafta ila bir ay
içinde sağlıklarında önemli
bir iyileşme olur.
Dr. Hyman: ADD (Dikkat
Eksikliği Bozukluğu) ve beslenme
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dr. Sethi-Dalai: Bence diyetimizle bağlantılı. Son 20 yılda otizm
vakaları ikiye, hatta üç katına çıktı. Hem otizm hem de DEHB (Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)
yükseliyor. Beynimizi doğru yakıtla
beslemiyoruz. Bu dikkati, hafızayı
etkiliyor. Bunlar, beyin hücrelerimizi
daha tembel veya yorgun yapıyor,
düzgün çalışamaz hale getiriyor. Bu
yüzden ne yediğinizin bunun için
çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Dr. Hyman: Ultramind Solution adlı kitabımda yazmıştım, bir
keresinde ADD’si olan bir çocuğu
tedavi ettim. Astımı, alerjileri, egzaması, kurdeşenleri ve ayrıca huzursuz bağırsağı sendromu da vardı.
Muhtemelen hayatında bir kere bile
sebze yemeği yememişti. Kanında
yüksek düzeyde trans yağ vardı. Omega-3’leri yoktu. Çok düşük
B6 seviyelerine sahipti. Yine çinko ve
magnezyum seviyesi çok düşüktü.
Sağlıklı bir diyet oluşturduk, bazı
temel takviyeleri verdik, sadece bir
multi balık yağı ve D vitamini, kelimenin tam anlamıyla beynini sadece

iki ayda tamamen değiştirdi. ADD’si,
astımı, bağırsak sorunları gitti. İki
ay sonra, tamamen okunmaz olan el
yazısı mükemmel hale geldi. Sanki
yazım dersleri almış gibiydi. O çocuk
büyüdü Colorado Üniversitesi astrofizik bölümünden mezun oldu. Ki
anaokulundan atılmıştı, yıllarca
Ritalin (DEHB’li çocuklara verilen
bir ilaç) kullanmıştı.
Son soru: 5-10 yıl ileriye baktığımızda, psikiyatri alanı nasıl değişiyor? Araştırmanızda öğrendiklerinize bağlı olarak mental sorunları
tedavi etme şeklimiz nasıl değişecek?
Dr. Sethi-Dalai: Beslenme ve
metabolizmaya odaklanacağız. İnsanların kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne yediğine,
ne içtiğine, ne kadar uyuduklarına
bakacağız. Ayrıca insülin direncine
odaklanacağız, çünkü çoğu zaman
tespit edilmediğini düşünüyorum. Sadece kan şekerine ve tiroide
değil, açlık insülin seviyelerine de
bakmamız gerek.
Dr. Mark Hyman: ABD’de en
yaygın hastalık olan insülin direncinin, doktorlar tarafından yüzde 90
oranında teşhis edilememesi de çok
şaşırtıcı değil mi?
Dr. Sethi-Dalai: Maalesef
öyle... Eskiden ülkedeki karaciğer nakillerinin çoğu alkol sirozu
nedeniyle yapılıyordu, şimdi çoğunluğu fruktozun neden olduğu yağlı
karaciğer ve yüksek şeker tüketimi
nedeniyle yapılıyor.

Beş yaşındaki çocuklarda bile
karaciğer yağlanması var
Dr. Hyman: Gençlerde bile oranlar
korkunç. Geçenlerde bir obezite
konferansındaydım, orada pediatrik
gastroenterolog olan bir doktor arkadaşımla karşılaştım. “Burada ne işin
var, sen çocuk doktoru değil misin”
dedim. “Beş yaşındaki çocuklarda
bile artık karaciğer yağlanması görüyoruz. Karaciğerleri diyabetli yaşlılar
gibi” dedi. Kulaklarıma inanamadım.
Dr. Sethi-Dalai: Bu gerçekten çok
üzücü.
Dr. Hyman: Doktorunuzdan
mutlaka açlık insülininize bakmasını
isteyin. En önemli test bu, çünkü
açlık insülininiz kan şekerinizden
çok daha önce yükselir. Basit bir kan
testiyle kolayca tespit edebilir bir şey.
İnsülininiz 5’in üzerindeyse, sıkıntılı. 10’un üzerindeyse bela geliyorum
diyordur. 10’dan fazlaysa, başınız
belada demektir. Zihinsel sağlığınızla
yakından ilgili.
Dr. Sethi-Dalai: Normal kiloda
olanlarda bile insülin direnci olabilir. Ayrıca sağlıklı olduğunu düşündüğünüz, ama aslında olmayan, fazla
şeker içeren de pek çok yiyecek var.
Dr. Hyman: Bu gerçekten önemli
bir nokta, çünkü etrafta “Çok fazla
şeker yiyorum ama zayıfım, şeker
beni etkilemiyor” diye dolaşan çok
insan var.
Aslına bakarsanız zayıf insanların
yaklaşık yüzde 20 ila 40’ı metabolik
olarak sağlıksız, yani dışarıdan zayıf
görünüyorlar, ama içten şişmanlar. Belki fazla kilolu değiller ama
özellikle insülin direncini harekete geçiren tehlikeli göbek yağına sahipler.
Tüm meslektaşlarınızı ikna
etmenizi, beslenme psikiyatrisi ve
metabolik psikiyatrinin aslında psikiyatristlerin hastaları tedavi ederken
düşündükleri ilk şey olmasını diliyorum. Dr. Shebani verdiğiniz bilgiler
için çok teşekkürler.

Haftaya: Çocuk
obezitesini önleme
yolları

Dr. Ayşegül
Çoruhlu
aysegulcoruhlu@hotmail.com

‘Tüm
hastalıklar
bağırsakta
başlar’
Hipokratın dediği gibi ‘Tüm
hastalıklar bağırsakta başlar’.
Ağzımıza ne koyduğumuz yakın ve
uzak gelecekteki hastalıklarımızın
temel belirliyicisidir. O yüzden
sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz,
ama gelgelelim yine de hastalıklar
paçamızı bırakmıyor
erede hata yapıyoruz? Besinlerin sindirimi bitince bağırsaktan içeri emilmeleriyle gerçekleşir. Besinler bağırsak iç derimiz olan
bağırsak mukozasından içeri alınırlar.
Buraya kadar bildiğiniz konu.
Ama bu emilimde bazı kriterler
vardır. Mesela içeri girecek besinin
en küçük parçasına kadar sindirilmiş
olmalıdır. Vücut, henüz sindirimi
bitmemiş, yeterince küçük parçalara
ayrılamamış gıdaları içeri almaz. Bu
yüzden bağırsak mukozasının kale
gibi sağlam olması şarttır.
Bu kale küçük bir kale değildir.
Tüm bağırsağı açıp yaysanız herbirimizde 400 metrekarelik yüzeyi
var. Bu geniş kale her zaman sağlam
olmalıdır. Kalenin sağlamlığı için mukoza hücrelerinin birbirlerine sıkı sıkıya
yapışmaları, kale duvarındaki taşlar
gibi omuz omuza durmaları gerekir.
Eğer birbirlerinden uzaklaşırlarsa, içeri
kontrolden kaçıp girenler olabilir. Henüz sindirimini bitiremediğimiz büyük
haliyle içeri sızmış yiyecekler olabilir.
Bu durum başta bağırsakta daha sonra
tüm vücutta inflamasyon başlatır.
İnflamasyon, hücresel savaşların tıbbi
adıdır.
Kale korunmasında dost bakterilerimiz bize yardım eder. Bunun için
yediğimiz sebze ve meyvelerin, yani
temelde bitkisel gıdaların liflerini kullanır. Lifleri sindirmek bizim için zordur. Mesela elma kabuğundaki pektin
maddesi gibi. Ama onlar sindirebilir.

N

Bütirat ne işe yarar?
Bu liflerden kendilerine ve bize iyi
yağlar üretirler. SCFA kısaltmasıyla ,
boyu kısa yağlardır bunlar. Bu yağların
kısa olması onların enerji için hızlıca
yakılmasını sağlar. Uzun boylu yağları
yakmak uzun boylu bir iştir.
SCFA’lardan biri olan bütirat yağı,
bağırsak mukozamızı onarmak için
gerekli enerjiyi sağlar. Yani kale duvarında çatlaklar varsa sıvar. Böylece
içeri sindirimi bitmemiş yiyecekler
kaçamaz.
Bütirat kale duvarını onarırken başka pek çok fayda da sağlar.
Örneğin kolon kanseri riskini azaltır.
Oradaki tümör varsa beslenmesini
engeller. Kötü hücrelerin apaptoz ile
intihar etmelerini sağlar. Tümör olan
hücreyi tespit edip çoğalmasını engelleyen p53 genini aktive eder. İshale
de kabızlığa da iyi gelir. Bağırsaktaki
inflamasyonu azaltır. Bütiratı içeren
bir besin olan tereyağ ve sade yağı
da beslenmemize eklemeliyiz. Ancak
buradaki kritik nokta bu yağı kullanırken yanında karbonhidrat yememektir. SCFA’lar ve bütirat hızla enerjiye
dönüşebilir evet ama bütiratı hücrede
enerjiye çevirebilmek için ondan hızlı
koşan şekerin ortada olmaması gerekir. Şeker kötü yakıttır ama hızlıdır.
Ortada şeker varsa bütirat trigilserid
olabilir. Zaten tereyağının adını kötüye çıkaran onunla beraber tükettiğimiz karbonhidratlı yandaşlarıdır.
Konumuz yağ olduğu halde,
tekrar gökkuşağının tüm renklerinden
beslenmenin önemine vardık. ‘Tüm
hastalıklar bağırsakta başlar’ deyimini, ‘Tüm hastalıklar bağırsak hastaysa
başlar’ olarak değiştirebiliriz. Bundan
korunmak için beslenmemize çiğ olarak sebze ve meyveleri, kabuklu halleriyle eklemeliyiz. Sağlam bağırsak
kalesi için bu besinleri soframızdan
eksik etmeyelim.
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Pﬁzer-Biontech aşısı
nasıl etki ediyor?
Virüsü
anlamak
Covid-19’a yol açan
koronavirüsün üzerinde
taç benzeri proteinler
vardır. Bu proteinler
aşıların ideal hedeﬁdir.

m-RNA nedir?
Mesajcı RNA, vücudunuza nasıl
protein üreteceğini öğretir.

Aşının içeriği
Aşı tahribata uğramaması
için kaplama ile kaplı olan
m-RNA’yı içerir.

Aşı virüsü içermez bu
nedenle size hastalığı
bulaştırmaz.

Aşı; ateş, baş
ağrısı gibi
yan etkiler
gösterebilir. Bu
işe yaradığına
işarettir.
Antikor

Nasıl çalışır?
Aşıda m-RNA hücrelere
koronavirüsteki bu taç
görünümlü proteini ürettirir.
Böylece ileride virüs size bulaşırsa
bağışıklık sisteminiz onu hemen
tanır, nasıl savaşacağını bilir.

m-RNA mesajı
ilettikten sonra
hücreler tarafından
yok edilir.

KAYNAK: Amerikan Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi - CDC

Dünyada ‘altın standart’
Burası Almanya Hessen eyaletine bağlı
Marburg kentindeki BioNTech’in yeni üretim
tesisi. Şu an tesiste 250 milyon doz üretim
kapasitesi var. Ancak yıl bitmeden BioNTech
ve Amerikalı ortağı Pfizer üretim kapasitesini
yıllık 1 milyar doza çıkarmayı hedefliyor.
GETTY IMAGES

Aşı işe yarıyor, 65 yaş üstü
yoğun bakım hastası yok
6 Mart’ta günde 11 binlerde olan vaka sayısı kısıtlamalar kalkınca üç haftada 40 bine ulaştı.
Türkiye üçüncü dalgaya girerken 7 bölgede doktorlar, bölgelerindeki son durumu Oksijen’e anlattı
ÇAĞATAY BAYRAKTAR
DR. MUHARREM BAYTEMUR
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri

PROF. DR. NURSEL ŞAHİN
Antalya Akdeniz Üniversitesi

DR. ELİF TURAN
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı

İngiliz varyantı en
yaygın mutasyon

65 yaş ve üstü hastalığı
çok daha hafif atlatıyor

Yoğun bakımda aşı
olmuş hastamız yok

İngiliz varyantı Güney
Afrika ve Brezilya varyantlarını geçmiş durumda.
Ankara’da günlük 3 bin civarında
yeni vaka tespit ediliyor. İki doz aşı
sonrası geçen yıl Mart ayına göre 65
yaş ve üstü yoğun bakımdaki hasta
sayısı çok daha az. Enfekte olanların
hastalığı ise hafif seyrediyor. Çocuklar
arasında vaka sayısında az da olsa
bir artış var ama bunun nedeni İngiliz
varyantının tüm yaş gruplarında daha
bulaşıcı olması.
PROF. DR. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri

Yoğun bakımda
doluluk yüzde 50

1 Mart’ta Antalya turuncuydu,
ikinci haftadan itibaren kırmızı oldu.
Yoğun bakımların doluluk oranı
yüzde 50. Bütün mutant virüsler
Antalya’da görüldü. Bunlar arasında
İngiliz mutantı daha çok görülüyor.
Yeni vakaların yüzde 40’ı
İngiliz varyantı. Günlük
test sayısı yaklaşık 3
bin. Yüzde 11’i pozitif
çıkıyor. Aşılanmış 65 yaş
üstü vakalar hastalığı çok
hafif atlatıyor. Yoğun bakımda aşı
yaptırmış 65 yaş üstü yok. Hastalık
yoğun olarak 40-50 yaş arasında
şu an. Bunlar da daha çok hizmet
sektöründe çalışan insanlar.

1 Mart’tan sonra geçen yıl Haziran’da görülen serbestlik ortamı
olunca benzer bir artış görüldü.
Diyarbakır’da günlük 1500 test
yapılıyor, yüzde 18’i pozitif çıkıyor.
Genellikle çalışan kesimde vaka
görülüyor. Yaş grubu açısından 30-50 yaş aralığında
yoğunlaştı. En fazla
İngiliz varyantı hakim.
Yüzde 30 oranında. 65
yaş üstü aşı olanlar arasında vaka görülse de yoğun bakıma
yatan yok. Bu da bize iki doz aşının
etkili olduğunu gösteriyor. Virüsün
en çok düğün ve nişan gibi ortamlardan kapıldığını görüyoruz.

DR. ÇAĞATAY ENGİN
Erzurum Tabip Odası Başkanı

En fazla vaka şu an
40-50 yaş grubunda

Erzurum’da günlük test sayısı
2 bin. Yüzde 15’i pozitif. Vakalar
40-50 yaş aralığında. İngiliz varyantı Erzurum’da da hakim. 0-9 yaş
arasında hastalarımız olsa da hafif
atlatıyorlar. Yoğun bakımların doluluk oranı 60. Tam olarak
sınırdayız. Aşılanan 65
yaş üzerinde mutasyon
virüs etkisiyle tekrar
hastalananlar oluyor
ama hafif atlatıyorlar.
Yoğun bakımda yatan 65 yaş üstü
vaka mevcut değil. Bu durumda
aşının etkili olduğunu söyleyebiliriz
fakat daha hızlı bir aşılama programına ihtiyacımız var.

İstanbul’da günde ortalama 7 bin 500 yeni vaka görüyoruz. Yoğun bakımlarda doluluk
oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda.
Aşılamada yavaş ilerliyoruz. 65 yaş
üzeri aşılananlar arasında yoğun bakımda olan bilgisi elimize ulaşmadı.
PROF. DR. TUFAN TÜKEK
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı

Her 100 testten
15’i pozitif çıkıyor
Aşı olan 65 yaş üzeri vakalar
nadir olarak görülüyor,.öte yandan
henüz aşılanmamış 40-60 yaş arasında daha çok vakaya rastlıyoruz.
Her gün bin test yapılıyor, yüzde 15’i
pozitif. Sağlık çalışanlarının aşılanması sonrası 4 arkadaşımız enfekte
oldu. Ama hafif geçirdiler. Bu da bize
aşının etkisini gösteriyor.
PROF.DR. FUNDA BARLIK OBUZ

İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

İzmir’de en çok İngiliz varyantı görülüyor
Geçtiğimiz Kasım- Aralık arasındaki dönemdeki vaka sayılarına ve
hastane yoğunluğuna dönmeye
başladık. Aşılama yapılsa da
yavaş ilerliyor. Geçen aya oranla
vaka sayılarında yüzde 60 artış
var. İzmir, Mart başında turuncuydu. Şimdi kırmızı. Günlük testlerde
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pozitif çıkma oranı yüzde 12. İzmir’de
günlük yaklaşık 700 yeni vaka
görülüyor. Vakaların yüzde 30’u
İngiliz varyantı. 40-50 yaş aralığında vaka sayısı fazla. En çok
eğitimciler, kasiyerler, emniyet
görevlileri arasında vakalara rastlıyoruz. Çocuklar ayakta atlatıyor.

PROF. DR. OĞUZ UZUN
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

İki haftadır yoğun bakımlarda artış yaşıyoruz
Samsun’da son iki haftadır yoğun
bakımlarda yoğunluk görülüyor.
Eğitim araştırma hastanesinde
bekleyen sedyeler oluşmaya
başladı. Samsun’da günlük
test sayısı yaklaşık 6 bin. Günlük pozitif vaka sayısı 1000. En
fazla İngiliz varyantı görülüyor. Çok

daha hızlı bulaşıyor. Bu zamana kadar Güney Afrika varyasyonu sadece
20 kişide görüldü. 65 yaş üzeri
aşılanan kişiler enfekte olsa da
hafif atlatıyorlar. 0-9 yaş arasında daha çok İngiliz varyantı
görüyoruz. Yoğun bakımların
doluluk oranı yüzde 70 oranında.

Almanya’da yaşayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin
geliştirdiği Pfizer-Biontech aşısı etkinliğiyle şu an
dünyada “altın standart” olarak kabul ediliyor. Daha
az bilinen adıyla “Comirnaty” adlı bu aşı, Covid-19
virüsünün sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer etme prensibine dayanıyor. mRNA aşıları hücrelerimize bağışıklık yanıtı yaratan proteini
nasıl üreteceklerini öğretiyor. DNA ile bir etkileşimi
olmadığı için genetiğimizi değiştirme riski yok.

Sürü bağışıklığı
için % 75’imize
aşı yapmalıyız
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Oksijen’e
konuştu: Çin aşısının etki oranı yüzde
80’lerde, bu nedende sürü bağışıklığı
için yüzde 75’imizin aşılanması gerek
ehmet Ceyhan,
Türkiye’nin
üçüncü dalgada
değil ‘birinci dalganın
üçüncü pikinde’ olduğunu söylüyor. Ona göre
bir dalganın bitmesi
için vaka sayılarının tek
hanelere inmesi gerek.
Bugüne kadar aşılanan,
enfekte olan ve iyileşenlerle birlikte virüsle
tanışanların sayısı,
resmi rakamlara göre
20 milyonu buldu. Bu
rakam ‘sürü bağışıklığı
eşiğinden’ hala çok uzak.
Prof. Mehmet Ceyhan
“Aşılamanın hızlanması gerek. Bu hızla
toplumsal bağışıklığı
sağlamak zor. Nüfusun
yüzde 75’inin aşılanması
gerekiyor. Aşılanmaya
başlanmış fakat tedbirleri kaldıran ülkelerde vaka
sayılarının tekrar arttığını görüyoruz. Fransa,
Almanya, İngiltere gibi...
Türkiye’de de benzer bir
durum yaşanıyor. Pazartesi açıklanan kararların
çok da etkili olacağını
düşünmüyorum. Vaka
sayıları 30 bine çıktığı
zaman tedbirler alındı.
İller bazında değil ülke
çapında tedbir alınması
gerekir” diyor.
Prof. Ceyhan, sürü
bağışıklığı için gerekli
yüzde 75 oranını nasıl
bulduğunu ise şöyle anlatıyor: “Örneğin kızamık
aşısının etkisi yüzde 98.
Buna karşın yayılma
hızı çok yüksek olduğu
için toplumun yüzde
90’ına uygularsanız sürü
bağışıklığı kazanmış
olursunuz. Eğer
toplumda aşı
yeteri kadar
yaygınlaşmaz
ise yüzde 98
oranındaki
etkili aşı da insanları virüsten

M

koruyamayabilir. Kısaca
aşının etkisi ve topluma
uygulanması buradaki
en önemli faktörler. Türkiye’de uygulanan Çin
aşısıyla ilgili Hacattepe
Üniversitesi’nde yapılan
çalışma var. Buna göre
aşının etkinliği yüzde
80 olarak saptandı.
Covid-19, kızamık
kadar hızlı yayılan bir
virüs değil, bu yüzden
toplumun en az yüzde
70 ile 75’nin aşılanması
gerekir ki sürü bağışıklığı
sağlansın.”
Prof. Mehmet
Ceyhan, sağlık çalışanlarının bile tamamının
aşılanmadığını söylüyor:
“Çeşitli nedenlerle aşı
yaptırmamışlar. Bu
durumu grip aşısında da
yaşıyoruz, doktorlarımızın sadece yüzde 50’si
grip aşısı yaptırıyor. Şu
an tüm dünyada aşıya
erişim sorunu var. Ama
bu sorunu aşan ülkelerde bu kez ‘aşı karşıtlığı’
sorunu yaşanıyor. Burada en büyük avantaj,
insanlar hastalığın nelere sebep olabileceğini
yakından görüyor. Böyle
bir durum yaşamamak
için hızla nüfuzun en az
yüzde 70’inin aşılanması
gerekiyor aksi halde bu
salgını bitirmek mümkün
olmayacak.”
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Pfizer aşısı gençlerde % 100 etkili
Pfizer BioNTech aşısının
12-15 yaş arası gençler arasında
yapılan denemeleri sonuçlandı.
2260 genç iki gruba ayrıldı, bir
gruba üç hafta arayla iki doz aşı
yapıldı, diğerlerine ise plasebo
verildi. Plasebo grubundakilerden 18’i Covid olurken, aşının
yapıldığı grupta hiç enfeksiyon
görülmedi. Bu yaş grubu, 16-25

yaşa oranla iki kat daha fazla
antikor üretti. ABD’de aşının
yeni öğretim yılı başlamadan
ilk ve ortaokul öğrencilerine
yapılabileceği belirtiliyor. Pfizer
BioNTech geçen hafta aşıyı 5-11
yaş arasında denemeye başladı,
haftaya 2-5 yaş arası çocuklarda, sonra da 6 ay 2 yaş arasındaki bebeklerde deneyecek.

GETTY IMAGES

Gelecek yıl yeni aşı gerekebilir

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Santo Andre’de bir sahra hastanesi. Eskiden spor salonu olan hastanede, şimdi Covid hastaları şifa arıyor.

Brezilya nasıl yeni Wuhan oldu?

Ülkedeki siyasi kavga ve bilime karşı düşmanca tutum yüzünden her saat 125 kişi hayatını
kaybediyor. Hastaneler tamamen dolduğu için spor salonları ve askeri üsler Covid hastanesi oldu

V

irüs Brezilya’da 300 binden fazla
insanı öldürdü. Dünyayı saran en
tehlikeli varyantlardan biri bu ülkede çıktı. Ama siyasi kavga ve bilime
karşı düşmanca tutum nedeniyle Brezilya’da
kabus her geçen gün büyüyor. Her saat 125
kişinin can verdiği Brezilya’da günlük ölümler
3 bini de geçti. Dünyadaki en yüksek günlük
ölüm oranına sahip ülke olan Brezilya’da
hastanelerin tamamen dolması nedeniyle
askeri üsler, spor salonları hastaneye çevrildi.
Ancak başta Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olmak üzere birçok siyasi virüsü hafife
almaya devam ediyor. Bolsonaro, “Virüsün
ekonomiyi yok etmesine izin veremeyiz.
Bana koronavirüsle mücadelede başarılı olan bir tane ülke gösterin” diyerek son
ölüm sayılarına rağmen salgınla mücadele
stratejisinde değişiklik olmayacağını söyledi.
Brezilya için kapanma kararı almak da çok
zor. Nüfusun yüzde 40’ı kayıtsız çalışıyor.

Milyonlar eve götürecekleri ekmeği günlük
olarak çalışıp kazanmak zorunda. Bolsonaro,
“Yoksulluk içinde yaşayan insanları evlerine nasıl kapatayım?” diyor. Aynı Başkan
Pfizer’ın onlarca milyon doz öncelikli sevkiyat
teklifini reddettikten sonra Çin aşısının ülkesinde yapılan klinik testlerinde yaşanan sıkıntıları da alay konusu yapmış ve “Bu aşı bizi
timsaha dönüştürmezse iyi” demişti. Hatta
hükümetten bağımsız olarak aşı siparişi veren
Sao Paolo Valisi en büyük eleştiri oklarının
hedefi oldu

Aşı karşıtlığı yüzde 46
Bolsonaro ve çevresi aşı konusundaki komplo
teorilerini bastırmak bir yana dursun bunları
teşvik eden açıklamalar yapmaya devam
ediyor. IPEC tarafından yapılan son anket
halkın yüzde 46’sının aşı konusundaki komplo
teorilerine inandığını ortaya koydu. Durum
böyle olunca Brezilya aşılamada hiç istenilen

ccu cgg cgg gca
Dünyayı değiştiren 12 harf
Covid virüsünün genomu, 4 kimyasal bileşenin değişik
kombinasyonlarından oluşan 29 bin 903 harften oluşuyor.
O dizilimdeki 12 harf, virüsün insan hücresine giriş şifresi
oronavirüsün boyutu 1 milimetrenin
70 milyarda biri kadar. Dünyadaki tüm
Covid-19 virüslerini alıp bir kola kutusu
içine sığdırabilirsiniz. Peki bu kadar küçük bir
düşman nasıl hayatımızı değiştirdi? Cevap
koronavirisün gen dizilimindeki 12 harfte gizli
İnsan Genomu Projesi 1990’da başladı.
2003’te tamamlandığında 3 milyar dolar harcanmış insanın gen haritası
ortaya çıkarılmıştı. O 13 yıllık işi şimdi 24 saatte yapabiliyoruz. Gen dizilimindeki
4 harf (a, g, c, u) değişik
karbon, hidrojen, nitrojen
ve oksijen seviyelerine
sahip kimyasal bileşenlerin
(Adenin, Guanin, Citosine,
Urasil) ilk harfleri. Covid-19
genomu bu 4 harfin değişik
kombinasyonlarla bir
araya geldiği 29 bin 903
harften oluşuyor. İşte o
dizilimde yer alan 12 harflik
“ccu cgg cgg gca” bölümü
bu virüsün diğerlerine
oranla hayatımızı kâbusa
çevirmekteki gücünün
sırrı olarak kabul ediliyor.
Çünkü bu dizilim sayesinde
Covid-19 insan hücresine
kolayca girebiliyor.

K

Şifreyi ilk Çinli
Zhang çözdü
2020’nin Ocak ayında Avustralyalı viroloji
uzmanı Edward Holmes, Wuhan’da ortaya
çıkan yeni virüsün gen çözümlemesini yapan
Çinli arkadaşı Yong-Zhen Zhang ile telefonda
konuşuyordu. Zhang, sonuçları kendisiyle
paylaşınca o da bir internet sitesinde virüsün
tüm genomunu yayınladı. Sonra da twit-
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ter’dan bu siteye link verdi. İşte bu link sayesinde dünyanın dört bir yanından uzmanlar
aşı geliştirmek için çok kısa sürede çalışmaya
başlayabildi. Aynı şekilde dünyanın dört bir
yanında bir anda milyarlarca PCR adı verilen
testlerin üretilebilmesinin sebebi de o kodun
internet üzerinden çok hızlı bir şekilde tüm
dünya ile paylaşılmış olmasıydı.
ABD’de o ana kadar
hiçbir aşı ve ilacı onay
almamış olan küçük bir
ilaç firması olan Moderna’nın bilim insanları bu
kodu bilgisayarlarına
indirip virüsü nasıl etkisiz
hale getirebileceklerini
anlamaya çalıştı. Gördükleri sadece rakamlar
ve harflerdi. Yani onlar
için aslında bu bir yazılım
problemi gibiydi. Ama
sonunda Moderna işte o
kod sayesinde dünyada
onaylanan aşılar arasına
girdi. Moderna hisseleri
yüzde 400’e yakın değerlendi. Şirketin 2021’de 20
milyar dolarlık aşı siparişi
alacağı belirtiliyor.
Gen sekanslama denilen bu teknoloji sadece
birkaç yıl öncesine göre
10 milyonda bir fiyata inmiş durumda ve 100
bin kat daha hızlı ve kaliteli sonuç alınabiliyor.
İşte bu sayede dünyada paniğe sebep olan
İngiliz, Brezilya ve Güney Afrika varyantları
çok kısa süre içerisinde tespit edilebildi. Bu
varyantların gen dizilimlerinde orjinal Wuhan
virüsüne göre fark edilen değişiklikler sayesinde elimizdeki aşıları da bu yeni virüslere göre
yeniden “programlamak” mümkün olacak.

noktada değil. Tedavi için kullanılan ilaçlar ise
salgının başlarında etkin olduğu sanılan ancak
sonradan hiçbir iyileştiri etkisi olmadığı anlaşılan 3 ilaçtan oluşuyor. Bolsonaro hükümeti
bunları stokladığı için halen etkin olduğunu
savunuyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen
bu hafta içinde Brezilya’nın ünlü Butantan
Akademisi, iki yerli aşının artık son aşamaya
geldiğini ve Temmuz ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Butantan,
Sinovac aşısını da Çinli üretici CoronaVac
ile yaptığı anlaşma kapsamında Brezilya’da
üretmeye devam ediyor. 100 milyon doz aşı
için anlaşma yapıldı. Günde 270 bin kişi aşılanıyor ancak şimdiye dek nüfusun sadece 6.3’ü
aşılanabilmiş durumda.

Oxfam, Aşı Birliği, UNAIDS
gibi kurumların ortak çalışmasıyla 28 ülkede 77 bilim insanına aşıların etkinliği soruldu.
Salgın hastalıklar, enfeksiyon
hastalıkları uzmanları ve virologların çoğunluğu ortaya çıkan
varyantların halen kullanılmaktaki olan aşıları etkisiz hale
getireceğini, bu nedenle gelecek

yıl aşıların “güncellenmesi gerekeceğini” belirtti. Uzmanların
3’te 1’i mevcut aşıların koruyuculuğunu da 9 ay olarak tahmin
etti. Ayrıca doktorların yüzde
88’i, özellikle yoksul ülkelerde
aşılamanın düşük seyretmesinin bu ülkelerde daha tehlikeli
varyantlar ortaya çıkma olasılığını artıracağı söyledi.

İki farklı aşı, daha güçlü bağışıklık
İngiltere’de Oxford Üniversitesi, bir aşının ikinci dozu
mevcut değilse, insanlara farklı
bir aşı yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Bilim adamları
ilk olarak Pfizer BioNTech ile
AstraZeneca aşılarını gönüllüler
üzerinde denemeye başladı.
Karıştır ve eşleştir yaklaşımı işe
yararsa, tedarik darboğazının

aşılmasına yardımcı olacak.
Aynı zamanda iki farklı aşının
daha yüksek oranda koruma
sağladığı iddiası da açıklığa
kavuşacak. On yıllardır araştırmacılar grip, HIV ve Ebola gibi
bir dizi virüse karşı güçlü aşı
kombinasyonları deniyor. Halen
13 Covid aşısı kullanımda, 67’si
ise klinik deney. aşamasında.

Covid-19 sinir hastası yapabilir
New York Times, ABD’de
koronavirüse yakalandıktan
sonra psikolojik rahatsızlık geçirmeye başlayan
kişilerin hikayesini
yazdı. Ivan Agerton
isimli eski asker, hastalığı çok hafif atlatmasına
rağmen sonrasında sürekli

takip edildiği hissine kapıldığı,
uyku bozuklukları yaşadığı
gerekçesiyle iki kez tedavi
görmek zorunda kaldı.
Uzmanlar virüsün daha
önce psikolojik rahatsızlıkları olmayan bazı
kişilerde bu tür yan etkiler
yarattığını tespit etti. .
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VAKKO CEO’SU

JAKLİN GÜNER

“Lüksün performansı düşmedi
her 5 kişiden biri lüks ürün alıyor”
© OKSİJEN

Ekonomideki krize rağmen lüks moda endüstrisinin 2021’de yüzde 10 ile 19 arasında büyümesi bekleniyor.
Nişantaşı’nda yeni dev bir mağaza açan Türkiye’nin 86 yıllık lüks moda markası Vakko, 2021’de
20 yeni mağaza daha açacak. Vakko CEO’su Jaklin Güner, pandeminin lüks alışverişe etkisini anlattı

ELİF ERGU
elif@gazeteoksijen.com

P

andemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de
perakende. Lüks moda
markaları için pandemi
nasıl bir değişim getirdi?
Bu dönemde hızla adaptasyon
sağlamamız gerektiğini tüm dünya
gibi lüks moda markaları da öğrendi. Lüks moda tüm dünyada sürekli
büyüyen ancak pandemi ile birlikte yeni alışveriş alışkanlıkları ve
sürdürülebilirlikle değişim geçiren
bir boyutta. Bu da çok doğal çünkü
hayatımızdaki her şey değişiyor.
2021 iyi başlamadı, beklentileriniz nasıl?
2021 yılında lüks endüstrisinde
Covid 19’un gelişimine ve küresel
seyahate dönüş hızına bağlı olarak
yüzde 10-19 arasında büyüme beklentisi var.
Bu büyümeden kimler,
hangi markalar pay alabilecek?
Dünyanın dev markaları sarsılırken bazı markalar yeni dünyayı
daha iyi okuyarak yeni açılımlar
gerçekleştirdi.
Bugüne kadar mesafeli bir tavır
sergileyen lüks ve dijital dünya
ikilisi pandemi sonrasında artık ayrılmaz bir ikili oluşturuyor. Son bir
senedir karşımıza sıkça raporlarda
çıkan “nimble is the new black” yani
“çeviklik yeni vazgeçilmezimiz”
söylemi de bence yakın dönemde
lüks algımıza yön veren önemli
unsurlar arasında yer alıyor.
2020’de mağazalar uzun süre
kapalıydı, AVM’ler açıldığında da
en çok alışverişin yapıldığı hafta
sonlarında kapalıydı mağazalar.
Nasıl geçirdiniz 2020’yi?
Öncelikle şu bilgiyi vereyim.
2020 yılında grup olarak müşteriye satışlarımız 1 milyar 40 milyon
TL’ye ulaştı. Pandemiye rağmen
yaşadığımız bu büyüme ivmesi
bizim geleceğe dair umutlanmamızı
sağladı. 2021 hedeflerini belirlerken
de yakaladığımız bu ivmeyi devam
ettirme hedefindeyiz. Vakko Grubu
olarak müşteriye satışlarımızı 2020
yılına göre yüzde 60 artırarak 1.6
milyar TL’nin üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz.
Lüks alışverişte tüketici davranışları nasıl değişti? Ekonomide
kriz var. Bir yandan da yoksul daha
yoksul, zengin daha zengin oluyor.
Hep şu da söyleniyor, “Bir kesim
de elindeki parayı harcayamadı”…
Lüksü satın alma performansı
düşmedi. Lüks tüketicinin yüksek
beklenti düzeyi, hangi satış kanalından alışveriş yaparsa yapsın değişmiyor. Yükselen bir trend olan kişiselleştirme ve deneyim bu dönemin
yıldızı oldu diyebilirim. Beş tüketiciden biri lüks ürünler satın alırken
kişiselleştirmeyi kendileri için önemli
görüyor. İnsani dokunuş ve anlamlı
bir değer yaratmak öne çıkıyor.
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Mare Yalıkavak Marina mağazamızı
büyütüyoruz Bu yaz ayrıca, Vakko
Patisserie ile yazlık rotalarımıza
Alaçatı ve Göcek de eklendi. Vakko
L’Atelier lezzetlerini teknelere de
sunuyoruz.
Pandemide e-ticaret çok hızlı
büyüdü, sonrasında nasıl bir seyir
izler?
Pandeminin ilk sekiz ayında,
çevrimiçi moda endüstrisi 6 yıllık
büyümeye eşdeğer bir büyüme kaydetti. Dijital dünyada da kişiselleştirilmiş hizmetler, tüketiciye anında
cevap verebilecek geniş bir destek
ağı, teknolojinin kusursuz verimliliğini arttıracak.

“Sürdürülebilir Moda” hareketi

2021’de 20 yeni mağaza
açacağız. Vakko Patisserie
ile yazlık rotamıza Alaçatı
ve Göcek eklendi
“Sürdürülebilir Moda” kavramı bu tercihlerde ne kadar etkili?
Enerjiden sonra dünyayı en çok
tekstil ürünleri kirletiyor.
Moda dünyası dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 10’undan
sorumlu olduğu için; son dönemdeki en büyük karar mekanizmalarından biri de sürdürülebilir markalar.
Yakın zamanda yapılan bir McKinsey anketi, tüketicilerin yüzde
67’sinin sürdürülebilir malzeme
kullanımını önemli bir satın alma
faktörü olarak gördüğünü ve yüzde
63’ünün aynı şekilde bir markanın
sürdürülebilirliği teşvik ettiğini
düşündüğünü gösteriyor.
Vakko turistlere de hizmet veren bir marka. 2020’deki kayıp size
nasıl yansıdı?
BM Dünya Turizm Örgütü COVID-19 salgınından dolayı 2020’de
dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının yüzde 74 düştüğünü
açıkladı. Türkiye’ye 2020’de gelen
yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019’a

göre yüzde 69 düşüşle yaklaşık
16 milyon olarak açıklandı. Vakko
özelinde mağazalarımızda pandemi
öncesinde alışveriş yapan müşterilerimizin yaklaşık yüzde 20’sini
turistler oluşturuyordu. Buralarda
kayıplar yaşanırken diğer taraftan
da yurt dışı seyahatlerin yapılamaması, lokal müşterinin lüks perakendeye daha çok yönelmesi kayıpların
telafisinde ve yeni müşterilerin edinilmesinde önemli rol oynadı. 2020
Haziran’da açılmayla birlikte önce
Körfez ülkelerinden daha sonra da
Rusya’dan gelen ziyaretçilerle tekrar
turist hareketi başladı.

Vakko lezzetleri büyüyor
Nişantaşı mağazanız dışında yeni
yatırımlar var mı?
2021, Türkiye genelinde markalarımız için çok sayıda yatırımı
hayata geçirdiğimiz çok önemli bir
yıl. 20’ye yakın yeni lokasyon veya
mevcut mağaza büyümesi gibi bir
büyüme planımız bulunuyor. 2021
yaz aylarında özellikle Ege ve Akdeniz’deki Vakko Group yatırımlarımız devam ediyor. Bu yaz Bodrum
Mandarin Oriental’daki Vakko
mağazamıza ek olarak Bodrum
Loft, Maça Kızı, ve Kaplankaya’da
hizmet veriyor olacağız. Vakko
Patisserie ise Mandarin Oriental, Yalıkavak Marina, ve Bodrum Loft’da
dostlarımız ile buluşacak. Vakko

Yeni mağazacılıktan bahsediyor
herkes. Siz neler yaptınız?
Dijital dönüşüm kapsamında
yapay zeka, büyük veri, makine
öğreninimi özelinde 2021 yılında
Vakko’da önemli projelere start
verdik. Ayrıca yeni mezun üniversite öğrencilerine yönelik, yoğun
ilgi gören ve şu an mülakat süreci
devam eden Veri Bilimi Yetenek
Programı’nı başlattık. Bu çok özel
program ile gençlere 6 aylık yoğun
bir eğitim programı ve gerçek endüstri verisi ve problemleri ile veri
bilimi alanında kendini geliştirme
fırsatı sunmayı hedefleliyoruz. Dijital ve fiziksel dünyanın bir araya
geldiği ‘Phigital’ bir çağda olduğumuzu söyleyebiliriz. Birini kabul
etmek diğerini yok saymak anlamına gelmiyor, her ikisini de birlikte
harmanlamak ve tüm stratejilerinizi
bu yönde sunmak tüketicinin de
hayatını kolaylaştırır.
Pandemi döneminde yeni müşterileriniz oldu mu?
Online kanalda bir yıl öncesinde göre yeni müşteri kazanımında
yüzde 20’lik bir artış görüyoruz
ayrıca bu yeni müşteriler içerisinde
kadın müşteri oranında da bir artış
gözlemledik.
“Sürdürülebilir Moda” hareketi
içinde Vakko nasıl konumlanacak?
Bu güne kadar hayata geçirdiğimiz projeler arasında “Su Projesi”, “Deniz Temiz Derneği Sosyal
Sorumluluk Projesi”, “Vakko 20.
yy. Ormanı”, “Vakkorama Belgrad
Ormanı Koşu Parkuru”, “Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği” gibi önemli çalışmalar yer
alıyor. 2021 ilkbahar yaz dönemi
ile birlikte ise “Earth is Calling” ile
doğanın bereketli, bitmeyen enerjisini ve gücünü hatırlamak adına
aksiyon alıyoruz. Eşarp üretiminde
harcanan elektrik, su, arıtma ve
doğalgaz giderlerini azaltmak için
Kontinü Yıkama Makinesi yatırımı
yaptık ve bu yatırımla, suda yüzde
98 ve kimyasal kullanımında yüzde
97.5 tasarruf sağlanması konusunda
çalışmalarımız başladı. •

Bu alandaki büyümenin yüzde 75’i Z kuşağından gelecek
Z kuşağına yönelik atılım içindesiniz özellikle Vakkorama’yla. Z
kuşağının lüks ilgisi nasıl?
Lüks pazarındaki büyümenin
yüzde 75’i, 2025’e kadar Z jenerasyonu tarafından yönlendirilecek.
Z jenerasyonunun dinamiklerini,

tercihlerini ve yaşama bakış açılarını,
Vakko olarak önemsiyoruz. Vakkorama genç ve genç kalmayı tercih eden
bir marka.
Aynı evin içinde farklı jenerasyonları, aynı hikaye etrafında
buluşturuyoruz. Annelerin dolabın-

dan kızlara geçmiş bir eşarp bugün
bambaşka bir obje ama çok anlamlı
bir hikayenin parçası oluyor. Tek
kullanımlık bir dünyada uzun ömürlü
bu hikayelerin aynı zamanda Z Jenerasyonu için de önemli olduğunu
düşünüyorum.

Yine yeniden
Nişantaşı
Pandemide zor bir dönemden geçerken Nişantaşı’nda
yepyeni dev bir mağaza açtınız. Bu yatırıma nasıl karar
verdiniz?
Pandemi hepimize mağazalarda yaşadığımız fiziksel
deneyimlerin ne kadar değerli
olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yeni Vakko Nişantaşı
yatırımımızı tam bu nedenle
dostlarımıza yepyeni ve özel bir
mağazacılık deneyimi yaşatmak
üzere hayata geçirdik. Evet
zor bir süreçten geçiyoruz. Bu
zorlu süreçte birinci önceliğimiz
grubumuzun finansal gücünü
korumaktı. Bu yatırıma başlama
kararı hiç kolay olmadı. Yepyeni
bir mağazacılık konseptini hayata geçirdik. 4 katlı, çok ferah,
2500 metrekarelik bir alandayız.
Sadece yeni bir mağaza değil,
yeni bir dönemin de başlangıcı,
duyarlılığın bir sembolü olacak.
Mimarisinden sunduğu çok özel
hizmetlere kadar farklı. Nişantaşı’na özel ürünler, kişiye özel
kişiselleştirme hizmetlerimiz de
var. ‘Yine, Yeni, Yeniden Vakko
Nişantaşı’ diyoruz. Çünkü Vakko
olarak Nişantaşı ile ilk temas
ettiğimiz yıl 1993. O tarihten bu
yana Nişantaşı ile bağlarımızı
hiç koparmadık. Vakko Bistrot
misafirlerine özel bir ortam
sağlıyor. Yeni Vakko Nişantaşı
ile Vakko kadın, erkek, Couture,
Home, V2K Designers ve Vakko
L’Atelier artık Nişantaşı’nda tek
bir adreste buluşuyor.

Online kanallarla
her yerde
Sizce lüksün yeni başkenti
neresi dünyada?
Uzun süre Paris ve Milano
kabul gördü. Sonraları Londra,
NewYork, Hong Kong eklendi.
Pandemiyle birlikte yabancı
turist sayılarındaki düşüşle “lüksün başkenti” olgusu da evrildi.
Boston Constulting tarafından
yapılan bir araştırmaya göre
Çin’deki lüks tüketicilerin yüzde
50’si başkent dışındaki şehirlerde yaşıyor. Lükse online satışlarla ulaşıyorlar. İnsanlar artık
daha çok küçük şehirlerde, sahil
kasabalarında yaşıyor. Online
kanallarla artık lüks her yerde.
Türkiye’de lüks algısı
zaman içinde nasıl değişti?
Tüm dünyada olduğu gibi
kuşaklar değiştikçe boyut değiştirdi ancak son 1 yıl içinde büyük
değişim yaşandı. Osmanlı’nın
bize bıraktığı özenli el işçiliği,
zarif süslemeler ve kalitenin izlerini Cumhuriyet dönemi boyunca
taşıdık. Uzun yıllar zorluklar
yaşamış bir milletin şapkalarını
takıp, en özenli kıyafetlerini giyerek Beyoğlu’na çıkması lüksün
yansımalarıydı. Vakko’nun da
1930’lardan bugünlere yükselişi
lüksün yükselişi demektir. Türkiye’de 24 şehrimiz 1 milyon üzeri
nüfusa sahip. Türkiye’den yurt
dışına çıkan markalar sınırları
aşıyor. Gelecek yıllarda da Türkiye lüksün bir parçası olmaya
devam edecek.
Vakko üretiminin ne kadarını Türkiye’de yapıyor?
Üretimimizin yüzde 60’ını
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de yapıyoruz.
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Bitcoin geleceğin
Arjantin’e bakıp
almamız gereken yatırım aracı değil
kriz dersleri...
Arjantin ile Türkiye’nin yüksek enflasyonla mücadele
tarihlerinde epeyi benzerlikler var. Korumacı, devletçi
politikalar, sabit veya kontrollü kur denemeleri ve en
önemlisi sık sık değişen merkez bankası başkanları

Güldem
Atabay
guldema@gmail.com

Beraberinde de enflasyon yavaş yavaş
artmaya başladı.
2007’de, ülkenin enflasyon verilerini
hazırlayan, Türkiye’deki TÜİK benzeri INSDEC resmi başkanı hükümete yakın bir
isimle değiştirildi. 2007 yılına gelindiğinde, resmi enflasyon yüzde 10’a yakınken,
istatistiksel verilerin güvenilirliğini kaybettiği ortamda resmi olmayan enflasyon
ise yüzde 20’nin üzerindeydi.
Hiper-enflasyon hariç Türkiye’de
de enflasyonun benzer bir seyri oldu.
90’ların sonunda kısa sayılabilecek bir
kur çıpası denemesi hüsranla biten Türkiye’nin, yapısal sorunlarına odaklanarak
2001-2010 döneminde enflasyonla
mücadelede önemli yol kat ettiğini de
eklemek gerekli. Bu 20 yılın başlarında
merkez bankası başkanlarının görevde
kalma süresi de yaklaşık dört yıldı.

ürkiye ekonomisinde işler iyi gitmiyor. Tarih tekerrürden ibaretse
eğer, geçmiş dönemlerin benzer
durumlarını hafızlarda tazelemek gerek.
Bir ulusu kendi kendini yok etme yoluna sokan mekanizmalar açısından, 20
yy başlarında ekonomik açıdan dünyanın
en gelişmiş beşinci ülkesiyken bugün iç
karartıcı bir depresyon döneminde kilitli
kalan Arjantin önemli bir örnek.
Elbette ülke ekonomisindeki mahvoluşun köklerinde 1976-1983 askeri
diktatörlük yılları olduğu iddia edilebilir.
Başkanların görev devir hızı...
Fakat yozlaşmanın temelinde, seçimlerle
göreve gelerek sıradan halkın iyileşmesini
Arjantin’e dönersek, Eylül 2004’te AMB
savunurken kendini zenginleştirmekten
Başkanı olan Redrado, 2008 mali krizinöteye geçmeyen hükümetler dönemlerinden sonra, hükümetin artan döviz ihtiyacı
deki yolsuzlukların olduğunu belirtmek
karşısında Devlet Başkanı Kirchner’in,
gerekli.
merkez bankası rezervlerinin bir kısmını
Ancak, Arjantin’e bakarak Türkikullanma planına karşı çıktığı için önce
ye’de bu günlerde ekonomide yaşanan
görevden alındı; adli süreçte geri döndü
akıl tutulmasının açıklaması olarak
ve 2010‘da istifa etti. Geçen yıl yaşanan
alınabilecek en önemli ders, kilit pozispandemi krizinde Türkiye Cumhuriyet
yonlardaki isimlerin nasıl atandıklarıyMerkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmala ilgili.
yan yöntemlerle swap hariç nette eksi 50
1930’da kurulan Türkiye Cumhurimilyar dolara kadar satıldığını hatırlatyet Merkez Bankası’ndan beş yıl sonra
mak yerinde olur.
1935’te Arjantin Merkez Bankası (AMB)
Arjantin hiper enflasyona geri dönfaaliyete geçti. 1946’dan sonra geçen 75
medi ancak eski kötü yönetim biçimi
yıllık dönemde, Arjantin’de görev yapan
devredeydi. 2020 sonunda yıllık resmi
devlet başkanı sayısı 24
enflasyon yüzde 37; para
olurken, tam 60 merkez
politikası faizi yüzde 38
bankası başkanı görev
iken, gerçek enflasyon
Arjantin’de son
aldı. Türkiye özelinde öryüzde 50 civarınday75 yılda 24 devlet
neğin, 1931’den bu yana
dı. Politika faizindeki
başkanı, tam 60
merkez bankası başkan
artışa rağmen AMB’deki
merkez bankası
sayısı 25 iken; sadece
politize edilmiş kadrolar
başkanı görev
dördü 2.5 yıl içinde göretoplam para arzındave geldi-gitti.
yaptı. Türkiye
ki yüzde 95’lik artışla
Arjantin II. Dünya
enflasyonu beslemeye
ise son 2.5 yılda 4
Savaşı öncesinde büyük
devam ediyordu.
merkez bankası
bir tarımsal ihracatçı ve
Arjantin merkez
başkanı, 3 de
önemli bir ekonomik güç
bankası başkanlarının
TÜİK başkanı
merkeziydi; öyle ki Bue1945’ten Aralık 2020’ye
değiştirdi.
nos Aires ile Paris sık sık
kadar geçen yıllarda
karşılaştırılıyordu. 1946ortalama görev süresi
1955 döneminde hüküm
yaklaşık 15 ay. Bu süre
süren gösterişli Peron yönetiminde Arjanelbette herhangi bir para politikasının
tin’in dört merkez bankası başkanı oldu.
uygulanmasında en büyük engel.
Uygulanan politikalar, Türkiye’de de o
Türkiye’de son 2.5 yılda dört merkez
dönem benimsenen 1950’lerin kalkınma
bankası başkanı, üç TÜİK Başkanı bizzat
ekonomisi kalıbındaydı: Devasa kamu
Cumhurbaşkanı’nın devreye girmesiyle
harcamaları ve korumacılık.
değiştirildi. Bu süreçte TÜFE iki kez
yüzde 20’ye yöneldi. TL yüzde 50 değer
Hiper enflasyondan nasıl çıktı? kaybetti.
Arjantin’den Türkiye’nin alacağı en
Arjantin’de enflasyon, bu dönemde çift
hayati ders, para politikasının teknik
haneli oranlara ulaştı, 1960’larda bu
özelliklerinin seçiminden önce bu işten
seviyelerde kaldı ve 1970’lerde üç haneli
sorumlu tutulacak yöneticilerin atamarakamlara yükseldi. 80’lerin ortalarınlarında uygulanacak hüküm ve koşulda Arjantin’de hiper-enflasyon dönemi
ların çok daha fazla önemli olduğu.
başladı; 1986-1990 döneminde ortalama
Hong Kong, Para Otoritesinin başkanı
yüzde 1.400’e yakındı.
olan Yam’ın 14 yıllık yönetimi altında
Bu döngüden çıkmak için Nisan
para kurulunu terk etmeden 1998 krizini
1991’de “para kurulu” düzenlemesiyle,
atlattı. FED Başkanı olarak en ünlülerpara birimini ABD dolarına sabitleyen
den Greenspan 18 yıl görevde kalarak
Arjantin Merkez Bankası bu yolla parasal
ABD ekonomisini Asya-Rusya krizleri
disiplin ve düşük enflasyon aradı. Para
çalkantılarından geçirdi; 2006’da ayrıldı.
kurulu başlangıçta işe yaradı ve enfBernanke 2006-2014 arasında görevde
lasyon oranı birkaç yıl içinde düşük tek
kaldı; küresel finansal krizi yönetti. Yellen
hanelere indi.
2014-2018 dönemindeki Fed Başkanlı1998 Asya krizi sırasında Arjantin,
ğı’ndan kendi istifasıyla ayrıldı.
aynı dönemde esnek döviz kuruna sahip
Merkez bankacıları için daha uzun
olarak para biriminin zayıflamasına izin
görev süreleri, daha kısa olanlardan
veren ve ihracat artışıyla krizden çıkan
açıkça daha iyi. Bununla birlikte,
Brezilya’nın aksine kur sabitlemesi
sağlam bir para politikası için daha
sisteminin sürmesi için mücadele etti.
da iyisi, merkez bankası başkanının
2002’ye gelindiğinde Arjantin’in para
görevden erken alınmasını kanunen
kurulu, endişeli mevduat sahiplerinin
yasaklamak ve uzun görev süresi sona
bankalara yüklenmesiyle çökerek terk
erdiğinde yeniden aynı koltuğa gelişini
edildi. Büyük bir devalüasyonun ardınengellemek.
dan, peso yavaşça esnek hale getirildi.

T

Akademisyen Buiter,
Bitcoin’i savunan
argümanları ele
aldığı makalesinde
avantajdan çok
dezavantajlara ve
risklere işaret ediyor

E

konomist Dambisa Moyo,
geçtiğimiz günlerde
Financial Times’ta kaleme
aldığı yorum yazısında,
iş dünyası liderleri için Bitcoin’e
yatırım yapmanın yararlarından
bahsetti. Üç temel argümanı var:
Bitcoin şirketlerde riski hafifletmenin bir yolu olabilir, kripto paralar gelişmekte olan ülkelerde iş
yapmak adına çözüm sunabilir ve
dijital paralar “para platformları”
yeni ve heyecan verici bir geleceğin habercisi

Willem
H. Buiter

Columbia Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler misafir öğretim üyesi.

olabilir. Sırayla ele alalım.
İlk olarak, Bitcoin satın
almanın şirketlerde riski nasıl
azaltacağı belli değil. Moyo’nun
işaret ettiği tek risk, belki de tüm
zamanların en büyük spekülatif
balonunu kaçırıyor olmak. Ama
potansiyel gelirler ile yüksek riskli
sermaye kayıpları kıyaslandığında, bu gerekçe Bitcoin’i makul hale
getirmeye yetmiyor.

Riskleri azaltmıyor
Kripto paraların gelişmekte olan
ülkelerde sıkça rastlanan sorunlara çözüm getireceği fikri de aynı
derecede abartılı. Mesela gelişmekte olan piyasaların aşırı para
basma riskini ortadan kaldırması,
Bitcoin’i bir anda güvenilir bir
tasarruf aracına dönüştüremez. Moyo, Bitcoin’in düşük
ve orta gelirli ülkelere
“gurbetçi parası” girişini
kolaylaştıracağını öne
sürüyor. Ancak bu iddia
Bitcoin işlemlerinin
verimsizliğini göz ardı
ediyor. Bitcoin’in blok süresi yaklaşık on dakika aldığı

İşimiz değer bilmek,
değer vermek.
Bilginin, tecrübenin ve girişimciliğin değerini bilmek...
Her işimizde önce insan ve hayata değer vermek...
Ülkemizin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu olarak
25 yılda bir dünya şirketi haline gelmemizin
arkasındaki neden budur...

değerini bilir...
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için, saniyede yalnızca yedi işlem
yapılabiliyor.
Bitcoin arzının 21 milyon
birimle sınırlanması da aslında
bir dezavantaj. Normal bir para
biriminin gerektirdiğinde arz
açısından muazzam bir genişleme
gücüne sahip olabilmesi gerekir.
Peki, Bitcoin gerçekten de usta
yatırımcıların görmezden gelemeyeceği yeni bir dijital altyapının
öncüsü mü? Hayır çünkü Çin’de
ve bazı diğer ülkelerde yayılmaya
başlayan, merkez bankalarının
piyasaya sürdüğü dijital paraların, yani CBDC’lerin Bitcoin’le
veya diğer merkezî olmayan
özel kripto paralarla hiçbir ortak
noktası yok. CBDC’ler doğrudan
geleneksel banka hesaplarının
dijital versiyonları. Devrimci
bir gelişmeye işaret etmiyorlar.
Zaten diğerlerinin getirdiği sözde
devrim hâlihazırda başarısız
olmuş durumda. Aklı başında
hiçbir yatırımcı bunlara yaklaşmamalı. Bitcoin’in aşırı yüksek
enerji gereksinimi ise son darbeyi
vuruyor. Sonuç açık: Bitcoin aşırı
riskli ve çevresel açıdan sakıncalı.
Gelişmekte olan piyasalardaki
herhangi bir soruna makul bir
çözüm sunamaz; hatta muhtemelen güvenilir bir mübadele
aracı olarak bile hizmet veremez.
Bitcoin ve benzerleri ne kadar
çabuk tarihe karışırsa herkes için
o kadar iyi olur.
© Project Syndicate
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Greta: Başa bela olmaya devam
“Çocukların ahlaki üstünlüğünden yararlanarak yetişkinlere doğruyu anlatan” Greta Thunberg,
18 yaşını doldurdu, artık “çocuk aktivist” değil. Ama dünyaya verdiği mesaj değişmedi
sının egzersiz bisikleti ve birkaç ev
bitkisi var. Okula geri döndü.

LESLIE HOOK
Greta Thunberg birkaç ay önce
18 yaşını doldurdu ama ara sıra
bunu unutuyor. Gülümseyerek
“Artık oy kullanabiliyorum” dese
de bazen alışkanlıkla ağzından “Biz
çocuklar” lafının kaçtığı da oluyor.
Bu alışkanlığı değiştirmekse göründüğünden çok daha derin bir değişime işaret ediyor. Çünkü dünyaya
verdiği mesajın özünde hep “biz
çocuklar” ifadesi yer aldı.

Thunberg’i dünyanın en ünlü iklim aktivisti yapan fikir buydu. Ona
göre, dünyayı iklim değişikliği gerçeğine karşı çocuklar uyarmalıydı.

Ancak bugün dünya çok farklı
bir durumda. Bu görüşmeyi gerçekleştiğimiz Mart ayının ortasında
Avrupa’nın büyük bölümü, farklı
kısıtlamalar uyarınca evlere kapanmış durumda. Thunberg Stockholm’de ailesiyle oturuyor; zoom
görüşmemizin arka planında baba-

yor. “Bir bakıma hâlâ tam olarak
kavramış değilim… Böyle şeylerle
aranıza mesafe koymanız gerekir,
kişisel hayatınızı ele geçirmesine
izin veremezsiniz. Aksi halde bana
yöneltilen tüm bu ilgi bitince – ki bu
çok yakında olacak – başa çıkmam
çok zor olabilir.”

Pandemi krizi sebebiyle global
emisyonlar geçtiğimiz yıl yüzde 6
oranında azaldı. Thunberg’e göre
“Emisyonlardaki azalma geçici ve
tesadüfiydi… Biz bu konuda gerçek
bir çaba gösterdiğimiz için olmadı.”

‘İşler kontrolden çıkıverdi’
Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadelenin en başarılı günlerinde
hareketin yüzü haline geldi. Geride
kalan iki yılda konferans verdiği
onlarca ülkede 2050 yılına gelindiğinde “net sıfır” emisyona geçme
hedefini açıkladı. Thunberg’in ilham
verdiği protestolar sırasında meydanlarda yürüyen binlerce çocuğun
görüntüleri sayesinde, iklim değişikliği siyasette birkaç yıl öncesine
kadar hayal bile edilemeyecek bir
odak noktası haline geldi.
Peki Thunberg şöhretini neye
borçlu? “Bilmiyorum” diyor. “Sanırım doğru zamanda doğru bir

Greta Thunberg, “Şöhretin bu kadar uzun sürmesine şaşıyorum” diyor.

şey yaptım. Olaylar birbirini izledi,
birbirine eklendi ve evet, işler kontrolden çıkıverdi.”

İki yıl önceki son görüşmemizde
Stockholm’de öğle yemeği yemiştik.
Thunberg dışarıdan hâlâ o günkü
haline benziyor ama ne kadar olgunlaştığı konuşma ilerledikçe daha
iyi anlaşılıyor. Otizmin bir türü olan
Asperger sendromunu yaşayan birçok kişi gibi havadan sudan konuş-

makta biraz zorlanıyor. Biraz sert
başlayan sohbet giderek kıvamını
buluyor. Thunberg konuşurken nakış işlemeye başlıyor.

Thunberg uzun süre iklim değişikliğinin olası çözümleri hakkında
ayrıntılı tartışmalara girmekten
kaçındı; bunu başkalarının düşünmesi gerektiğinde ısrarcı. Ama artık
çözümler üzerine daha fazla kafa
yormanın vakti gelmedi mi?

Norveç bile olsa,
sokakta yürürken
muhakkak birileri
beni durdurur.
Ama İsveç’te
kimse bana dönüp
bakmıyor bile.

Gerçekten o
kadar öfkeli miydi,
yoksa işin içinde
biraz oyun da var
mıydı? “Aslında ikisi
de” diye cevap veriyor. “Bunun
hayatımda bir kez elime geçecek
bir fırsat olduğunu biliyordum; bu
yüzden olabildiğince faydalanmak
istedim.”

‘Öfkeli ergen’ değil!
Ne var ki öfkeli ergen imajının üzerine yapışması keyfini kaçırmış gibi.
Hafif kıkırdayarak, “Ben hiç sinirlenmem” diyor. “Etrafımda kime
sorsanız o konuşmama güler.”

Bu yıl Uygulamalı Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre, Thunberg’in takipçileri
üzerindeki etkisi, onun benzersiz
yanlarından biri. Thunberg adı iş
dünyasında da her yere yayılmış
durumda.

Carbon Tracker adlı düşünce
kuruluşunun enerji stratejisti Kingsmill Bond şöyle diyor: “Son 50 yıla
kıyasla, iklim sorununu ciddi bir
şekilde ele alma girişimleri bakımından şu andaki en büyük fark,
ekonomilerin artık bunun üzerinde
çalışıyor ve işliyor olması.”
Thunberg şöhretinin kalıcı olmasını beklemiyor. “Bu kadar uzun
sürmesine şaşırdım” diye konuşu-

OKSİJEN

14

CMYK

‘Elimizdeki tek araç’

Artık çocuk olmasa da kullandığı temel aracın değişmediğini
“Şu anda çok geniş bir kitleye
söylüyor: Çocukların ahlaki üserişebildiğimden, eğer vergi gibi
tünlüğünden yararlanarak yetişkonularda konuşmaya başlarsam,
kinlerden doğru şeyi yapmalarını
bu iklim krizinin parti politikalarına
istemek. “Ahlakı kullanmamamız,
indirgenebilecek bir sorun olduğu
kimseyi utandırmamamız, suçluizlenimi yaratır. Bu da krizin önemiluk duygusunun üzerine gitmeni azaltır” cevabını veriyor.
memiz gerektiğini söyleyenler var.
Thunberg’in en ünlü anlarından
Ama küresel anlamda bağlayıcı
biri, Eylül 2019’da New York’taki
sözleşmeler yapaBM İklim Zirvesi’nde
madığımıza göre
yaptığı konuşmaydı.
Başka
bir
bundan başka bir
Gözlerindeki öfke
ülkeye
gidecek
gücümüz yok…
yaşlarıyla karşısında
olsam, hatta bu
Elimizdeki tek araç
oturan devlet büyükbu.”
Danimarka
veya
lerine “Bu ne cüret!”
diye çıkıştı. “Boş sözlerinizle hayallerimi
ve çocukluğumu
çaldınız.”

Bu ilan Oksijen Gazetesi Reklam Servisi tarafından alınmıştır.

Öte yandan Stockholm’de gündelik hayatına hiç rahatsız edilmeden
devam edebildiği için çok memnun.
“İsveç’te olduğum için çok şanslıyız,
Jantelagen adını verdiğimiz toplumsal kural sayesinde kimse üzerinize
gelmiyor. Başka bir ülkeye gidecek
olsam, hatta bu Danimarka veya
Norveç bile olsa, sokakta yürürken
muhakkak birileri beni durdurur.
Ama İsveç’te kimse bana dönüp
bakmıyor bile. Beni fark ettiklerini ve
tanıdıklarını gözlerinden anlıyorum
ama kimse beni alıkoymuyor. Aslında bu çok hoş bir şey.”

Thunberg’in
platformu, protestoların büyük gücünü
birçok açıdan ortaya
koyarken sınırlarını
da gösteriyor. Talepler konusunda alınacak çok yol var. Ama
çocuk aktivistler
büyüyecek. İklim hareketinde bundan sonraki adımları atma görevi
muhtemelen bilim insanlarına, karar
alıcılara ve mühendislere düşecek.
Bu yıl Glasgow’da düzenlenecek
olan COP26 BM İklim Zirvesi yaklaşırken, Greta’ya zirvenin bir şeyleri
değiştirme ihtimali hakkındaki görüşlerini soruyorum. “Eğer yeniden
iptal edilmezse ve davet ederlerse”
büyük ihtimalle Glasgow’a gideceğini söylüyor.

Köpekleri Roxy ve Moses kapıda
havlamaya başlayınca elindeki işi
bir anlığına bırakıyor. Bundan sonra
ne yapacağını ve iklim değişikliği
konusunda çalışmayı sürdürüp sürdürmeyeceğini soruyorum.

“Maalesef, devam edeceğim”
cevabını veriyor. “Her şey düzelsin
isterdim. Böylece iklim aktivistlerine
gerek kalmazdı. Ama gerçekçi olmak
gerekirse, büyük ihtimalle böyle
olmayacak… Kesin olan bir şey var:
Şartlar elverdiğince elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz. Bilim
dünyasıyla iletişim halinde olmayı
ve iktidar sahiplerinin başına bela
olmayı sürdüreceğiz” diye ekliyor,
yüzünde aynı hafif gülümsemeyle...
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Avrupa turizminde kayıp sezon kaygısı
Financial Times yazarı Daniel Dombey Madrid’de Güney Akdeniz turizminin nabzını tutarak iyi ve kötü senaryoları
derlerken Martin Arnold ve Alice Hancock, Almanya ve İngiltere’de “giden yolcu” bilançosunu araştırdı
María Antonia Llull’un Mallorca
temel öngörüsüne bakılırsa, bu yıl
merkezli otel zinciri her ay en az 1.5
yabancı turist sayısının 2019 sevimilyon euro kaybediyor ancak Llull
yesinin yüzde 56’sına ulaşmasıyla
her şeye rağmen bu yılın kurtarıcı
ülke ekonomisi yüzde 6 oranında
olabileceğini umuyor.
büyüyecek. Merkez Bankası bir
Koronavirüs salgını sebebiyle
yandan turizmin ve genel olarak
zincirde yer alan otuza yakın otel
ekonominin bu beklentilerin hayli
aylardır kapalı, Hipotels grubu 3 bin ötesine geçebileceğini söylerken,
civarı çalışanını ücretsiz izne çıkardı. diğer yandan “ağır bir senaryoya”
Grubun sadece İspanya dışındaki
karşı uyarıyor. Kötü senaryoda,
tek oteli olan Meksika, Cancún’daki
İspanya’nın büyümesi yüzde 3 ile
tesisi açık.
sınırlı kalabilir, turizm ise 2019’un
Güney Avrupa’da bölge ekosadece yüzde 14’ünde kalan 2020
nomisinin ciddi bir bölümünü
rakamlarının bile altına düşebilir.
oluşturan turizm sektörü aşılama
Erken göstergeler, toparlanmasürecinin ağır ilerlemesi sebebiyle
nın yavaş olacağını söylüyor. Lutbir nevi arafta kalmış durumda. Vafhansa, Paskalya tatili için Almankaların tekrar artmaya başlamasıyla
ya-Mallorca biletlerini neredeyse
bir yazın daha kaybedilme ihtimali
tamamen satmış olsa da toplam bilet
yükseliyor.
satışının pandemi öncesi seviyelere
Paskalya Bayramı, uçaklar dogöre en fazla yüzde 40 ila 50 arasınlusu Alman turistin Mallorca’ya
da olması bekleniyor.
gelmesi sayesinde Llull’a bir nebze
Yunanistan umutlu değil
nefes aldırabilir ancak asıl hayati
Diğer Avrupa ülkeleri de uzun
olan yaz sezonu.
vadeli ekonomik sorunlara hazırlaLlull, “Bir yazı daha boş geçinıyor. Yunan Turizm Konfederasyorirsek çok sayıda işletme yok olup
nu’na göre, Yunanistan’daki toplam
gidecek” diyor.
istihdamın beşte birini sağlayan tuGeçen yıl turizmde yaşanan
rizmden elde edilen
çöküş, İspanya ekogelirler, geçtiğimiz yıl
nomisine çok büyük
AB yaz sonuna
yüzde 77 oranında
zarar verdi. İspanya
kadar yetişkin
geriledi.
Merkez Bankası’nın
nüfusun yüzde
Şu ana kadar bu
geçen hafta yayın70’ini aşılamayı
yıl da aynı derecede
ladığı verilere göre
hedefliyor ama
ümitsiz görünüyor.
2020 senesinde
Avrupalı otelciler
Geçen hafta yayınnormalde en yoğun
bu sürecin
lanan verilere göre,
dönem olan Temsezon sonunu
şubat ayında Yunamuz-Eylül sezonunbulmasından
nistan’daki otel reda yabancı turistlerkorkuyor
zervasyonları geçen
den elde edilen gelir,
yılın aynı dönemine
2019 yılının aynı
göre yüzde 74 azalırken internette
dönemine göre yüzde 78 azaldı.
oda aramaları yüzde 63 oranında
Turizm İspanya’da GSYİH’in
geriledi. Yunan Turizm Bakanı Haryüzde 12’sini oluşturuyordu; dory Theoharis kısa süre önce “geçen
layısıyla bu çöküş geçtiğimiz yıl
yıldan daha iyi bir sene” beklediğini
ekonomik üretimde yüzde 11’lik bir
söyleyerek iyimserlik vurgusu yaptı
daralmaya sebep olarak İspanya’yı
fakat “rezervasyon rakamlarının can
Avrupa’da en çok zarar gören ülkesıkıcı” olduğunu da kabul etti.
lerin başına koydu.
Goldman Sachs turizmde kesKrizin merkezi İspanya olsa da
kin bir sıçrayış bekliyor ve bunun
turizm sektörü tüm Güney Avrupa
İspanya’ya yüzde 1.4, Yunanistan’a
için önemli. Bölgedeki ekonomik
ise yüzde 1 oranında bir toplam
üretimin yüzde 11’i, istihdamınsa
gelir artışı getireceğini söylüyor analtıda biri turizmden geliyor.
cak bu tahminler çoğu kısıtlamanın
Pictet Varlık Yönetimi’nden
Haziran’da kalkacağını varsayılıyor.
ekonomist Nadia Gharbi’ye göre
Kısıtlamaların yaz boyu sürmesi
bu ülkeler pandeminin yol açtığı
halinde ise kötü senaryoya karşı
etkilerden Kuzey Avrupa’ya kıyasla
uyarıyor. Bu durumda bütün Güney
zaten daha fazla etkilendi ve borç
Avrupa’da büyümenin yüzde 1.3
seviyeleri daha yüksek.
oranında azalması bekleniyor.
Gharbi, “İkinci bir yaz sezonuBurada kilit unsur aşı: Hem
nun kaybı sorunları körükleyerek
menşe hem de varış ülkelerinde
kemerlerin daha da sıkılmasına yol
bulaşmanın önünü kesmenin ve hüaçacak” uyarısında bulunuyor.
kümetlerin seyahat izni vermesini
İspanya Merkez Bankası’nın

sektör hiçbir geliri olmadan iki yıl
ayakta kalabilir ki?”
Ancak şu anda sektör yeni engellerle karşı karşıya. Almanya’dan
Lufthansa’ya Paskalya tatili için ek
uçuş koymama talimatı geldi ve
Alman hükümeti Balear Adaları’na
uçan vatandaşlarının sayısındaki
artış sonucu yurtdışı tatillere geçici
yasak getirmeyi düşünüyor.

‘Nereyi imzalayacağız?’

İspanya’nın Málaga gibi tatil bölgeleri, bir sezonu daha kaçırma riskiyle karşı karşıya.

kolaylaştırmanın başka yolu yok.
AB yaz sonuna kadar yetişkin
nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyor; ne var ki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in
“Yaz mevsimi 21 Eylül’e kadar sürüyor” vurgusu üzerine turizm sektörü
alarma geçti. O tarihte esas tatil sezonu bitmiş olacak.
Thomas Cook CEO’su Alan French ise bu yaz insanların tatil yapacağı
konusunda şüphe duymadığını an-

cak “Tartışmanın zaman ve kriterler
üzerinde döndüğünü” belirtiyor.
İspanya turizm sektöründe faaliyet gösteren Exceltur Grubu’nun
Başkan Yardımcısı José Luis Zoreda,
“Sezonu kazanabilmek için yaz başında güven tesis etmek zorundayız”
diyor. “Güven tesis etmenin ekim
ayını bulması sağlık açısından doğru
olabilir ancak bizim sektör için felaket olur. Ekim 2019’dan bu yana kapalı bekleyen işletmeler var… Hangi

İspanya’nın en büyük turist kaynağı
olan İngiltere ise yurtdışı seyahat
kısıtlarını artırıyor. Öte yandan, İspanyol ve Yunan hükümetleri, AB
çapında bir aşı belgeleme planının
vaktinde yürürlüğe konmama ihtimali karşısında, İngiltere ile karşılıklı
seyahat anlaşması yapmak için irtibata geçmiş durumda.
Son sözü yine Llull’a verelim:
“Yaz sezonunu kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Bana şimdi 2019’daki işlerin
yarısına razı mısın deseler, hiç tereddüt etmeden ‘Nereyi imzalıyoruz?’
derdim.”

Avrupa otellerinin salgınla mücadelesi
Konaklama cirosu beklentileri (2019=100)
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Papaz elde kalırsa
isyan etmek yok!
Türkiye’de bir Bitcoin patlaması var. Evden çalışan
ücretli kesim ve salgın dönemi işsiz kalan gençler,
dünyadaki yeni dijital fırsatlardan pay alma peşinde

Levent
Ertem
leventmetre@gmail.com

Hesaplar şaşacak
Döviz kurundaki dalgalanma, otomobil fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı.
Markalar, ay başında yüzde 3-5 oranında zam yaptı. Zamlardan en çok orta sınıf
otomobiller etkilenecek. Birçok model yüzde 80’lik vergi dilimine girecek
AUTO AJANS

Mete
Tansu
metetansu@gazeteoksijen.com

T

ürkiye’de otomotiv pazarı
yılın ilk çeyreğinde hareketli
geçti. Satışların 2020’ye oranla
daralması beklenirken, ilk
3 ayda 10 yıllık ortalamaların üzerine
çıkıldı hatta rekorlar kırıldı. Satışların
tahminlerin üzerinde seyretmesinde hiç
kuşkusuz döviz kurunun yılbaşından
bu yana yatay seyretmesi etkili oldu.
Otomobil satışlarını direkt etkileyen
faizlerdeki yükselişe rağmen, döviz kurlarındaki gevşeme hem markalar hem
tüketiciler için önemli avantajdı. Ancak
Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle
euronun yüzde 10’dan fazla yükselmesi,
otomobil satın almak isteyenlerin tadını

kaçıracak. Şirketler, bu ay itibariyle kurdaki artışları araç fiyatlarına yansıtmaya
başlıyor. Birçok marka fiyatlarını güncelledi, yüzde 3-5 oranında zam yapıldı.
Oran az görünse de 300 bin TL’lik orta
sınıf bir otomobilde 10-15 bin liralık,
C segmenti premium araçta 35 bin liralık artıştan bahsediyoruz.

2. elde de fiyatlar artacak
Zamlardan en çok orta sınıf etkilenecek,
yüzde 45-50’lik ÖTV dilimine giren model sayısı azalacak. Otomobil fiyatlarına
zam gelmeden önce yüzde 80’lik vergi
sınırında dolaşan yaklaşık 35 model
vardı. Yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki bu
araçların fiyatı 226 bin TL ile 232 bin TL
arasında değişiyordu. Şimdi bazı modellerde fiyatlar ‘matrah’ nedeniyle
50-55 bin TL birden artış gösterecek,
280 bin TL’nin üzerine çıkılacak. Sıfır km
araçların zamlanması, Kasım 2020’den
beri gerileyen ikinci elde de fiyatları

hareketlendirecek. Durgun seyreden
ikinci el piyasası, baharla birlikte
kıpırdanmış olacak.

0 faizli kampanyalar zorlaşacak
Yoğun rekabetin yaşandığı otomotiv
pazarında bazı şirketler elini taşın altına
sokarak, yeniden satış kampanyalarına
başlayacaktır. İndirimler gelecektir
ancak son faiz artışından sonra ‘0’
faizli kredi kampanyaları düzenlemek
zorlaşacak. Mart’ta gördüğümüz çılgın
fırsatlar azalacak. En azından kur ve
faiz gerileyinceye kadar… Görünen
o ki otomotivciler yine ellerine hesap
makinesini alıp donanımları tek tek
gözden geçirecek. ‘Sunroof olursa
yüzde 80’lik ÖTV’ye girer, otomatik
vites yerine manuel getirelim’ hesabını
yapmaya başlayacak. Yılın ikinci
çeyreğinde hem tüketiciler hem
markalar için matematik hesabı bol bir
dönem yaşanacak.•

BAHARDA YENİ MODEL BOMBARDIMANI…
iX3 tam şarjla 459 km gidebiliyor
Borusan Otomotiv, elektrikli BMW
iX3’i satışa sundu. 286 beygir güç ve
400 Nm tork üreten iX3, 459 km menziliyle dikkat çekiyor. iX3, hızlı şarj
istasyonlarında 10 dakikada
100 kilometrelik menzile kavuşabiliyor.
34 dakikada da bataryasının yüzde
80’i şarj edilebiliyor. Araçta; adaptif
LED farlar, otomatik klima, ısıtmalı
ön koltuklar, otomatik açılır bagaj
kapağı, panoramik cam tavan, sürüş
asistanı, kablosuz şarj, park asistanı,
Harman/Kardon ses sistemi standart
olarak yer alıyor. iX3’ün fiyatı 950 bin
TL’den başlıyor.

Yeni Discovery’e benzinli motor

Otomobil
konforunda
camlı van
Toyota, uzun zamandır yer almak
istediği camlı van sınıfına Proace City
ile girdi. Proace City, SUV tasarımı ve
binek otomobil konforuyla öne çıkıyor.
Araçta; 100 ve 130 beygir güç üreten
1.5 litre dizel motorlar yer alıyor. Proace City’de; 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, yokuş kalkış desteği, hız
sabitleyici, elektronik park freni, akıllı
giriş ve çalıştırma, 180 derece geri
görüş kamerası, Head-up display gibi
özellikler düşünülmüş. 5 yıl/150.000
km garantili Proace City’nin fiyatı
lansmana özel 199 bin 500 TL.

Yenilenen Land Rover Discovery, 300 beygir güç
üreten 2.0 litre benzinli motorla satışta. Tasarımda;
LED gündüz aydınlatması, yenilenen ön tampon,
bagajda parlak siyah panel ve LED stoplar
öne çıkıyor. Araçta Pivi Pro bilgi-eğlence
sistemi sunulurken, orta konsolda 11.4
inçlik HD dokunmatik ekran yer alıyor.
PM2.5 hava filtreleme teknolojisi de
zararlı partikülleri temizleyebiliyor. Discovery’nin fiyatı 1 milyon 411 bin TL.

CMYK

Borsa İstanbul’dan
fazla ‘küçük
yatırımcı’sı var!
‘Biz ne zaman milletçe bu kadar
finansçı olduk?’ diye hiç düşünmedim bile. Çünkü ben çocukken Ayşe Teyzeler’in emekli
maaşını çekip anında dolara
çevirdiği dönemlere tanıklık ettim. Türkiye’de babaanneler bile
elindeki üç kuruşluk doları azar
azar bozdurarak kendini TL’nin
değer kaybına karşı koruyan
birer fon yöneticisi gibidir.
Peki Türkiye, ‘ne olduğu
tanımlanamayan’ arkasında
bir merkez bankası ya da bir
regülasyonun olmadığı ama bir
taraftan da ‘geleceğin ödeme
sistemi’ denilen bu paralara
niye merak sardı? Tam bunu
araştırırken Sözcü’den Özlem
Ermiş Beyhan arkadaşımızın bir
haberi düştü önüme. Haberde
kripto para alım-satım platformlarının yetkilileri ile konuşulmuştu. Bir şirket yöneticisi
günde 8 bin kişinin kendilerinden hesap açtığını bu rakamın
bazı günler 40 bine yaklaştığını
söylüyor. Bir diğer platformun

Kaybetmeyi göze alıp
hikayeye katılıyorlar
Banka mevduat faizlerinin
yüksele yüksele yüzde 1718’lere geldiği, bu rakamın da
‘hissedilen enflasyonun’ çok
gerisinde kaldığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin ‘Z Kuşağı’ da
bu ahval altında 1990’lardaki
babaanneleri gibi bir finans
çözümü bulmaya yöneldi. Gerek
bir işi olup maaşlı çalışanlar
gerekse ‘genç işsizler’ elindeki
avucundaki 100-150 liralarla bile Bitcoin alıp satmaya
başladı. Çünkü hem doların
artışından hem de Bitcoin’in
artışından ‘geometrik olarak
kazanmak’ çok daha çekici geliyor. Kripto paralar için bir gün
yüzde 12 yükselip ertesi gün
yüzde 10 düşmek gayet sıradan
dalgalanmalar. Dolayısıyla
dar bütçeli yatırımlarla günlük
kazanç peşinde koşan Z Kuşağı
için burada hem adrenalin hem
de faizden bir yılda kazanacağı
parayı tek günde ‘trade etme’
ihtimali var.
Şimdi çıkıp da birileri ‘bu
işlerin sonu hüsrandır, yatırım
yaparken profesyonellerden
yardım alın’ filan demesin. Daha
bu hafta, büyük fonlarından
birinin (Archegos Capital) tek
kalemde 8 milyar dolar kaybettiğini okumadık mı? Bunun
domino etkisiyle büyük bankalardaki toplam zararın 20 milyar
doları bulduğu tahmin ediliyor.
Tamam bu miktar Goldman gibi
bankalar için ‘önemsiz bir kayıp’
olabilir. Oransal olarak ‘genç
işsiz’ kardeşim için de Bitcoin
işine girip 150 lira kaybetmek
dünyanın sonu sayılmaz. Bu
yükseliş devam ettikçe, hikayenin içine Elon Musk filan gibi
baharatlar eklendikçe Türkiye’deki bu kripto para coşkusu
daha da büyür.
Bu coşkunun son dalgasında ‘papaz elinizde kalmayacaksa’ şimdilik yükselişin tadını
çıkarmak lazım. •

Yıl: 1 Sayı: 12

Son dönemin parlayan yıldızı hibrit modellerin sayısı her geçen gün artıyor. Doğan Trend
Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, hibrit atağını Vitara ile SX4 S-Cross ile sürdürüyor. 6 ileri otomatik şanzımanla donatılan araçlarda, 129 beygir güç üreten 1.4 lt Boosterjet
benzinli motor yer alıyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit, 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketiyor. Vitara, 4x4 versiyonla da tercih edilebiliyor. Vitara Hibrit 296 bin
900 TL’den, SX4 S-Cross Hibrit 306 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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eçtiğimiz ay bu köşede
Türkiye’de kripto paralara yatırım yapanların
sayısının 3 milyon kişiyi bulduğunu yazmıştım. Türkiye’nin
bu alanda nüfusuna oranla
Avrupa’da birinci dünyada ise
dördüncü olduğunu belirtmiştim. O yazı sonrası bu rakamların çok daha yüksek olduğuna,
en az 5 milyon kişinin Bitcoin
alıp-sattığına dair geri bildirimler aldım. Bu konuda resmi
bir veri olmadığı için yazımda
Dünya Ekonomik Forumu’nun
74 ülkede yaptığı araştırmaya
referans verdiğimi anlattım. Geride kalan bir ay boyunca (biraz
da algıda seçicilikten) gittiğim
hemen her yerde Bitcoin ve kripto para muhabbetlerine tanık
oldum. Kafelerde oturulmaya
başlandığından beri etrafımdaki
masalarda gençlerin Bitcoin
sohbetlerine kulak misafiri
oluyorum. Sadece Bitcoin değil
yükselme potansiyeli olduğu
düşünülen ama adını bile
telaffuz edemedikleri kripto
paralardan konuşuyorlar. Hatta
maç muhabbeti yapar gibi
telefonlarından çeşitli ‘coin’lerin
grafiklerine bakarak yüksek sesle birbirlerine ‘yatırım tavsiyesi’
verdiklerini görmeye başladım.

müşteri sayısı yılbaşından beri
üç ayda 1 milyon kişi atarak 2,8
milyon kişiye ulaşmış.
Salgın döneminde işsiz
kalanlar ya da evden çalıştığı
için bilgisayar başında daha
çok zaman geçirenler için en
pratik yatırım aracı da şu sıralar
kripto paralar. Neden mi? Başta
Bitcoin hemen hepsi epeydir
soluksuz yükseliyor. Bitcoin
zaman zaman düşse bile, dolar/
TL kuru yükselişte olduğu için
bu düşüşler hissedilmiyor. Yani
Bitcoin yatırımına yeni başlayanlar için ‘nereden alırsan al
kazanıyorsun’ (kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir) rivayeti
kulaktan kulağa yayılıyor.

Yönetim Yeri:
Haftalık Yayıncılık AŞ
Arnavutköy Mahallesi Eğlence Sokak No: 4
Beşiktaş 34353 İstanbul
Telefon: 0212 290 60 00
E-posta: reklam@gazeteoksijen.com
Baskı: Turkuvaz Haberleşme
Yayıncılık AŞ
Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi B Blok No 29/1/1 34060
Eyüpsultan/İstanbul

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama AŞ
Güzeltepe Mahallesi Mareşal
Fevzi Çakmak Caddesi B Blok
No 29/1/1 34060
Eyüpsultan/İstanbul

Haftalık Oksijen
yerel süreli yayındır.
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Muhtıra, darbe, Özallı yıllar…
TÜSİAD kuruluşundan anılar
2 Nisan 1971’de kurulan TÜSİAD 50 yaşında. 12 kurucudan biri olan, hem oğlu hem gelini TÜSİAD Başkanlığı yapan Boyner Grup
Onursal Başkanı Osman Boyner; kuruluş amaçlarını, Türkiye’nin zor günlerindeki çabalarını ve geleceğe bakışını anlatıyor
diye kısır kavgaysa, kimseye hayır
getirmez. TÜSİAD’ı kurduğumuz günlerde sıkıyönetim vardı ülkede. Müteşebbisin de, işçinin de, ülkedeki
durumun da mutlaka değişmesi lazım
gelir diye düşünüyorduk.
Siz o dönemde ne yapıyordunuz?
Bizim Altınyıldız işletmelerimiz o
ELİF ERGU
zaman
örnek yerlerdi. Sendikanın taelif@gazeteoksijen.com
lep edeceğini onlar talep etmeden önce
işçiye verirdik Altınyıldız’da. Bugüne
ürkiye’nin önde gelen 12
kadar belki 30 defa grev kararı asıldı
iş adamı tarafından 12
fabrikaya, 1 kere bile grev olmadı. BiMart Muhtırası’nın hemen
raz da bu anlayış yayılsın, ülke kısır
sonrasında kurulan TÜSİAD
kavgadan kurtulsun diye de TÜSİAD
50 yılı geride bıraktı. Vehbi Koç, Nejat
işi heyecanlandırmıştı beni.
F. Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, Osman
1971 yılında ilk toplantıyı nasıl
Boyner, Selçuk Yaşar, Raşit Özsarubir ortamda yapmıştınız? O günlerde
han, Ahmet Sapmaz, Feyyaz Berker,
gündeminizde neler vardı?
Melih Özakat, İbrahim Bodur, Hikmet
Muhtıranın hemen sonrasında
Erenyol ve Muzaffer Gazioğlu’nun
sıkıyönetim günleriydi. Grevler,
imza attığı Kurucular Protokolü ortak
lokavtlar çok sık yaşanıyordu. Bir
akıl ve değerler etrafında buluşmayı
ortak akılda, ortak değerler etrafında
amaçlıyordu. Özel sektörü gönüllülük
buluşmak, örnek işler yapmak gereesasında bir araya getiren ve Türk iş
kiyordu. Ekonomi, şirketler mühimdi
dünyasının sesi olmayı 50 yıldır sürdüama çağdaş bir yaşam, muasır mederen TÜSİAD’ı, Boyner Grup Onursal
niyetler seviyesinde üreten, üretmek
Başkanı Osman Boyner’den dinledik.
için çalışan ve bilimiyle, kültürüyle,
Osman Bey, TÜSİAD‘ın kurulusanatıyla, sporuyla iyi yaşayan bir ülke
şuna nasıl karar verildiğini sizden
en mühim konuydu.
dinlemek isterim…
Vehbi Koç’la, Sakıp Sabancı,
1970’lerin başında İstanbul Sanayi
Nejat Eczacıbaşı, Selçuk Yaşar’la anıOdası’nda meclis üyeliği yapıyorlarınız çoktur. Feyyaz Berker’le anıladum. Tabii İSO mühim bir kuruluş,
rınızı da merak ediyorum..
halen de öyledir ama nihayetinde
Feyyaz Bey çok aktifti. Yurtdımesleki bir kuruluş. Batıdaki sivil topşında çalışma tecrübesi vardı. Sivil
lum kuruluşları gibi farklı bir oluşum
toplum girişimciliği de kuvvetliydi. 10
fikri orada ortaya çıktı. Amacımız
yıl kadar onun başkanlığında ilerledi
Atatürk’ün amacı,
TÜSİAD. İlk kuruluşta
Türkiye’yi muasır
Feyyaz Bey’in katkılarıymedeniyetler seviyesine
la önemli işler yapıldı.
çıkarmak. Bunun için
Berker kadın üye
de demokrasi ve müde alınmasını öneriyor.
teşebbislerin ahenkli
Hatta Türkiye İş Adamşekilde çalışması şarttır
ları ve Hanımları Derdiye düşünüldü. Vehbi
neği olarak TÜSİAD‘ın
Bey, Sakıp Bey, Nejat
isminin değiştirilmesi
Bey tabii Feyyaz Bey de
konuşuluyor...
çok önayak oldu. Bunu
Biz müteşebbisliği
bir “Birlik” olarak kurve etkisini artırmak isduk. Sadece İstanbul’da
tiyorduk. Ana konu
değil tüm Türkiye satbuydu. O nedenle
TÜSİAD, 2 Nisan 1971 tarihli
hında olsun fikri savumemleketi, cinsiyeti,
bu protokolle kuruldu.
nuldu. Çok isabetli bir
dini, dili hiç önemsemifikirdi. Yanımıza İzmir’den de önemli
yorduk. Türkiye’ye yatırım yapacak,
sanayicileri kattık. Vehbi Bey Ankarageliştirecek, daha fazla insana daha
lı’ydı, Sakıp Beyler Adana’dandı. İstanfazla aş, iş yaratacak, bayrağı bir milim
bul dışında yatırımı, fabrikası olanlar
ileriye taşıyacak herkesi davet ettik
çoğunluktaydı. 12 kişi metnin altına
TÜSİAD’a. Toplumu ileri götürecek
imzamızı koyduk ve birliği kurduk.
konuların başında da kadınların her
O dönemde iş dünyasının temsilalanda yer alması mühimdi.
cileri olarak ne hedeflediniz?
Hatırladığınız en tartışmalı, sıkınO zamanlar “karma ekonomi” vartılı dönem?
dı. Anayasa’da da yazıyordu. Benim
Ben iki dönem TÜSİAD yönetişahsi fikrime göre, toplum devletiminde görev aldıktan sonra, sosyal
ni kurar ve idare yetkisini devlete,
faaliyetleri layıkıyla yürütebilmek
hükümete verir. Ama toplumu inkişaf
için gereken zamanı yaratamadığımettirecek olanlar her alandaki müdan, aktif görevden çekildim. “Bir işi
teşebbislerdir. Hür teşebbüs sadece
üzerine alınca, o iş ucundan tutasanayici, sadece tüccar demek değil.
rak yapılmamalı” diye düşündüm.
Bilim insanları, mucitler, sanatçılar,
Arkadaşlara destek olmaya devam
mimarlar, sporcular da müteşebbislerettim. Tabii, 12 Eylül’e giden günler ve
dir. Biz sanayi ve ekonomi sahasınsonrası çok sıkıntılı bir dönemdaki gelişmeyi sağlamak için,
di. Silah konuştuğu zaman akıl
ülkemizde insanların yurtdısusar. Üyelerin hüsn-ü niyetle
şındakiler gibi iyi koşullaryaptığı pek çok faaliyet hakda yaşamasının yollarını
sız karalamalara yol açtı.
bulmak için bir araya gelBirlikte yurt dışı seyadik. O dönemde çok kavga
hatleriniz oluyordu, o seyavardı ülkede. Çok fakirlik de
hatlerden paylaşmak istediğivardı. Ben 1926 doğumluniz anılarınız var mı?
yum. Tosya’da büKıbrıs Harekatı
yüdüm, bilmesonrasında AmeBoyner:
diğim şeyler
rika TürkiAtatürk’ün
değil. Kavga
ye’ye ambargo
önümüze
bir inkılap, bir
koymuştu.Onun
koyduğu hedef
inkişaf içinse
kaldırılması
doğrultusunda
iyidir. Sırf
için çok uğraş
biraraya
kavga olsun
verildi. Hageldik.

T
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TÜSİAD’ın ilk yıllarıdan... Osman Boyner, Sakıp Sabancı, Halit Narin bir toplantıda...

riciyenin çalışmalarına TÜSİAD da
destek verdi. Bir heyet oluşturup,
-eksik, fazla hatırlıyorsam kusura bakılmasın- Feyyaz Bey, Ali Koçman, Jak
Kamhi, Rahmi Bey vardı, bir heyet
oluşturuldu. Ben de iştirak etmiştim bu
heyete. ABD’ye gittik birlikte. Önemli
makamlarla ve kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. Türkiye ambargonun
kaldırılmasında muvaffak oldu. Bizim
heyetin ve TÜSİAD’ın faaliyetlerinin kararda katkısı oldu.
Siyasilerle de görüşmeleriniz
olurdu…
80’li yıllarda bir gece ev telefonum
çaldı. Cem’in (Boyner) TÜSİAD Başkanı olduğu dönemler. Cem çok sert eleştiriler getiriyor TÜSİAD adına hükümete. Telefonu açtım. Arayan Başbakan

Turgut Özal… Cem’in söylemlerinden
dolayı esaslı tepki geleceğini düşündüm. Dedi ki “Çok istifade ediyoruz
eleştirilerinden. Bakanları, bürokratları
çalıştırmak için bana fırsat veriyor. Hiç
durmasın. Devam etsin eleştirmeye.”
Tabii şaşırdım, sevindim de.
Siz hiç başkan olmadınız ama
Boyner soyadıyla iki başkan oldu TÜSİAD’ta. Oğlunuz Cem Bey başkanlığa geldiğinde ona ne öğütlediniz?
Benim kendi şirketlerimde çalışma ve iş yapma biçimim dış temsile
pek müsaade etmiyordu. Dedemden
aldığım en önemli öğüt “layıkıyla
yapamayacağın işe hiç girmemekti”.
O nedenle aktif görev almadım. Siyasete girme kararında muhalefet
etmemin aksine TÜSİAD görevlerin-

de Cem’i çok destekledim. Siyasette
kavak gibi durmak lazım. Gerektiğinde rüzgara göre eğilip bükülmek gerekir. Oysa Cem de benim
gibi. Kazık gibi dik duruyor, yalan
dolan yok. TÜSİAD Başkanı’nın da
dik durması gerekir. O nedenle hem
Cem’i hem Ümit’i TÜSİAD görevlerinde çok destekledim. Derneklere,
birliklere, sivil topluma katılmak,
gerektiğinde doğru ve dürüstçe liderlik
etmek büyük sorumluluk…
Artık TÜSİAD’ta ikinci, 3’üncü
kuşaklar var. Onlara ne öğütlersiniz?
Atatürk’ün Cumhuriyet evlatlarının önüne koyduğu hedef hala orada
duruyor. Bizim dünyadan 5 kat fazla
çalışıp geçmemiz gereken çok ülke var.
Şimdi torunumun çocuğu büyüyor.
Onlar ülkeyi çok daha iyi yerlere getirir umarım. Hep daha iyisini istesinler,
ne iş yapıyorlarsa ilk 3’te olmayı hedeflesinler. Kurulduktan sonra TÜSİAD
kısa sürede Türkiye’de söz sahibi bir
kurum oldu. Rahmetli Güngör Uras
ve Feyyaz Bey’in bunda çok katkıları
olmuştur. Söz sahibi olmak fikir sahibi
olmayı, hayal sahibi olmayı, inanç
sahibi olmayı gerektirir. TÜSİAD’ın
da Türk müteşebbislerinin de bunu
unutmamasını isterim. Fikir, vizyon
ve inanç olmadan söylenen söz de,
yapılan iş de uçar gider. ●
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ MERKEZLERİ AĞI’NI KURAN MURAT SÖNMEZ:

“Dünya doğal evrimden
sentetik evrime geçti”
şirketler için WEF’i bir toplantı
organizatörü konumundan
çıkartıp, stratejik bir platforma
dönüştürmeye çalıştım. Sonrasında da Dördüncü Sanayii
Devrimi Merkezleri Ağları’nın
başına geçtim.
En merak ettiğim konuya
geldik. Anlatır mısınız?
Dördüncü Sanayii Devrimi,
birbirimizle iletişimden, iş yapma şeklimize, ekonomimize,
insan olmanın tanımına kadar
her şeyi değiştiriyor. San Francisco’da Dördüncü Sanayii Devrimi
Merkezleri Ağları’nı genç bir
ekiple kurdum. Üç senede Hindistan, Japonya, Türkiye derken
13 ülkede merkez açtık.
yaptık.
Deniyor ki düşük maaşlı/
Mesela?
düşük
gelirli iş kalmayacak...
Amazon’un arama motoru
Doğru. Yeni becerilerin gehızlı öneride bulunamıyordu.
liştirilmesi
ve hayat boyu eğitim
Onu yaptık. 2000’de eBay çöktü,
şart.
40
sene
boyunca yapılan bir
alt yapısını yeniledik. Fedex,
iş yok artık. Gençliğimde daktilo
gerçek zamanlı takip sistemi
kursu vardı, şimdi telefonlarımıza
kurarken bizi kullandı. Enerji
konuşarak yazıyoruz. Teknolojik
sektörüne açıldık. İlk bir yılda
gelişmeyi engelleyemeyiz, olumgerçek zamanlı veri kullanılu yanlarına odaklanmak lazım.
mında dünya lideri bir şirket
Mesela?
olduk. 1998’de Avrupa’ya açılSağlık hizmeti için insanların
dık. 1999’da şirketi halka açtık.
hastaneye
gitmeleri lazım. Ama
17 sene birlikte çalıştık; 4 bin
hastaneye ulaşımın zor olduğu
müşterimiz, 18 ülkede 38 ofisimiz
yerler var. Mesela Rwanda... WEF
oldu. Vivek’le hayatımızın seyrini
olarak, drone’lar ile kan ve ilaç
değiştiren iki olay oldu.
dağıtımı yaptık. Bu yöntem bazı
Anlatır mısınız?
ülkelerde drone’lar ile Covid aşısı
Vivek’in kızı basketbol oynudağıtımının önünü açtı.
yor ama takım çok başarısız. KıHarari, 200 yıl içinde insanın
zına koçluk yapmak istiyor ama
robotlaşacağını
söylüyor.
basketboldan hiç anlamıyor.
Robotlaşmak demeVerilere dayalı bir sistem
yelim de DNA’mız
kurduk ve basketbodeğişiyor. Doğal
lun hücumla değil,
evrimden, sentetik
savunmayla kaevrime geçtik.
zanılabileceğini
Bilgisayar
kodu
öngördük. Vivek
yazarak yeni bir
kızların kondisgen
oluşturabiliyonunu artırdı,
yoruz. Yeni DNA’yı
tam saha presse
üç boyutlu yazıcıda
yönelltti. Sonraki her
basabiliyoruz.
maçlarını kazandılar. Ünlü
Sönmez’in
Ölümsüz mü olacağız?
yazar Malcolm Gladwell
ortağı Vivek
Eskiye göre zaten daha
bunu duyuyor ve New Yor- veriye dayalı
uzun
yaşıyoruz. Eskiden
sistemi
ker’a makale yazıyor.
basketbola olmayan Alzheimer gibi
İkincisi?
taşıdı.
hastalıklar, bu nedenle
Çok sıcak bir günde,
çıkıyor. 70 genç bir yaş
herkes klimalarına yükleolacak. Artan nüfus ekonomik
nince, Kuzeydoğu Amerika’da
olarak yapay zeka ile destekleneelektrik şebekeleri üç gün devre
cek. Birçok hizmet telefonlarınıza
dışı kalıyor. ABD, bunun üzerine
gelecek. Datanıza bakarak sizi
dağıtım ve üretim şebekelerini
tanıyan, spor, sağlık, eğitim, her
ayırmaya karar veriyor. Projelerin
anlamda sizi yönlendiren kişisel
hepsini aldık. Dediler ki “Biz arz
yaşam koçunuz olacak.
talebi karşılayamıyoruz. Geçmiş
Datanın etik kullanımından
kullanımlara yönelik tahmin
nasıl emin olacağız?
yapıyoruz.” Akıllı metrelerle, 140
Veri kullanımı bir aplikasyonbin trafodan gelen gerçek zamanla
kişilerin
onayına bağlanacak.
lı veriyi analiz ederek, her trafoya
Mesela benim verimi kanser
ne kadar enerji gideceğini tespit
araştırması için kullanabilirler.
ettik. İlk sene 2 milyarlık enerji
Ama ilaç yapıp para kazanacaktasarrufu yapıldı.
larsa verimi satın almak zorunNasıl bağlanacak bu iki
dalar. Google ve Facebook bugün
olay?
yaptıklarını yapamayacaklar
Golden State Wariors takımı
yani. Bunun teknolojik altyapısı
Gladwell’in makalesini okuyor, o
kuruldu, pratikte henüz uygulansırada sahipleri değişmiş. Vivek’e
mıyor, ama uygulanacak. WEF’de
takımın başkan yardımcılığını ve
dört ülkede pilot çalışmasına
hissedarlığını öneriyorlar. Dünya
başlamıştık.
Ekonomik Forumu (WEF), ForBen hala bu yapay zekanın
bes’un haberini okuyor ve bana
öngörülemeyen
sonuçlarından
ulaşıyor. Çok özetle Vivek baskorkuyorum.
ketbola, ben kar amacı gütmeyen
Elektrik ilk bulunduğunda,
bir şirket olan Dünya Ekonomik
yangınlar
çıktı, şehirler yandı.
Forumu’na geçiyorum.
Önlem olarak sigorta sistemi geNe zaman oluyor bu?
liştirildi. Şimdi elektriksiz bir haDünya Ekonomik Forumu’na
yat düşünemiyoruz. Bahsettiğim
önce TIBCO olarak katıldık.
veri ekonomisine geçiş, dördüncü
2014’de WEF Başkanı Klaus
sanayii devriminin sigorta sistemi
Schwab, “Bize Doğu sentezini,
olacak. Sonuç odaklı bir sistem
teknolojiyi, liderliği bilen biri
kuruyoruz. Odaklandığımız
lazım” diyerek beni WEF’in icra
sonuç iyi ve pozitif. ●
kuruluna davet etti. İlk iki sene
Murat Sönmez 15 gün önce
WEF’teki görevinden ayrıldı.
Cenevre’de çalışmak yerine
Silikon Vadisi’nde kalmayı
tercih eden Sönmez, teknoloji
alanında çalışmaya
devam edecek.

AYŞE ACAR
acarayse@yahoo.com

İ

ş hayatına dair birçok
şeyi gençliğinde turistik
bir otelde çalışarak, ünlü caz
sanatçılarını izleyerek, halı
satarak öğreniyor.
Boğaziçi Endüstri Mühendisliği’ne birincilikle giriyor.
1987’de henüz internet
yokken, “yapay zeka” ile
tanışıyor. 1989’da Silikon
Vadisi’nde çalışmaya
başlıyor.
Yahoo’nun finans
portalını kurduğunda, henüz portal
kelimesi bilinmiyor.
Ortağı olduğu TIBCO’da Amazon, E-Bay, Fedex gibi şirketlerin alt
yapısını kuruyor.
Amerika’da yılda 2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayan, gerçek
data üzerinden şebekelere enerji
dağıtımı yapan sistemi kurduktan
sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun
dikkatini çekiyor ve forumun icra
kuruluna katılıyor.
2017’de Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi
Merkezleri Ağı’nı kuruyor.
Bu hafta San Francisco’dayız.
Konuğumuz Murat Sönmez’le liderlik öyküsünü, ekonomimizden insan
olmanın tanımına, hayatımızı değiştiren Dördüncü Sanayii Devrimi’ni,
veri ekonomisini konuştuk.
Çocukluğunuzdan başlayalım sohbetimize...
İngilizceyi ilkokulda öğrendim, geceleri yatmadan ansiklopedi okuyan bir tiptim. 14 yaşından itibaren yazları Kuşadası’nda
bir otelde çalıştım. Barmenlikten,
oda temizliğine her işi yaptım.
Müşteri hizmetini ilk orada öğrendim. Aynı zamanda İstanbul
Festivali’nde çalışıp, Zubin Mehta, Paco de Lucia gibi sanatçıların
provalarında, en küçük ayrıntılara dikkat ettiklerini gördüm.
Sonra?
Boğaziçi Endüstri Mühendisliği’ne birincilikle girdim. Öğrenciyken programcılığa aşık oldum
ve yüksek lisansımı Virginia
Tech’de yapmaya karar verdim.
Ancak bir dönem okuyacak
param vardı.
Ne yaptınız?
Türk halısı sattım. Halıyı değil, deneyimi satıyordum. “Ayakkabılarınızı çıkartın, gözlerini kapayın… Binlerce yıllık bir kültüre
adım attınız” diyordum. Mezun
olduğumda, ana caddedeki tüm
dükkanlarda ve tüm hocalarımın
evinde Türk halısı vardı.
Bir acayip tez öykünüz var,
anlatır mısınız?
Okulun en zor tez hocasını
seçtim. İki yıl boyunca 18 farklı
tez konusu önerdim; 18’incisi kabul oldu. Pes etmemeyi, mükemmelliyetçi insanlarla çalışmayı
ve büyük resimde her şeyin bir
nedeni olduğunu bu iki yılda öğrendim. Benden önce mezun olan
arkadaşlarım, Silikon Vadisi’nde
iş buldular ve beni yanlarına
çağırdılar. Tezimi zamanında bitirsem ekonomik krizin vurduğu
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Amerika’da bu
fırsat karşıma
çıkmayacaktı,
belki de Türkiye’ye
dönecektim. O iki
sene boyunca konuşmacı olmayı, Fransızca’yı öğrendim ve yapay
zeka ile tanıştım. Hepsi
kariyerimde büyük
rol oynadı.
Yapay zeka o yıllarda var
mıydı? Internet bile yoktu.
Evet. 1987’de vardı,
1960’larda ortaya çıkan bir
kavram. Çalışması için iki şey
gerekiyor; bilgisayar kapasitesi
ve veri. İnternetin gelmesi veriye
ulaşımı artırdı.
Silikon Vadisi yıllarından
bahseder misiniz?
Yarı iletken çip üreten şirketlerin fabrika otomasyonlarını
yapan, Intel, Motorola gibi şirketlere hizmet veren bir kurumda
saha mühendisi olarak çalışmaya
başladım. Teorik değil, müşteri
odaklı tasarımın gerekliliğini fark
edip, programlarını baştan yazdım. 5 yıl sonra tesadüfen Vivek
Ranadive ile tanıştım. Internet
protokolü IP üzerinden, bankalara gerçek zamanlı veri dağıtımı
yapan bir şirketi vardı. Ona
katıldım. Internet yok o zaman,
herkesin kendi networkü vardı.

Veri kullanımı artık
onaya bağlı olacak.
Google ve Facebook’un
yaptığının tersine
şirketler verilerimiz
için ücret ödeyecek

Sonra?
Intel’i arayıp, kalite kontrolünü yanlış yaptıklarını söyledim.
Dünyanın en büyük çip üreticisine bunu söylediğimde 30
yaşındaydım. Toplantı verdiler
ve açıklamam için 20 dakikam
olduğunu söylediler. O gün,
Intel bizim müşterimiz oldu.
Yahoo’nun finans portalını biz
kurduk. Portal kelimesi bilinmiyor daha. Yahoo’nun parası yok.
Dedim ki, “Bu işi yapacağız ancak reklam gelirinin yüzde 15’ini
alırız.” Finans Müdürümüz işin
reklam alacağından emin değildi.
Beş sene sonra, aynı şartlarda
anlaşmayı yeniledik. Reklam yüzdelerinin yüzde 15’i, 10-15 milyon
dolar etmişti. Zamanla şirket çok
büyüdü. Şirketi Reuters’e satıp,
küçük bir yüzdesini alıp, Vivek’le
ayrıldık. 97’de, 18 kişi TIBCO’yu
kurduk. O şirkette de ilkleri

Simon
Kuper
Financial Times

Yıldız kentlerin
işi zorlaşıyor
Yüksek beceri gerektiren işler süperstar
şehirlerden dünyanın geri kalanına
yayılıyor. Bu trend New York, Londra,
Paris gibi metropollere darbe vurabilir
anadalı bir tanıdığım kısa süre önce ABD’de bir
bankada işe başladı. Ülkesinden ayrılması gerekmeyecek. Toronto’daki evinden çalışıp vergisini
Kanada’ya ödemeyi sürdürecek. ABD’dekinden daha az,
ama Kanada’dakinden daha çok kazanacak.
Parisli bir girişimci arkadaşım da aynı yaklaşımla
yeni personel alıyor. Salgının ardından ofisini kapattı
ve birçok çalışanını işten çıkardı. Şimdi Paris yerine
G.Afrika’dan grafik tasarımcı buluyor; daha deneyimli
insanları yarı fiyatına çalıştırabiliyor. Bir daha Parislileri
çalıştırmayı düşünmüyor.
New York ve Londra’dan Florida ve Sussex’e taşınan
uzaktan çalışanları sürekli duyuyoruz. Aslında daha
radikal bir değişim yaşanıyor: Yüksek beceri gerektiren
işler süperstar şehirlerden dünyanın geri kalanına doğru
açılıyor. Pandemi sürecindeki birçok diğer değişim gibi,
burada da başlangıçta acil durum çözümü olarak görülen bir yaklaşım kalıcı olabilir.
Aslında özellikle teknoloji alanında uzaktan çalışma
trendi Covid-19 öncesine uzanıyor. Silikon Vadisi ve New
York’ta bulunup ucuz üst düzey yetenek isteyen şirketler,
önce Hindistan’da sonra Latin Amerika’da geliştiricilerden oluşan ekipler kurdular. Virüs kitleleri evden çalışmak zorunda bırakınca, yüksek ücretli meslek sahipleri
kendilerini dışarı atma fırsatını kaçırmadı. Bu eğilim
muhtemelen yine en çok teknolojiyi etkiledi; çünkü bu
alandaki birçok iş uzaktan yapılabiliyor ve küresel bir
işgücü söz konusu. Seattle Times’ın 2018 yılında yaptığı
hesaplamalara göre Silikon Vadisi’ndeki çalışanların
yaklaşık yüzde 71’i yurtdışı doğumlu.

K

Yunanistan bu altın fırsatı farketti
Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda’da insanlar pandemi
sırasında işlerini evlerine taşıdı. Barbados’tan Estonya’ya kadar birçok ülke, uzaktan çalışanları cezbetmek
için vizeler veriyor.
Tüm bunlar sessizce ve sayısız bireysel tercihin
sonucunda oldu. Bazı “gönüllü hayalet sürgünler”
işverenlerine haber vermeden taşındı (uzun zaman önce
ben de FT’deki işimi Londra’dan Paris’e taşıyarak aynısını
yapmıştım). Çoğu işveren bu değişimi olumlu karşıladı.
Danışmanlık şirketi PwC’nin geçtiğimiz Nisan ayında 37
ülkedeki 350’den fazla şirket üzerinde yaptığı araştırmada, katılımcıların yüzde 58’i çalışanlarının bulunduğu
ülkelerden işe başlamalarına izin verdiklerini söylediler.
Yunanistan da bu fırsatı fark edenler arasında. Aralık
ayında ülkeye taşınan “dijital göçmenlere” uygulanacak
vergileri azaltmayı teklif eden bir yasa meclisten geçirildi. Masmavi denizin ve beyaz badanalı evlerin yer aldığı
tanıtım broşüründe şöyle yazıyordu: “Madem her yerden
çalışabiliyoruz, neden Yunanistan’dan çalışmayasınız?”
Yunanistan’da yürürlüğe giren bu yeni yasa, beyin göçünü tersine çevirmenin yollarını arayan başka birçok ucuz
ve yaşanabilir ülke için örnek oluşturuyor.

Yıldız kentlerde ev fiyatları düşecek
Küresel uzaktan çalışma dezavantajlı pasaporta sahip
iyi eğitimli insanlar için özellikle yararlı olacak. Hindistanlı ve Çinli MBA öğrencileri heyecanlı: Artık ailelerinin
yanı başında yaşamaya devam ederken uluslararası bir
kariyer elde etme şansları var.
Buna karşılık New York, Londra, San Francisco ve Toronto gibi iş dünyasının büyük merkezleri küresel uzaktan çalışmanın mağdurları olacak. (Bütün dünyada yüksek
nitelikli çalışanların büyük kısmı İngilizce konuşabildiği için
İngilizce konuşulan şehirler en büyük riski taşıyor.) Şimdi bu
kentlerdeki şirketler bir yandan ücretleri azaltırken diğer
yandan küresel yetenek havuzundan yararlanabiliyor.
Hedefledikleri çalışanlar ofis yakınında bir aile evinde
yaşayacak olsa, yıllık 100 bin dolar ücret bile yeterli
gelmeyecekti; şimdiyse 50 bin dolar verseler bu kişiler
daha ucuz olan kendi ülkelerinde kalabilecek.
Hızlı davranan şirketler değişime başladı bile. Spotify
geçtiğimiz ay çalışanlarına kalıcı olarak ülke dışından çalışabileceklerini bildirdi.Dijital ödeme şirketi Stripe, San
Francisco, New York ve Seattle’dan ayrılacak çalışanların
maaşlarında kesintiye gideceğini, ancak bir kereliğine 20
bin dolarlık taşınma yardımı yapacağını söyledi.
Bu eğilim geniş kesimlere yayılırsa süperstar şehirlerdeki emek piyasası küçülecek. Aynı yerde yaşayan
yüksek ücretli çalışanların sayısının azalmasıyla ev fiyatları düşecek. Garson, marangoz ve bebek bakıcısı gibi
mesleklere olan taleplerde büyük düşüş yaşanacak.
Ekonomik anlamda son 40 yılın en kazançlı kesimi,
süperstar şehirlerin yüksek nitelikli yerlileriydi. Yeni dönemin en büyük kaybedeni bu kesim olabilir. Yeni ve göz
korkutan bir slogan var artık: Siz işinizi her yerden yapabilirseniz, başka biri de sizin işinizi istediği yerden yapabilir. ●

“Arıların bize sunduğu mucizevi
besin balın kıymetini biliyoruz”
Balparmak dünyanın en kıymetli besinlerinden biri olan balı sofralarımıza doğal ve saf haliyle
taşımak için tam 40 yıldır ilk günkü heyecan ve özenle çalışıyor. Balparmak Genel Müdürü Onur
Özyurt, arı ürünlerinin doğallığını ve saflığını koruyarak hak ettiği en yüksek değere çıkarmak ve
sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmek misyonuyla çalıştıklarını söylüyor.

Balparmak
Genel Müdürü
Onur Özyurt
al, doğanın ve arıların bize
sunduğu en kıymetli besinlerden biri… Üstelik ilk çağlardan
bu yana insan yaşamının da
önemli bir parçası… İspanya Valencia’da
bir mağarada bulunan İsa’dan önce 6 bin
yılına ait bir duvar resminde, bal yapan
arılar ve balı toplayan tarih öncesi bir insanın resmedilmiş olması balın tarihinin
ne kadar eskilere dayandığının kanıtlarından biri.
Antik Hindistan’da bilinen ilk kutsal
kitaplardan biri olan Rig-Veda’da “Bütün rüzgârlar bal damlatsın. Bütün nehir
ve akıntılar balı yeniden yaratsın. Bütün
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ilaçlarınız bala dönüşsün. Şafak vakti ve
gece bal ile dolsun” diye devam eden bir
ilahi yer alıyordu.
Mısır medeniyetinde bal tatlandırıcı
özelliğinin yanı sıra tıbbi amaçlarla da
kullanılmıştı. Bal, Roma ekonomisinin
önemli bir parçasıydı. Hatta bal, ticarette de kullanılabiliyordu.
Hipokrat da yazdığı kitapta balın
ülseri temizleyeceğini ve yaraların üzerine bal sürülmesinin faydalı olacağını
anlatmıştı. Yaşamı boyunca birçok ülkeyi fetheden Büyük İskender ise ölümünden sonra bal ile dolu bir tabutun içinde
mumyalanmıştı.

Arının, balın ve arıcılık mesleğinin geleceği Balparmak’a emanet
rıların insana, doğaya, dünyaya
faydasının bal ile sınırlı olmadığının altını çizen Özyurt, doğanın
sunduğu biyolojik çeşitliliğin ve
sürekliliğin mimarlarından birinin bu küçük
canlılar olduğunu hatırlatıyor. Özyurt, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyada gıda üretiminin yüzde 90’ı 82 farklı bitki türünden elde
edilir. Bu bitki türlerinin yaklaşık yüzde 63’ü
bal arıları tarafından tozlanmaya gerek duyar. Rüzgâr, su ve insan da polen taşır; ancak
arılar doğada bu görevi ağırlıkla üstlenmiş
canlılardır ve doğanın sürekliliğini sağlarlar.
Dünya tarımsal üretiminin en az üçte biri,
arıların tozlaşma işlemini gerçekleştirmesi sayesinde elde edilir. Çiçekli bitkilerin ve
ağaçların %80’i arıların taşıdığı polenler sa-
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Türkiye’de arıcılık mesleğini gençleştiriyoruz,
kadın istihdamını önemsiyoruz
ürkiye’de arıcılık babadan oğula aktarılan mesleklerin başında
geliyor. Ancak genç nesil bu “ata
mesleğini” sürdürmeye pek de istekli değil. Bu durumun arıcılık mesleğinin
geleceği için büyük bir risk oluşturmasının
yanı sıra kovan başı verimliliğin düşük olması, katma değerli arı ürünleri üretiminin
azlığı da önemli sorunlar arasında yer alıyor.
Kaliteli ürün üretiminde arıcının teknik arıcılık konusunda bilgi sahibi olmasının önemine dikkat çeken Balparmak Genel Müdürü
Onur Özyurt, Balparmak’ın bütün bu sonuçlardan ve öngörülerden yola çıkarak hayata
geçirdiği önemli çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Balparmak olarak 2004 yılından bu
yana arıcılarımıza ilaç kullanımı, çevre kirliliği gibi konularda bilinçlendirme eğitimleri
düzenledik.
Bu eğitimleri, kapsamını ve etki düzeyini
daha da artırarak farklı bir platforma taşıdık.
Bu girişimi hayata geçirirken ülkemizde “ata
mesleği” olarak icra edilen ve gençlerin yapmaya pek istekli olmadıkları arıcılık mesleğini yeni genç ve kadın arıcıların katılımıyla daha sürdürülebilir kılmayı; ayrıca bala
kıyasla ekonomik değeri daha yüksek diğer
arı ürünlerinin üretimini artırmayı hedefledik. Böylelikle 2018 yılında, Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katkılarıyla
Balparmak Arıcılık Akademisi’ni kurduk.
Balın yanı sıra katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik eğitimler verdiğimiz akademide arı yaşamı ve biyolojisi,
koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları,
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“Kovandan sofraya doğallığını ve saflığını koruyoruz”
alparmak’ın da bu değerli besini
tam 40 yıldır kovandan sofraya
doğal ve sağlıklı haliyle sunmak
için çalıştığını söyleyen Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, “Arıların
bize sunduğu dünyanın en mucizevi
besini balın kıymetini biliyoruz. Balın
ve arı ürünlerinin doğallığını ve saflığını koruyarak hak ettiği en yüksek
değere çıkarmak ve sağlıklı yaşamın
vazgeçilmez bir unsuru haline getirmek
misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; işimizi yaparken topluma fayda sağlamak, faaliyetlerimizi bir
sivil toplum kuruluşu hassasiyetiyle
yönetmek ve ‘iyilik elçisi’ sıfatına layık
olmak.” diyor.
Özyurt, tam 40 yıldır memleket ballarını gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçtiklerini, en az 100 paramet-
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rede analiz ederek doğallığından emin
olduktan sonra tüketicilere sunduklarının altını çiziyor. Tüketicileri bal dışında yenilikçi ve katma değerli ürünlerle
buluşturabilmek için inovasyon ve ArGe’ye sürekli yatırım yaptıklarını anlatan Özyurt, şöyle devam ediyor: “Çıt kapak, Easy Snap ambalaj teknolojisi (Katla
Balla), Katmadeğerli ürün standardıyla
Apitera Serisi, alkolsüz Propolis, Ballı
Mix ve Priospot uygulaması yenilikçi
çalışmalarımızdan sadece birkaçı…
Balı, doğal ve sağlıklı diğer arı
ürünleriyle bir araya getirerek tüketicimizin ihtiyacına yönelik yenilikçi ürünler geliştirmek bizim için çok
önemli. Tam da bu nedenle fonksiyonel gıdaları tüketicinin hem ihtiyacına
hem de damak tadına yönelik olarak
çeşitlendiriyoruz.”

“Çocuklarımıza arının önemini anlatıyoruz”
alparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, küçük kanatlarıyla dünyayı
yarınlara taşıyan arıların doğa ve
insan için önemini, ekosisteme katkılarını
anlatmayı, arıların geleceğini korumayı
da görev bildiklerini söylüyor. Bunun için
2019 yılında TEMA Vakfı ve Millî Eğitim
Bakanlığı iş birliğiyle Arılar Varsa Yarınlar
Var Projesini hayata geçirdiklerini anlatan
Özyurt projeyle ilgili atılan adımları ise
şöyle özetliyor: “Proje kapsamında eğitimlerimizi ilkokullarda 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine yönelik olarak veriyoruz.
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2020-2021 eğitim ve öğretim yılında eğitimlerimizi salgın nedeniyle çevrim içi ortama taşıdık. TEMA Vakfı gönüllülerinin
ve projeye sınıflarıyla dâhil olan gönüllü
öğretmenlerin iş birliği ile uygulanan
eğitimlerle çocuklarda arıların doğanın
sürdürülebilirliği için önemi, ekosisteme
katkıları, arıların ve yaşam alanlarının
korunması konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Üç yıl sürecek proje
sonunda 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak
üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.”

yesinde çoğalır, ayrıca arıların bitkisel üretime katkısı bal üretiminin 10 katı kadardır.”
Özyurt, işte bu bilinçle Balparmak’ın arının, arı ürünlerinin ve arıcılık mesleğinin yarınını korumayı da görev bildiğini söylüyor.
Balparmak’ın arının doğa ve toplum yaşamına katkıları hakkında toplumda farkındalık
yaratmak, kadınları ve gençleri arıcılık mesleğine kazandırmak ve mesleki gelişmelerine
yardımcı olmak, böylece balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri
gibi yüksek katma değere sahip arı ürünlerinin üretimine destek olmak için hayata
geçirdikleri Balparmak Arıcı Akademisi ve
Arılar Varsa Yarınlar Var gibi önemli sosyal
sorumluluk projeleri ile sürdürülebilirliğe
katkı sağladıklarının altını çiziyor.

ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık
ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler
gibi arıcılık mesleğinde kaliteli üretiminin
sağlanmasını ve mesleğin sürdürülebilir olmasını sağlayan en temel konularda eğitimler veriyoruz.
Sınıf eğitimlerimizle eş zamanlı olarak
gezici eğitim aracımızla köy ziyaretlerinde
verdiğimiz eğitimleri uygulamalı olarak gösteriyor, arıcılarımızın bilgilerini güncelliyoruz. Balparmak Arıcılık Akademisi web sitesi
üzerinden verdiğimiz uzaktan eğitimlerle ise
isteyen herkese arıcılık konusundaki temel
bilgilere her zaman ulaşma imkânı sunuyoruz. 2020 yılında 52’si kadın 104 arıcı adayımız mezun oldu. Şu anda uzaktan eğitime
kayıtlı olan 2 bin 800 arıcı adayımız eğitim
programına devam ediyor.
Diğer projelerimizden de kısaca bahsetmek gerekirse; 2015 yılında hammadde arzı
ile kalitede sürdürülebilirliği garanti altına
almak, “kovandan sofraya” bal alım sürecini
gıda güvenliğine uygun ve şeffaf olarak izleyebilmek, yüzde 100 doğrulukta veri bankası
yönetimi yapmak ve arıcılarımız ile sürdürülebilir iletişim kurmak amacıyla Arıcım Projesi’ni hayata geçirdik. Bu dijital dönüşüm ile
13 bin arıcının sistemde en güncel verisiyle
tanımlanmasını yaptık. Arıcıdan alınan tüm
numunelerde ve numunenin temsil ettiği her
partide uygulanan barkod sistemi ile kovandan sofraya izlenebilirlik sağladık. Arıcım
Projemiz 2016 yılında IDC ve Sürdürülebilirlik Akademisi Tedarik Zinciri Yönetimi ödüllerine layık görüldü.

Priospot ile tüketici sofrasına
gelen balın izini sürüyor
alın en kolay taklit ve tağşiş edilen gıdalar arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özyurt, Balparmak’ın
dünyada bir ilk olan “Priospot” uygulaması
sayesinde tüketicilerine balın doğal ve sağlıklı
olduğuna dair kalite güvencesini ürünü satın
almadan, henüz market rafındayken verdiklerine dikkat çekiyor. Özyurt, uygulamayı şöyle
özetliyor: “Gıda sektöründe dünyada bir ilki
temsil eden Priospot uygulamamız ile tüketici
sadece ambalajın üzerindeki QR kodu telefonuna okutarak bu ürüne dair tüm bilgilere
ulaşabiliyor. Tüketici ulaştığı kalite kontrol
ve polen analiz raporları ile balın kaynağının
hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine dahi
rahatlıkla ulaşılabiliyor.”
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Katar protestosu Avrupa’yı vurur mu?
orveç Milli Takımı, Türkiye ile
oynayacağı Dünya Kupası maçı
öncesinde ısınmaya “Saha içinde,
dışında insan hakları” tişörtüyle çıkınca
FIFA 2022 ev sahibi Katar’daki göçmen
işçilerle ilgili tartışma alevlendi. Ancak
meselenin bir öncesi bir de geleceği var.
Daha da önemlisi, Almanya ve Hollanda’nın da katıldığı akımın futbolda kayda
değer bir dönüşüm yaratıp yaratmayacağı. Bir ay kadar önce The Guardian,
Katar’ın 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini aldığından bu yana 6 bin 500’ün
üzerinde Hindistanlı, Pakistanlı, Nepalli,
Bangladeşli ve Sri Lankalı işçinin Katar’da
öldüğünü doğruladı. Bu tablo, aslında
sadece geçtiğimiz on yıldır süren stadyum inşaatlarında değil, Doha sahillerine
dikiken dev binaların yapımında da kimin
çalıştığını gösteriyor.
İşte bu ortamda Norveç’in önde gelen
takımlarından Tromsø’nün 26 Şubat’ta
yaptığı açıklama olayın futbol boyutuyla
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ilgili çok şey anlatıyor:
“Yolsuzluk, modern kölelik yüksek
işçi ölümlerinin en önemli turnuvamıza,
Dünya Kupası’na damga vurması kabul
edilemez.”
Tromsø’ye rakipleri de katılınca konu
Norveç Futbol Federasyonu’na taşındı.
Norveçli futbolcular “Katar’ın temize
çıkarılmasına alet olmak istemiyordu.”
O günden beri boykot konusunu
istemese de gündemine alan federasyon, çağrılara kulak tıkayamadı. Çünkü
Norveçli spor gazetecisi Håvard Melnæs’a
göre Norveç futbolu "demokrasiyle yönetiliyor.” Kulüplerin politikaları da yılda bir
oy veren 15 yaş ve üzeri üyelerce belirleniyor. Federasyon 14 Mart’ta vermesi
gereken Katar boykotu kararını Haziran’a
erteleyince ortaya diğer ülkeleri de ateşleyen protesto çıktı. Katar’a karşı kampanya yürütecek olanların 20 Haziran’a kadar
zamanı var.
Tüm dünyadan futbolseverler, bir

önceki Dünya Kupası’na Rusya’nın ev
sahipliği yapmasına, açılış maçında Vladimir Putin’in boy göstermesine veremedikleri tepkiyi Katar’a verme arzusunda.
Independent yazarı Miguel Delaney'e
göre "Dünya Kupası'nın getirdiği büyük
siyasi nüfuz, futbolu yöneten makamlara
'değişim için katalizöre' veya 'iyilik için
güce' ya da basın bültenlerinde kullanmayı sevdikleri diğer yüce sıfatlarla yapılan

tanımlamalardan birine dönüşmek için
eşsiz bir fırsat tanır." Delaney, turnuvayı
Katar'a vermenin savunulanın aksine
hiçbir değişim yaratmadığını belirtiyor.

Peki ya Avrupa’daki Katar?
Ama Avrupa’dan Katar’a yönelen meselenin bir de ters istikameti var. Mesela orta
saha oyuncusu Martin Ødegaard’ın göğsünde Türkiye maçına çıkmadan evvel “in-

san hakları” yazıyordu. 3 Nisan’da takımı
Arsenal ile Liverpool maçına çıktığında
bu kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait
olan “Emirates” yazacak. BAE’nin insan
hakları kaydı Katar’dan âlâ değil. Dünya
devi Barcelona’nın göğsünde yıllarca
Katar Vakfı ve Qatar Airways reklamları
gördük. Fransız devi PSG’nin sahibi Katar
Emiri Tamim bin Hamad el Sani.
Dünya Kupası ev sahipliğinin döngüsünü takip etmekte de yarar var. Rus
zenginler İngiliz liglerine para yatırmaya
başladıktan yıllar sonra 2018’de kupayı
Rusya’nın düzenlenmesine pek kimse
sesini çıkarmadı. Elbette bunda Rusya’nın
önemli bir futbol ülkesi olagelmesinin de
etkisi var. Şimdi de Katar yıllarca futbola
milyon dolarlar yatırdıktan sonra bunu ev
sahipliğiyle taçlandırmak istiyor. İşte tam
da bu noktada federasyonlardan değil,
bizzat futbol tutkunlarından gelen sesler
futbolun ne yöne gideceği tartışmasında
önem kazanıyor. ●

Şenol Güneş için yine
soğuk sulara atlama vakti
Şenol Güneş söz konusu olunca başarıyı küçük görmek çok cazip geliyor. Sanki Trabzonspor, sezonu
hep zirvede bitirmiş, Türkiye Dünya Kupası’nda hep başarılıymış, Beşiktaş’a her gelen hoca takımı üst
üste iki kez şampiyon yapmış gibi davranmaya bayılıyoruz. Hâlbuki bütün bunların gerisinde taşranın
huzursuz bilinciyle örülmüş bir mükemmeliyetçilik ve gerektiği anda suya atlama cesareti yatıyor
SUAT BAŞAR ÇAĞLAN
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Şenol Güneş
saha dışındaki
sorunların
çözümünü hep
saha içindeki
güzel oyunda
buldu.
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undan altmış yıl
önce Trabzon kıyıları
boyunca Karadeniz’in aşındırdığı
kayalıklar uzanırdı. Küçük
çocuklar mahallenin delikanlıları tarafından bu kayalıklardan aşağı atılır veya
atlamaya zorlanır, kendi güçleriyle su üzerinde kalıp geri
tırmanır, küçük birer Sisifos
misali bata çıka yüzme öğrenirlerdi. Bu, taşradaki mahalle
hayatının kendine has imtihanlarından biriydi. Şenol Güneş’in
o kayalıklardan atlayışları, sağa
sola çarpmamak için uydurduğu
plonjonlar, geleceğin kalecisinin
ilk idmanlarıydı. Zaten kalecilik
de büyüklerle oynayabilme sevdası yüzünden üzerine kalmıştı.
Güneş’in büyüdüğü semt
olan Sotka’nın adı “egzotik” sözcüğünün Yunancası
“exotika”dan geliyor. Eski
kentlerde “sur dışı” anlamında
kullanılan bu tabir, “uzaklık”
ve “taşra” tınılarıyla Şenol
Güneş’i en iyi anlatan ifade
olabilir. Hayat ve futbol üzerine
kafa yoran biri için sur dışı veya taşra
huzursuz bilincin yeridir. Sur dışında
kaldığının farkına varan, önce bunun
getirdiği eksiklik hissini yaşar. İçeriye
girmenin yollarını yoklar. Verili bir
avantajı yoktur; emek ve beceriye
ihtiyacı olduğunun farkına varır,
bunların bile yetmeyebileceğini bilir.
Şenol Güneş bir kez eldivenleri giyince artık en iyisi olması gerektiğini
biliyordu. Kariyerinin başında futbolun merkezinden çok uzakta, ikinci
ligdeki Trabzonspor’a geçti ve orada
kaldı. 1,79 boyuyla pozisyon kalecisi
olmaktan başka çaresi yoktu. Takımı
önce birinci lige çıktı, sonra dokuz
yıl içinde altı kez Türkiye şampiyonu
oldu. Kaleci Şenol ise 1110 dakika
gol yemeyerek rekor kırdı. Bu arada
Eğitim Enstitüsü’nü bitirmiş, öğretmenliğe başlamıştı.
Eldivenleri çıkardıktan bir sene
sonra antrenörlüğe başladı. Trabzonspor’a ilk gelişinde olmasa da ikinci-

sinde, 1995-96 sezonunda şampiyonluğa çok yaklaştı. O sezondan geriye
hücum futbolu oynatan nitelikli hoca
itibarı ve tescilli Fenerbahçe rekabeti kaldı. 2000 yılında Türk futbol
krallığının tahtına çıktı. İki yıl sonra
elemeleri geçerek milli takımı 48 yıl
sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine götürdü. Üstelik sur dışına: Turnuva ilk kez Asya’da; Japonya ve Güney
Kore’de düzenleniyordu ve ortam
Güneş’in exotika hikâyesi için biçilmiş
kaftandı. Türkiye dünya üçüncüsü
oldu. Güneş, UEFA tarafından yılın
teknik direktörü seçildi.

Merkezkaç kuvveti
“Dipten zirveye” hikâyesi, taşraya
has ekstra mitolojiyle daha da zenginleşti. Kalecilik günlerinde dayanıklı
ve görece ucuz eldiven bulamadığı
için Zonguldaklı bir işçiden isteyip
giydiği eldivenler “işçi sınıfının
yumruğu” mertebesine ulaştı. Herkes
kendine bir Şenol Güneş yarattı.
Kimilerine göre son Cumhuriyet çocuklarından biriydi, kimilerine göre
Türk siyasetini belirleyen merkezçevre geriliminde “çevrenin” ayak
seslerini temsil ediyordu. O ise “Ne
kahraman ne de hainim” diyerek samimi sorgulamanın verimli ve hakiki
sonucunu ortaya koyuyordu.
Zaten surların içine girer girmez
oraya da ait olmadığını fark etmişti.
Merkezde işler farklıydı; büyük iç
hesaplaşmalara gerek kalmıyor, oraya
ait olmadığı sürekli ve yüksek sesle
hatırlatılıyordu. Giyimi, konuşması, görünüşü “uzaktı”. Bizse Şenol
Güneş’i sevmemeyi çok sevmiştik.
2003’teki FIFA Konfederasyonlar
Kupası’nda Türk futbol tarihinin en
parlak oyunuyla bir bronz daha kazandı. Ama Euro 2004’e giden yolda
yaşanan Letonya faciası başarıları
sildi ve ayrıldı.
Trabzonspor’a dönünce aradığını bulamadı. Dünya Kupası’nda
bıraktığı etkinin gücü ve uzaklığın
cazibesiyle soluğu Kore’de aldı. Sonra
yine Trabzon, yine ikincilik. Kariyeri
meşhur inatçılığı yüzünden bir kısır
döngüye saplanmak üzereydi. Fakat
suya atlayacak gücü yine buldu ve
önce Bursa’ya, sonra Beşiktaş’a gitti.
Kulübün hasret kaldığı güzel futbol

bir anda doğuverdi. İki şampiyonluk yaşadı, Şampiyonlar Ligi’nde
son 16’ya kaldı. Kariyerindeki ilk lig
şampiyonluğu, statsız geçen sezonda
gelmişti. Uzaklık ve yersiz yurtsuzluk
bir kez daha Güneş’e uymuştu.

Sahanın gücü
Şenol Güneş’in gerek maddi imkân
gerek oyuncu yeteneği açısından
verim maksimizasyonuna dayalı bir
teknik direktörlük tarzı var. Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş, hatta
kariyerinin başlarında da Boluspor ve
Sakaryaspor gibi tutkusu bol çalışması zor kulüplerde görev aldı. Ancak
iki yıl önce başına geçtiği Türk Milli
Takımı farklıydı. Gelecek vaat eden
iyi oyuncu grubuna rağmen takım
ülkenin ciddi bir bölümünün yüz
çevirdiği, hatta maçlarını bile izlemediği bir ekibe dönüşmüştü.

Güneş, surların içine
girer girmez oraya da ait
olmadığını fark etmişti.
Merkezde işler farklıydı. O
da çareyi surların üzerine
çıkmakta buldu
Üstelik 2019 yılında bir insanın
kıymet görmek için görünür olması
ve halkla ilişkilerde kendini rahat
hissetmesi gerekiyordu. Güneş’te
bunlara dair ne bir beceri ne de bir
istek vardı. Onun huzursuz bilinci ve
mükemmeliyetçiliği kulağına başka
sözler fısıldıyordu. Oyuncular eğitilebilir, futbolun gücü sayesinde kitleler
yeniden milli takımın peşinden gelebilirdi. Futbol, saha dışında ne olursa
olsun, içerideki oyun güzelleştiğinde
her şeyi silebilecek kudrete sahipti.

Taşrada kupa hazırlıkları
Euro 2020 elemelerinde Konya’da
oynanan Fransa maçındaki üstün
performans bir bakıma dönüm noktası oldu. Sanatın ve sporun bölünmüş
toplumu bir araya getirebilecek değerler olduğuna inanan Güneş, milli
takımdaki son dönemini bu bilgelik
üzerine inşa etti ve ekibi yeniden

ülkenin takımı yapmayı başardı.
Şimdilerde Şenol Güneş’in içindeki o uzak taşrada kupa hazırlıkları
var. Dünya Kupası elemelerindeki
üst üste iki galibiyet herkesi şenlendirdi. Üstelik bu sefer Güneş’in
elinde akışkan hücum futbolundan
başka bir alternatif var. Türkiye’nin
yeni savunma futbolu ve üst düzey
savunmacıları Covid-19 sebebiyle bu
yaza taşınan Euro 2020’de başarı için
gerekli pragmatizmi sağlayabilir.
Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası’na katılmak Güneş için şahsi
anlamlara sahip. Euro 2020, Letonya
kazasının hesabını kapatmak demek.
Aslında son maçta Letonya’dan rövanş alma fırsatı eline geçti ama merkezin motivasyon kuralları onun için
yine işlemedi, devlet erkanının izlediği maç berabere bitti. Dünya Kupası
finallerine iki kez gidebilen tek hoca
olmak ise mirasını sağlamlaştıracak. Aslında Güneş’in öyküsünde
geriye tek bir parça kalıyor. Yeniden
Trabzonspor’un başına geçmek ve –
tercihen Fenerbahçe ile çekişerek – lig
şampiyonluğunu şehrine getirmek.
Trabzon’da o kayalıkların çoğu artık
yok; denizleri inşaat için doldurduk.
Ama yetmişine yaklaşan Güneş’in
inadı tutarsa yine sulara atlayabilir.
Şenol Güneş merkezden değil
çevredendi. Doğum yeri Çaykara,
Trabzon’un taşrasıydı; kalecilik
futbolculuğun, Akçaabat Sebatspor
Trabzonspor’un, Trabzonspor ise o
günlerde henüz Türk futbolunun taşrasıydı. Türkiye dünya futbolunun,
hatta Beşiktaş bile bir bakıma kendini
ayırdığı üç büyüklerin taşrasıydı.
Taşralı olmaktan kaynaklanan, geldiği yeri temsil etmek ve hep orayla
anılmak gibi kimi gerçek kimi sahte
ön şartlar ve önyargılarla boğuştu. Çıkması gereken merdivenleri
sırtında taşıdığı zamanlar oldu. Ama
bu karakteri ve kariyeri kendi başına
kurmuş olmanın huzuru, taşralı bilincin huzursuzluğunu yendi.
Surların içinde mi dışında mı
olduğuna bir türlü karar verilemeyen
Güneş sonunda çareyi surların üzerine çıkmakta buldu. Futbol sahasına
artık oradan bakıyor. Siz de aynı yere
baksanız iyi olur, çünkü sahada görülecek çok şey var. ●
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Bodrum’a bir de
bu gözle bakalım

‘HAYDİ YİYİP-İÇELİM’ DEĞİL,
‘HAYDİ ÇALIŞALIM’

Bu yazıda Bodrum’da pek de konuşmadığımız iki başlık var: Birincisi
Yarımada’nın geçmişte kalan Hristiyan dönemine ve günümüze
kısa bir bakış. İkincisi adeta “çalışmak için emekli olmuş” gerçek bir
Bodrumseverin gözünden bu kenti yaşama ve algılama pratiği
Devrim
Devecioğlu
dsevimay@gmail.com
odrum’a yerleşip tanımaya
başladıkça zihnimin bir köşesinde (Bu kadar yabancı yaşıyor, ama hiç kilise görmedim) gibi küçük bir parantez açılmıştı.
Yıllardır hiç araştırmadığım için de o
parantez öylece kalmıştı. Derken Oksijen’de Bodrum yazıları yazmaya başlayınca yaklaşan ayın olaylarına göz
atmak gibi bir huy edindim. Baktım, 4
Nisan Batı Kiliseleri’ne bağlı Hristiyan
cemaatinin Paskalya Bayramı imiş. Tamam dedim, parantezi kaldırıp sorma
zamanı gelmiştir: Bodrum’da kayıtlı
yaklaşık 5 bin yabancı nüfusumuz var,
bu insanlar bayramlarını nasıl kutluyorlar? “Merdiven altı” yöntemlerle
mi, tekne tutup en yakınımızda Kos’a
mı gidiyorlar ya da hiç ihtiyaç duymuyorlar mı?
Bodrum’da yaşayan Ludmilla
Denisenko, Chris Drum Berkaya ve
Herodot 3. Yaş Akademisi’nin Başkanı
Samer Atasi’nin sayesinde bazı bilgilere ulaştım:
Bodrum’da yaşayan gayrimüslimlerin bir din görevlisi ve ibadet evi yok.
Paskalya, Noel gibi önemli dinsel
günlerde veya ihtiyaç duyulduğunda
cemaatine göre İzmir’den bir rahip
Bodrum’a davet ediliyor.
Anglikanlar özel günlerdeki kutlama ve toplantılar için belli bir AVM’de
salon kiralarken, Roman Katolikler
hep aynı otelde toplanıyor.
Mesela Bodrum’da yaşayan Ukraynalı bir grup “Pysanka yumurtaları”
yapmak için buluşuyor.
Bir başka Bodrumlu Facebook grubu çocuklar için Paskalya yumurtası
yapıp saklama etkinliği düzenliyor.
Zoom üzerinden “Paskalya Şapkaları Yürüyüşü” yapmaya hazırlanan
eğlenceli bir grup da var. “Çiçekli,
kocaman ve komik şapkalar yapacağız” diyorlar.
Bu arada eski İstanbul’un, Müslümanların da çok sevdiği paskalya
çöreği adeti malum. Kurtuluş Üstün
Palmie Pastanesi ve Kadıköy Beyaz Fırın’daki çörekler en meşhuru.
Bodrum’da ise “bir dost”tan Bitez
Camii’nin karşısındaki Maride kafenin
salı ve cuma günleri sınırlı sayıda da
olsa çok güzel çörek çıkardığını öğrendim; sakızlı mahlep kokusu sevenlere
duyurulur.

“Bodrum’un Suskun Çanları”
Yeni Bodrum’da özetle durum bu. Peki
eski Bodrum’da nasıldı? Onu da “Bodrum’un Suskun Çanları” belgeselini
hazırlayan ekipten fotoğraf sanatçısı
Mehmet Uyargil’le konuştuk:
Bodrum’da Hristiyanlık ilk ne
zaman görülüyor?
Elimizdeki verilere göre 5’inci
yüzyıla doğru… O dönem Yunanca
konuşan bir halk var Bodrum’da;
Pagan dinine inanıyorlar. Sonra Roma
ve Bizans’ın Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte buranın halkı da yavaş
yavaş Hristiyanlığa geçiyor. Helenlerle
melezleşmiş Karyalıların, Rumlara
dönüştüğü yeni bir kültür doğuyor.
Biz o Roma-Bizans dönemine birinci
evre dedik. İkinci evre de İslam’ın
egemen olduğu Osmanlı’dan 1924’te
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MEHMET UYARGİL: Belgeselde çektiklerimiz arasında en beğendiğim Bitez’deki Gara
Şapeli; en eskisi Tavşan Adası’nda Apostol Kilisesi, en bozulmamışı Karaada’daki şapel;
en zoru Gündoğan’da 52 Basamak Kilisesi; en üzüldüğüm Akyarlar’da Tarık Akan’ın
evine yakın olan şapelin kitabesinin çalınması.
Kadıkalesi Kilisesi

Rumların göç ettiği mübadeleye kadar
ki dönem.
Her iki evreyi de kapsayan kaç
tarihi kilise veya şapel tespit ettiniz?
40-50 arası, ama biz belgesele kendi
sınırlı imkanlarımızla ancak 25’ini koyabildik. Hepsi de korunmaya muhtaç
durumda.
Böyle bir belgeseli hazırlama fikri
nereden çıktı?
Çok geziyordum ben Bodrum’u
ve her gezide bu tarihi yapıları görüp
içimden “Yok olmadan belgelememiz,
insanlara aktarmamız lazım” diyordum. Fotoğraf sanatçısı arkadaşım
Cana Üngün’e ve antropolog/arkeolog Timuçin Binder’e açtım konuyu,
üçümüz de aynı şeyi düşündük. Bodrum’un antik çağı hakkında araştırmalar var, ama o aradaki Hristiyanlık
dönemine ilişkin neredeyse pek bir
çalışma yok. Oysa Bodrum dünya tarihine girmiş bir kent. Böyle bir kentin
tüm tarihi katmanlarını gün yüzüne
çıkarırsak Bodrum daha zenginleşir.
Köklerimizdeki derinlik, çeşitlilik ne
kadar yoğun olursa Bodrum o kadar
daha özel bir kent olur. Timuçin yazdı,
biz Cana ile çektik, sonra ben müziklerini yaptım ve ortaya “Bodrum’un
Suskun Çanları” çıktı.
Suyun karşı tarafı için bir projeniz var mı?

Apostol Kilisesi

Var, Doğu Ege adalarındaki cami,
namazgah gibi Müslümanların dini
yapılarını fotoğraflayıp oranın da
belgeselini yapacağım.
Siz aynı zamanda Bodrum Kent
Konseyi’nin İnanç Grubu üyesisiniz.
Gayrimüslimlerin herhangi bir dini
talebi olduğunu duydunuz mu?
Yok, bugüne kadar hiçbirinin
yakındığına şahit olmadım. Bir işte
cemaatten biri vefat ettiği zaman paçaları tutuşuyor, İzmir’den din adamı
çağırıyorlar, toplanacak yer bulamıyorlar vesaire…
Mezarlık olarak neresi var?
Bir Yahudi mezarlığı var, ama hiç
eskiden kalma bir Rum mezarlığı
yok. 10-15 yıl önce Yalıkavak Belediye Başkanı Sandıma mezarlığının bir
kısmını Hristiyanlara ayırmış. O kadar
etkileyici olmuş ki, bir tarafta kavuklu
sarıklı 200 yıllık mezarlar diğer tarafta
Hans’lar George’lar…
Bodrum’da bir kilise olsa sizce
yerli halkın bir tepkisi olur mu?
Asla olmaz. Türkiye’de hoşgörü
bakımdan herhalde en uygun yer
Bodrum’dur. Bu kadar turist geliyor,
yabancı yaşıyor… Bence en güzeli
Çarşı’daki Aya Nikola Kilisesi’ni tekrardan yapmak. İlla eski halini değil;
sembolik olarak müze-kilise şeklinde
açmak bile yeterli olur. •

Mehmet Uyargil’le sadece belgeseli konuşmaya niyetliydik, ancak
Bodrum’la ilgili gözlemleri, burayı
yaşama şekli, hayata bakışı o kadar
etkileyici geldi ki, hangi kentte yaşıyor olursak olalım, içinden hepimize
ilham alacak fikirler çıkabilir:
Hayatınızda ne değişmişti de
İstanbul’dan kalkıp Bitez’e yerleşmeye karar verdiniz?
Aslında pek bir şey değişmemişti,
ama yıl 2005 olmuştu. Yani ben 50
yaşıma girmiştim. Küçüklüğümden
beri böyle bir arzum vardı, sebebini
bilmiyorum, ama 50 yaşına gelince
para benim için hiç önemli olmayacak, ben iş hayatını bırakıcam ve sonra hep istediğimi yapıcam diyordum.
Gerçekten 50 yaşıma geldiğimde dediğimi yaptım ve iş hayatını bıraktım.
Herhalde varlıklı biriydiniz?
Ben eski Tarlabaşı’nda büyüdüm.
Yazları matbaada hamallık yapmak
dahil kendi kazandığım paramla Almanya’da tekstil okudum. Sonra arkadaşımla tekstil şirketi kurup 1995’e
kadar Almanya’da, 10 yıl kadar da
Türkiye’de çalıştım. Hiçbir zaman
öyle müthiş paralar kazanmadım,
ama hep yarınımı düşünerek yaşadım. Hala da birikimlerimle sürdürebileceğim şekilde yaşıyorum. Bana
göre saçma harcamalar yapmamaya
çalıştım, lüksten hep kaçtım. Benim
anlayışıma göre güzel bir yaşamınızın
olabilmesi için sanıldığı gibi çok fazla
paraya gerek yok.
Peki 50 yaşına girdiniz ve ilk ne
yaptınız?
O zamanlar Cihangir’de oturuyorduk. Önce sabahları kalkıp her gün
sanat galerisi gezmeye başladım.
Sonra bari boşu boşuna dolaşmayayım dedim, İstanbul’un çeşme ve
sebillerini belgelemeye başladım.
Benim iki büyük tutkum vardır: 50
yıldır müzikle, 40 yıldır da fotoğraf
çekmekle uğraşıyorum. Yaklaşık bin
200 çeşme ve sebilden 300’ünün
fotoğrafını çektim.
Ne kadar sürdü bu dönem?
2005-2007; o iki yıl boyunca
hep İstanbul’la uğraştım, ama nasıl
mutluydum. Derken bir arkadaşım
“Bitez’de uygun bir ev var, kaçırma”
dedi. Daha önce de Bodrum’a çok sık
gelip giderdik zaten. Karar verdik ve o
yıl taşındık.
Geldiniz, kimseyi tanımıyorsunuz, ne yaptınız?
İlk olarak Bodrum Fotoğraf
Sanatı Derneği’ne üye oldum, yavaş
yavaş insanlarla tanışmaya başladım. Bodrum’da şöyle enteresan bir
hızlı “tanışma süreci” vardır; mesela
hemen bir 10 kişiyi tanırsınız, ama
aynı hızla dokuz kişide yanıldığınızı
anlarsınız ve o bir kişi kalır geriye.
Bodrum’da insan ilişkileri değişiktir
bu açıdan. Gerçi benim de önceliğim insanlardan ziyade Bodrum’u
tanımaktı. İlk iki yıl sabah atlıyordum
arabaya mesela Ören’e gidiyordum,
Ören kesmiyordu ertesi gün Söke’ye
gidiyordum. O gezilerim sırasında bu
güzel doğanın bir de olağanüstü bir
tarihi geçmişi olduğunu fark ettim.
Ne bulursam okumaya başladım.
Derken bir gün internette dolaşırken
garova diye bir web sitesine rastladım. Etrim’de Mehmet Vuran adında
Bodrumlu bir ziraat mühendisi şarap
yapıyor, Bodrum köylerinin tarihçesini yazıyor, harika bilgiler veriyor.
Benim Bodrum’u gerçek anlamda
sevip, buraya bağlanmam o yazılar
sayesinde başladı diyebilirim.

Mehmet Uyargil
2005’te 50 yaşında
emekli olduktan sonra
40 yıllık tutkusu
fotoğrafçılığa vermiş
kendini.

Garova bağlarından ne kadar
etkilendiğini dinlediğim son bir ay
içindeki üçüncü kişisiniz…
Gerçekten öyle, ama tabii Bodrum yaşamımı değiştiren başka
şeyler de oldu. Mesela yıl yine 2007.
Kızılağaç’tan Yalıçiftliği’ne doğru
gidiyorum. Tam denizin karşıma çıktığı
bir noktada sağa bir baktım Bodrum
mimarisine hiç uymayan, çok eski
fakat aslanlar gibi ayakta, taş bir yapı
var. Her zamanki gibi arabayı çektim,
çalıların arasından yürüyüp o binaya ulaştım. İçeri girdim bir baktım
yaklaşık 10 tane inek. Her taraf saman
dolu. İnekler ayaklarıyla samanlarla
oynarken ne göreyim, yerde olağanüstü mozaikler. Meğer 5’inci yüzyıldan
kalma Roma hamamıymış. Yine bir
gün Pınarlıbelen civarında Sazköy’e
gittim. Bir gölet gördüm, yanında da
bir bina. Baktım, kapının girişinde sarı
kırmızı renklerde eski Türkçe yazılmış
bir kitabe. İçeri girdim, bir ahşap cami.
Minaresi yok… O kadar güzel desenler
var ki duvarlarında, 1800’lerden
kalma bambaşka bir cami. Tabii şimdi
ne o hamam ne de o cami var. İkisi de
özel mülktü. Hamam 2017 depreminde yıkıldı, cami de yandı. Allahtan
belgeledim…
Bu deneyimler ne değiştirdi
Bodrum yaşamınızda?
Bodrum için ben ne yapabilirim
demeye başladım ve karşılaştığım
her olayda “Ben ne katkıda bulunabilirim” diye düşündüm. Tabii çok
normal bir davranış değil bu, biraz
çılgın bir şey. Çünkü bu işlerden beş
kuruş kazanmadığınız gibi bir de kendi bütçenize göre olağanüstü paralar
harcıyorsunuz.
Az buz da değil son 10 yılda
yaptığınız işler… Hiç durmamışsınız.(Listeyi gazeteoksijen’e koyacağım, bir bakın, o kadar renkli ki)
Ama karşılığında olağanüstü
insanlarla tanışıp birlikte çalışıyorsunuz. O öyle büyük bir haz ki, ben
hiçbir projeyi tek başıma yapmayı
istemem. Fikir bana ait olsa bile hep
paylaşmayı tercih ederim.
Yani sosyalleşmek için “Hadi
bu akşam yemek yiyelim, bir şeyler
içelim” değil de “Haydi birlikte
çalışalım” diyorsunuz…
Çok doğru söylediniz, ben
çalışarak sosyalleşmeyi seviyorum.
O çabamın da yaşadığım kente bir
katkısı olmasını istiyorum. Ama hala
Bodrum’a sırf deniz, güneş ve içmek
için gelen bir grup var. Bunlar hiçbir
şey yapmıyorlar, sadece içiyorlar ve
yemek yiyorlar. İkinci bir grup ise
sayılı da olsa parası olan, bir şeyler
yapmak isteyen, güzel yaşamayı bilen insanlar. Onların bazıları kurslara
gidiyor ve tabii ikinci aydan itibaren
herkes bir sergi açmaya başlıyor. Bodrum insanlara böyle bir imkan veriyor
çünkü. Ama asıl Bodrum’da en güçlü
grup çevreciler. Çok güçlüler ve çok
bilinçliler. Emekli arkeolog, yazar çizer de iyi bir damar var burada. Çoğu
belli bir yaşın üzerinde, ama yardım
istenirse çok büyük katkılar veriyorlar. Tüm bunların arasında benim en
çok hoşuma giden grup Herodot 3.
Yaş Akademisi. 600’e yakın üyesi
var, yaklaşık 5’te biri yabancı. Herkes
belli bir aidat ödüyor ve her ay nasıl
bir etkinlik programı hazırlıyorlar, el
işlerinden caz-rock’a, ping pong’tan
botanik gruplarına kadar öyle bir
çeşidi İstanbul’da bulamazsınız. Yaş
ortalamaları 65-70 arası ve inanın
Bodrum’da en iyi yaşayan grup onlar.
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Avrupa’nın plastiği Adana’yı z
Türkiye son birkaç yılda Avrupa’nın en
büyük plastik atık ithalatçılarından biri
oldu. Mersin Limanı da, Avrupa’dan
Çin’e dönerken çöp taşıyan gemilerin
en sık uğradığı duraklardan...

Açık alana bırakılan atıklar arasında sosis paketi, süt kutusu,
köfte ambalajı, hazır çorba paketi, Cadbury çikolata; Tesco ve
Sainsbury’s gibi bilindik markaların gıda ürünlerinin paketleri var.

‘Atık ithalatı
tamamen
yasaklanmalı’

Atıklar geri dönüştürülmek üzere
başta Adana olmak üzere birçok kente
yayılıyor. Sonrası ise tatsız. Usulüne
uygun dönüştüren var ama yol kenarına
atan ya da ateşe verip giden de çok...

NİMET KIRAÇ

H

alep’teki evlerinin
bombalanması
üzerine altı sene
önce ailesiyle
Adana’ya sığınan 24 yaşındaki Abeer Muhammed ve dört
kardeşi, sabahtan akşama
kadar Avrupa’dan ithal
edilen ambalajları ayırarak
geri dönüşüme uygun hale
getiriyorlar.
Babasının üç karısı olduğunu ve ondan maddi destek
almadıklarını söyleyen Abeer,
ayrıştırdığı ambalajın hangi
ülkeden geldiğine ilgisiz.
Doktor olmak istediğini söyleyen göçmen kadın, ambalaj
ayrıştırmayı tarlada çalışmaya
tercih ediyor. “Memnunuz, çok
şükür, para kazanıyoruz” diyor.
Sürekli eğilip aldığı plastik
ambalaj, az sonra geri dönüştürülmüş ve ürün haline gelmiş
granül şeklini alacak.
Yıkama havuzuna gönderilen plastikler önce kesilip
küçük parçalar haline geliyor,
sonra, yüksek ısıya maruz
kaldıkları bir sürecin sonunda,
mercimek tanelerine benzeyen,
iç ve dış ticarete hazır granül
oluyorlar.
Abeer ve bu tesiste çalışan
yaklaşık 50 işçinin gün boyu
ayırdığı ambalajlardan tonlarcası konteynerler içinde binlerce kilometre uzaktaki İngiltere,

Almanya, İsviçre ve Fransa gibi
ülkelerden satın alınarak Türkiye’ye deniz yoluyla getiriliyor.
Türkiye’nin güneyindeki
geri dönüşüm sektörü, Çin’in
2017’de yabancı plastik atık
ithalatı kısıtlamasından bu
yana hareketli. Mersin Limanı,
Avrupa’dan Asya’daki merkezlerine dönen gemilerin ara duraklarından biri haline gelmiş
durumda. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre,
Avrupa’nın 2019’da tükettiği
plastiğin en büyük alıcısı, 582
bin 296 ton ile Türkiye oldu.
Türkiye’ye en çok atık gönderen ülke 154 bin ton ile İngiltere, ardından İtalya, Belçika,
Almanya ve Fransa sıralanıyor.
2020’de ise İngiltere’den çöp
ithalatı yüzde 36 artarak 20 bin
600 tonu buldu. Çin, Yeşil Duvar adını verdiği yasa öncesi,
İngiltere’nin bir yılda çıkardığı
plastik atığın üçte ikisini satın
alıyordu.

Dönüşen yüzde 9
Plastiklerin geri dönüşümü,
pratikte arzu edilen başarıya ulaşmış bir metot değil.
Greenpeace, 1950’lerden bu
yana üretilmiş tüm plastiğin
yalnızca yüzde dokuzunun geri
dönüştürüldüğünü belirtiyor.
Türkiye kendi çöpünü ayrıştırma adımlarını daha yeni yeni
atmaya başlamışken, her gün
tonlarca plastik alımı, yasadışı
faaliyetlere de zemin hazırlı-

‘Maliyetler düşük, böyle sürer’
Onlarca çevreci kuruluşu
çatısı altında bulunduran Avrupa Çevre Bürosu (EEB) Atık
Politikaları Danışmanı Piotr
Barczak, Oksijen’e meselenin
Avrupa’dan nasıl göründüğünü anlattı:
“Aslında Avrupa ülkelerinin
yerel seviyede kargoları kontrol edip yollama gibi bir isteği
veya mekanizması olmadığını
görüyoruz... Basel Anlaşması,
gönderen ile alıcı arasında bir
önden bilgilendirme mutabakatı olmasını öngörüyor. Ancak İtalya örneğinde gördüğümüz gibi, Tunus’un satın aldığı
ve iade etmek istediği atıklarla
ilgili, devlet süreçte kendisi yer

almadığı için suskun.”
Barczak, önden bilgilendirme işleminin taraflara zaman
ve kurallar çerçevesi sunduğunu, ancak maksimum denetim
ve izleme süreçleri için oldukça
verimsiz bir yöntem olduğunu
anlattı.
Covid-19 salgınıyla
beraber Avrupa’nın plastik
tüketiminin oldukça arttığını kaydeden Barczak, bu
artışın atık ithalatına yansıyıp
yansımayacağının belirsiz
olduğunu, ancak maliyetler
Türkiye’de daha düşük olduğu
için, Avrupa’nın atığını buraya
göndermeye devam etmesinin
beklendiğini kaydediyor.

Çikolatadan çorbaya her şey var
Adana’nın Sarıhamzalı,
Karahan ve Kuyumcular mahallelerinde görüntülediğimiz
ithal plastik atıkların arasında
tüm, parçalanmış ve yanmış
birçok tür mevcuttu. Sosis paketi, süt kutusu, köfte ambalajı, hazır çorba paketi, Cadbury
çikolata; Tesco ve Sainsbury’s
gibi bilindik markaların gıda
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Adana’nın muhtelif yerlerine kısmen yakılarak bırakılan,
çoğu Avrupa’dan ithal kullanılmış plastik ambalajlar,
bölge sakinleri ve çevrecileri alarma geçirdi.

ürünlerinin paketleri, pet şişe
ambalajları, bira tenekeleri ve
şişe kapakları, oyuncak bebekler, köpek maması paketi
ve soslar vardı. Kuyumcular ve
Sarıhamzalı’da görüntülenen
plastik atıkların büyük bir
kısmı yanıp kül olmuş, tarım
alanlarının yanında öylece
duruyorlardı.

yor. Bu durumun adını koyup
raporlaştıran ise uluslararası
kriminal polis teşkilatı Interpol.
Interpol’ün Ağustos’ta yayımladığı Türkiye’de yasa dışı
atıklar tehlikesine dikkat çeken
2020 tarihli raporda, atıkları
bertaraf etmek için çıkartıldığı
düşünülen yangınlara Türkiye’de de rastlandığı belirtiliyor.
Adana’da şehir merkezinin
dışındaki sanayi bölgesine
paralel bir yolun kenarına bırakılmış çöpler, bozuk düzenin
çarpıcı gerçeğini resmediyor:
İklim kriziyle mücadelede öncü
olmayı hedefleyen Avrupa ülkelerinden buraya kadar boşu
boşuna getirilmiş gıda paketleri, tarlaların dibine tepelenmiş,
atıl bir bekleyişte.
İzmir, Kemalpaşa’da
2019’da görüntülenen balyalanmış haldeki tonlarca İtalya
plastiği de hala beklemede.

‘Asıl çevreci biziz!’
1985’te Diyarbakır’dan göçtüğü
Adana’da hurdacılığa başlayan Eşref Çiçek, kentin en eski
plastik firmalarından Yunus
Plastik’i kurmuş.
Ona göre, “çöp” diye bir şey
yok. “Hepsi hammadde, geri
dönüşür. Hiçbir şey ziyan olmaz. O çevrecilerin çektiklerini
al, gelelim, bu havuzda yıkayalım. Hepsi tertemiz olur.”
Çiçek, bu işin ticaretini
yakından tanıyor; ambalajın
kalitelisini, kalitesizini ticaret ortaklarının yolladıkları
fotoğraftan çıkarabiliyor. Ancak
birçok işletmeci gibi, herhangi
bir çevre eğitimi yok.
Oğlu Muhammet, çevre

döküyor varsa da” yorumunu
konusunda kendini yetiştirdiğiyapıyor yol kenarına bırakılmış
ni söylüyor. “İçimde çok ikilem
atıklar için. Bu işin sorumluları,
yaşadım, acaba ben iyi bir iş
ruhsatı olmayan, merdivenaltı
yapıyor muyum diye. Sonuçta,
işletmeler, Suriyeli vatandaşlatoplum için, çevre için iyi bir
iş yaptığımızı düşünüyorum.”
ra ceza kesilemediği için onları
Aynı zamanda Greenpeace’e
kullanıyorlar, olan sonunda
üye olduğunu söyleyen Çiçek,
ruhsatlılara oluyor görüşünde.
sektörünün risklerinin farkında
Şakirpaşa’daki tesisinde
olduğunu da ifade ediyor.
kaliteli ve temiz ambalajları
İngiltere’nin Sri Lanka’ya
dönüştüren Çiçek, hammad2020’de yolladığı konteynerdesini, yani plastik ambalajı
lerden ceset parçası ve tehlikeli
dövizle almak zorunda olduğu
atıklar çıktığı haberi, denetimi
için üzgün olduğunu, elinden
oldukça zor olan atık ticaretingelse yalnızca Türkiye’deki
deki riskin önemli bir
plastikleri dönüştüreboyutunu gözler
ceğini söylüyor.
önüne serse de,
İhlalleri
tehdidin tek
kamuoyuna
örneği bu
duyuran
değil. Malezçevrecilere de
ya, Filipinler
öfkeli. “Yüz
ve Endobinlerce insan
nezya da
bu sektörden
geçen yıllarda
ekmek yiyor”
Sindy Yılmaz, dedektif
gibi iz sürüyor.
Avrupa’dan satın
diyor: “Asıl çevaldıkları atıkları
reci biziz! Biz olma“tehlikeli” oldukları gereksaydık buralar ne olacaktı,
çesiyle geri gönderdi.
bunu düşündün mü?”
Benzer tedirginlikler karşıEstonyalının çabası
sında, Avrupa Birliği, 2021’in
Üç yıl önce eczacı Abdurrahbaşından itibaren, OECD
man Yılmaz evlenerek Adaülkeleri dışındaki üçüncü
na’ya yerleşen Estonyalı Sindy
dünya ülkelerine atık ihracatını
Yılmaz’ın, üç yaşında ikizleri
yasakladı. Türkiye ise 2021
var. Yılmaz, yabancı atıkların
itibariyle karışık kodlu plastikyaşadığı kentte çevreye saçıllerin ithalatına yasak getirdi.
masından rahatsız.
Eşref Çiçek ise yasakların
Basın üzerinden sesini dusektörü tedirgin ettiğini anlatıyurmak istediğini, çevre bakan
yor. “Çin, ithalat yasaklamasını
yardımcısı Adana’ya geldiilk getirdiği dönem muhtelif
ğinde elinde çöpten bulduğu
olaylar yaşandı, ama şu an
Avrupa plakasıyla bekleyip
yurtdışından üzerine para alayıllardır yaşadığı tedirginlikleri
rak buraya karışık atık getiren
anlatmak istediğini, ancak izin
yok” diyor ısrarla.
verilmediğini söylüyor.
“El arabalı Suriyeliler

“İlk defa Eylül 2018’de bu
kokuyu aldım. Yemek yaparken bir şey yanıyor dedim, dışarıdan plastik kokusu geliyor.
Çocukları yorgana sarıp içeri
götürüp sakladım, pencereleri
kapattım.”
Sonrasında yanık plastik
kokusu devam edince, eşi belediyeye gitmiş, bölge toprakla
kapatılmış fakat bir süre sonra
koku başka bir yerden gelmeye
başlamış.
“Gece yarısı birden uyandım. Pencereleri açmak
istedim, açınca duman geldi.
Karahan Belediyesi ‘İlgileneceğiz’ dedi eşime. Sürekli yanıyor
yani... Haziran’da gazetecileri çağırdım. Sonbaharda da
Alman gazetecilerle karşılaşınca, o zaman Avrupa çöpü
olduğunu anladım. Bir baktım,
İngiltere, Almanya, Fransa... O
zaman beynim açıldı, dedektif
gibi takip etmeye başladım.”
Türkiye macerası yıllar önce
bir Akdeniz tatili ile başlayan
Yılmaz, şimdi Akdeniz kıyısındaki Adana’nın Avrupa çöpüyle de kirlendiğini gördüğünde,
en belirgin duygusunun kızgınlık olduğunu söylüyor. “Ben
asla ithalat yasaklansın demiyorum, kimsenin ekmeğiyle
oynamıyorum. Sadece düzgün
dönüştürsünler” diyor.
Öte yandan Karahan
Mahallesi’ndeki atık sorunuyla
ilgili olarak İl Çevre Koruma
Müdürlüğü’nün Oksijen’e açıklaması oldukça kısa ve net:
“Boş arazilerde atık yakan
kişi ve kurumları özellikle ihbar
üzerine takip ediyoruz ve ceza
yazıyoruz.” •

Akdeniz’i en
çok kirleten
ülkeyiz
Karataş’taki Akyatan
Lagünü’nün değil beş sene,
bir dakika bile kirliliğe maruz
kalmaması gerek. Türki
ye’nin en büyük kumulları
nın yer aldığı ve nesli tehlike
altında olan yeşil deniz
kaplumbağasının (Chelonia
mydas) Akdeniz’deki en
önemli yuvalama alanların
dan birisi olan lagün, 1987
yılından beri yaban hayatını
geliştirme sahası olarak
korunmakta, ancak plastik
kirliliği maalesef burayı da
es geçmiyor.
Dünya Yaban Hayatı
Koruma Fonu (WWF) Türki
ye Plastik Projeler Müdürü
Tolga Yücel, Akdeniz Plastik
Kirlilik Raporu bağlamında
meseleye şöyle değiniyor:
“Kaynakta ayrıştırma
meselesiyle başlıyor konu.
Türkiye, ancak kaynakta ay
rıştırmaya başlarsa kayıtdışı
atık meselesini çözebilir.”
Türkiye’nin Akdeniz
sahillerini en çok kirleten
ülkelerden biri olduğunu
söyleyen Yücel, Çin’in
getirdiği atık kısıtlamasıyla
küresel sektörün Türkiye’ye
kaymasının tüketim toplu
munun bir sonucu olduğunu
ifade ediyor.

“Bunu yapan insan”
Bütün bu çalışmalar sistem
sel eksiklere rağmen devam
ederken, Küçükkarataş
Köyü’nde doğup büyü
yen balıkçı Ramazan Arıcı
lagünün bugünkü hali için
kederli, geleceği içinse epey
endişeli.
Çocukluğunun geçtiği,
sazlıkların arasına gizlenmiş
dalyanı kendi çocuklarına
bildiği haliyle bırakamaya
cağı için hüzünlendiğini söy
leyen balıkçı, balığın tadının
da artık bozulduğunu söy
lüyor. “Dalyanın bir etkinliği
kalmadı artık; ben çocukken
tertemizdi. Üzülüyorum
kirleten insanları gördükçe.
Bunu yapan da insan.”

Avrupa Birliği, tek kulla
nımlık plastiklerin üretimini
Mayıs 2019’da yasakladı.
Greenpeace Akdeniz, “Tek
kullanımlık plastiklerin ya
saklanmasını talep ettiğimiz
gibi plastik atık ithalatının
da yasaklanmasını istiyoruz”
kampanyasını sürdürüyor.
Greenpeace Akdeniz
Biyoçeşitlilik Projeler lideri
Nihan Temiz Ataş, “karışık”
kodlu atık ithalatının 31
Aralık 2020 tarihli tebliğ ile
yasaklanmış olsa da ithalata
nasıl etki ettiğini önümüzdeki
günlerde anlaşılabileceğine
dikkat çekti.
“Söz konusu yasak
ancak çok sıkı bir denetimle
uygulanabilir. Maalesef
bugüne kadar gördüklerimiz
bu konuda şüpheci olmamı
za neden oluyor. Üstelik bu
yasak atık sorununa da kesin
çözüm getirmiyor. Talebimiz
atık ithalatının tamamen
yasaklanması. Çünkü Türkiye
henüz kendi çöpüyle baş
edemiyor. Sıfır atık politika
ları gereği Türkiye önce kendi
çöpünü düzgün şekilde geri
dönüştürmeli.”

‘Çevre hammadem’
Türkiye, küresel sürdürüle
bilir kalkınmayı hedefleyen
Paris İklim Anlaşması’na
taraf olmamış tek G20 ülkesi.
Muğla Sıtkı Koçman Üni
versitesi’nde Atık Yönetimi
Koordinatörlüğü yapan Doç.
Dr. Çağdaş Gönen, sivil top
lum kuruluşlarının bu ortak
ithal atık sorununa hayli ag
resif yaklaştığını düşünüyor.
“Tek kazanıma odaklanılıyor.
Denetimlerin sıkı olduğunu
biliyorum, Bakanlık tek tek
açıp konteynerlere bakıyor”
diyen Gönen, “İyi olanlar ka
dar art niyetli olanlar da var
sektörde, ben onlara vicdan
sız diyorum. Sonunda herkes
suçu birbirine atıyor, olan
doğaya oluyor”görüşünde.
“Çevre benim hammad
dem, ona iyi baktıkça o da
bana iyi bakar görüşü sek
törde yaygınlaşıyor” diyen
doçent, Sıfır Atık projesi ile
anasınıfından itibaren kesin
tisiz çevre eğitimi verilmesi
planına güveniyor.
PAGEV, yani Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı
ise, 2040’ta plastiklerin
yüzde yüz geri dönüştürüle
rek kullanılacağını taahhüt
ediyor. Yani, sürdürülebilir
bir modele, daha çok seneler
var, ancak Gönen, Sıfır Atık
projesinin hayata geçmesi
için beş yıllık bir vaat veriyor.
“Niğde Üniversitesi’nde
geri dönüşüm tesisi kur
duk ve bu altyapı eğitimle
birleştiğinde atık kalitesinin
büyük oranda düzeldiğini
gördük” diyor. “İşin zaman
alan kısmı, bilgi ve davranış.
Kesintisiz eğitim burada çok
önemli.”

eride bıraktığımız hafta
nın “direkt kırmızı kartlık”
profiliydi Doğu Biga Maden
Şentürk. Çanakkale’deki 3 ayrı altın ma
deni için son izinleri bekleyen Kanada
merkezli Alamos Gold’un Türkiye’deki
verdiği röportajdaki kibirli halleri sosyal
medyanın bir numaralı gündemiydi.
Şöyle diyordu Genel Müdür bölgede
süren protestolar hakkında:
“…su ve vicdan nöbeti vesaire falan
filan… Herkes her şeyi yapma hakkına
sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü
ne beklediler, bir gün bile gidip oradaki
otoritelere bunları buradan kaldırın,
bunu yapın… Hiç.. İstediği kadar bek
lesin… Herkesin gösteri hakkına benim
saygım var. Konser verilmiş, verilebilir.
Bunlara farklı anlam yüklemem. Biz
sabırlı adamlarız… Biz madenciyiz…
Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi.
Biz 30 yıldır bekliyoruz orayı açmak için.
3-5 ay daha bekleriz sorun değil…”
Sabırlı genel müdür iştahla anlatma
ya devam ediyor projenin fizibilitesini:
“ Kirazlı en ileri proje aşamasında şu
anda… Buradaki hesaplar net. Fizibilite
hesaplamasına göre yıllık 3 ila 4 ton altın
üreteceğiz. Ağı Dağı projemiz devreye
girdiği zaman bizim uhdemizde olan
yıllık 4 ila 5 tonluk üretim hatta biraz
daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Bizim
projelerimizde 4 milyar dolarlık bir
yüzde 50’si gider. Bu maliyetin yüzde
70’i de Türkiye’den sağlanıyor. Total
olarak yüzde 35 giderimiz Türkiye’den
sağlanıyor. İkincisi madencilik devletin
sahip olduğu bir ürünü çıkardığınız için
devletin buradan aldığı bir devlet hakkı
var. Yaklaşık yüzde 10, 11, 12 civarında
devlet hakkı.
Vergilerden muaf mısınız?
Hayır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi,
SGK
edildi ya. Orman bedeli ödüyoruz.
Yüzde 25’lik bir kısmı bunlara gidiyor.
Geriye kalan 25’lik kısım da kar marjı
Onu ne yapacaksınız?
Ben size soruyor muyum elde ettiği
niz gelirle ne yapıyorsunuz?”

Genel müdür “iştahında” haklı
Alamos Gold’un 15 Şubat 2017’de yayın
ladığı ve hala sitesinde duran fizibilite
raporlarına göz gezdirildiğinde bu işta
hın nedeni ortaya çıkıyor. Alamos Gold,
üretime en yakın proje olan Kirazlı için
“üretilen ons başına altın maliyeti” için
“endüstrideki en düşük maliyetlerden
biri” ifadesini kullanıyor. 2017 tarihli
rapora göre, madenin 5 yıllık ömrü bo
yunca üretilecek altının tüm giderlerden
sonraki maliyeti ons başına 373 dolar.
(Bu yazının kaleme alındığı Çarşamba ak
şam saatlerinde dünya piyasalarında altının
ons başına fiyatı 1.711 dolar seviyesindeydi.)
Alamos Gold, rapora göre 5 yıllık
üretim dönemi süresince Kirazlı’dan 540
bin ons altın üretecek. Çarşamba akşam
ki 1.711 dolarlık fiyata göre üretilecek
altının toplam değeri 924 milyon dolar.
Üretim maliyetine göre şirketin 5 yıllık
brüt karı 720 milyon doların üzerinde

Alamos, 5 yıl boyunca Kirazlı da tam 64
milyon ton toprağı yer altından çıkarta
cak. Bunun 26.1 milyon tonu altın cevhe
ri olarak işlenecek. 37.9 milyon tonu ise
cevherden ayrıştırılacak.
(İnşaatçıların hesabına göre 1 metreküpe
yaklaşık 1.5 ton toprak sığıyor. Yani Kiraz
lı’da işlenecek toprak aşağı yukarı 40 milyon
metreküp. Şöyle düşünün: Her bir kenarı
6.5 kilometre uzunluğunda kare bir alanı
1 metre yüksekliğinde toprakla dolduracak
kadar hafriyat yapılacak Kirazlı’da. Günlük
hafriyat planlaması ise 15 bin ton..)
Peki bunun ne kadarı altın? Yine
fizibilite raporundan aktaralım: 26.1
milyon tonluk cevherde, ton başına 0.79
gram altın bulunuyor. Şirket bunun
yüzde 81’ini elde etmeyi hedefliyor. Yani
ton başına 0.64 gramını. Bu da 5 yılda
16 bin 704 kilo altına denk geliyor veya
yaklaşık 504 bin onsa.

kuruna göre işletmenin iç verimi (IRR)
dolar bazında yüzde 44 olarak hesaplan
mış. Dolar bazında yüzde 44’lük iç verim
neredeyse “tavan arasında bir sandık çil
çil altın bulmak” gibi bir şey.
Alamos Gold’un fizibilite raporunda
çok daha çarpıcı bölümler var. İlki ku
rumlar vergisiyle ilgili. Şirket, Türkiye’de
kurumlar vergisinin yüzde 20 olduğunu,
ancak hükümet tarafından sağlanan
teşviklerle efektif vergi oranının yüzde
2’ye kadar gerileyeceğini beyan edi
yor yatırımcılarına. Teşvikler arasında
gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası,
SGK prim desteği, kredi faiz yükü deste
ği sayılmış.
Şirketin yatırımcılarına bir diğer
müjdesi de, devletin çıkartılacak altından
alacağı pay (royalty) istisnaları. Alamos
raporunda, 1.250 dolarlık fiyata göre
devlete çıkartılacak altından yüzde 4 pay
verileceğini, ancak çıkartılacak altının
rafineriye gidiş öncesi Türkiye’de külçe
yüzde 50 indirim uygulanacağını belirt
miş. Taşıma ve benzeri konulardaki ek
istisnalarla efektif royalty’nin yüzde 1.5’e
ineceği belirtilmiş.

Kar oranı en yükseklerden biri

Alamos Gold, 2017’de altının fiyatını
ons başına 1.250 dolar alarak yaptığı
hesaplamada madenin 1.4 yılda (17 ay)
kendini amorti edeceğini yatırımcılarına
duyurmuş. 1.250 dolarlık altın fiyatı ve
3.9 TL’lik dolar kuru ve yüzde 8 yıllık
iskonto oranıyla madenin vergi sonrası
net şimdiki değeri (NPV) 186.5 milyon
dolar olarak hesaplanmış. Doların 3.9
TL, altın fiyatının ise 1.450 dolar ol
ması halinde NPV 256 milyon dolar
seviyesinde hesaplanmış. Altının 1.250
dolarda kalması, TL’nin ise yüzde 15
değer kaybı halinde ise 215 milyon dolar
değer bulunmuş. Hesaplara göre hem
altın fiyatının artması, hem de TL’nin
dolara karşı değer kaybetmesi madenin
değerini artırıyor. Halen bu iki ihtimal
de gerçekleşmiş durumda. Altın 2017’ye
göre yüzde 37 yukarıda, TL’de o günkü
değerin yarısının bile altında.
Bu muazzam rakamlar şirketin iç
verim hesaplarına da yansımış. Yine ons
başına 1.250 dolar ve
3.9 TL’lik dolar

Raporda yayınlanan tablolara göre altı
nın ons fiyatının geçen haftaki gibi 1.500
ila 1.750 dolar arasında olması halinde
devlet payı yüzde 8 olarak belirlenmiş.
Bu orana yüzde 50 külçe indirimi ve
diğer istisnaların uygulanacağı düşü
nülürse efektif royalty’nin bugünkü
altın fiyatlarına göre yüzde 3 civarında
olacağını söylemek yanlış olmaz.
Yukarıdaki özet amatör matematikçi
ler için bile Kirazlı madeninin muazzam
bir iş olduğunu anlatıyor. Zaten Alamos
da aynı kanıda. Bu tespiti, raporunda
yatırımcılarına gururla şöyle duyurmuş
Kanadalı şirket:
“Kirazlı’daki ons başına 339 dolarlık
üretim maliyeti ve ons başına 373 dolar
lık nihai maliyet (dünya) altın endüstri
sindeki en düşük rakamlar arasında yer
alıyor.”

Ağı Dağı projesi daha da büyük
Alamos’un Kirazlı’dan sonra devreye
aldığı Ağı Dağı projesi de eşine nadir
rastlanan madenlerden. Ons başına
maliyet biraz daha yüksek olmasına kar
şın, şirkete göre yine dünyanın en
düşük maliyetli projelerinden.
Uzun uzun anlatmayıp,
projeden birkaç satır başı
verelim:
Ons başına üretim
maliyeti 374 dolar,
nihai maliyet 411
İşletme süresi
6 yıl, toplam
üretim 937 bin
300 ons altın.
54 milyonu
cevher, 56 milyo
toplam hafriyat
110 milyon ton.
Ağı Dağı proje
royalty istisnaları da
Kirazlı’yla aynı.

Alamos Gold’un iştiraki
Doğu Biga Madencilik Genel
Müdürü Ahmet Şentürk.
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yı zehirliyor Alamos: En kârlı
Açık alana bırakılan atıklar arasında sosis paketi, süt kutusu,
köfte ambalajı, hazır çorba paketi, Cadbury çikolata; Tesco ve
Sainsbury’s gibi bilindik markaların gıda ürünlerinin paketleri var.

NİMET KIRAÇ

bombalanması
üzerine altı sene
Adana’ya sığınan 24 yaşında
kardeşi, sabahtan akşama
edilen ambalajları ayırarak
geri dönüşüme uygun hale
Babasının üç karısı oldu
ğunu ve ondan maddi destek
almadıklarını söyleyen Abeer,
ayrıştırdığı ambalajın hangi
ülkeden geldiğine ilgisiz.
Doktor olmak istediğini söy
leyen göçmen kadın, ambalaj
ayrıştırmayı tarlada çalışmaya
tercih ediyor. “Memnunuz, çok
şükür, para kazanıyoruz” diyor.
Sürekli eğilip aldığı plastik
ambalaj, az sonra geri dönüştü
rülmüş ve ürün haline gelmiş
granül şeklini alacak.
Yıkama havuzuna gön
küçük parçalar haline geliyor,
sonra, yüksek ısıya maruz
kaldıkları bir sürecin sonunda,
mercimek tanelerine benzeyen,
iç ve dış ticarete hazır granül
Abeer ve bu tesiste çalışan
yaklaşık 50 işçinin gün boyu
ayırdığı ambalajlardan tonlar
cası konteynerler içinde binler
ce kilometre uzaktaki İngiltere,

Almanya, İsviçre ve Fransa gibi
ülkelerden satın alınarak Türki
Türkiye’nin güneyindeki
geri dönüşüm sektörü, Çin’in
2017’de yabancı plastik atık
ithalatı kısıtlamasından bu
yana hareketli. Mersin Limanı,
raklarından biri haline gelmiş
durumda. Avrupa İstatistik Ofi
si Eurostat’ın verilerine göre,
Avrupa’nın 2019’da tükettiği
plastiğin en büyük alıcısı, 582
bin 296 ton ile Türkiye oldu.
Türkiye’ye en çok atık gön
deren ülke 154 bin ton ile İngil
tere, ardından İtalya, Belçika,
Almanya ve Fransa sıralanıyor.
2020’de ise İngiltere’den çöp
ithalatı yüzde 36 artarak 20 bin
600 tonu buldu. Çin, Yeşil Du
var adını verdiği yasa öncesi,
İngiltere’nin bir yılda çıkardığı
plastik atığın üçte ikisini satın
alıyordu.
Plastiklerin geri dönüşümü,
pratikte arzu edilen başarı
ya ulaşmış bir metot değil.
Greenpeace, 1950’lerden bu
yana üretilmiş tüm plastiğin
yalnızca yüzde dokuzunun geri
dönüştürüldüğünü belirtiyor.
Türkiye kendi çöpünü ayrıştır
ma adımlarını daha yeni yeni
atmaya başlamışken, her gün
tonlarca plastik alımı, yasadışı
faaliyetlere de zemin hazırlı

almadığı için suskun.”
Barczak, önden bilgilendir
me işleminin taraflara zaman
ve kurallar çerçevesi sunduğu
nu, ancak maksimum denetim
ve izleme süreçleri için oldukça
verimsiz bir yöntem olduğunu
anlattı.
Covid-19 salgınıyla
beraber Avrupa’nın plastik
tüketiminin oldukça arttı
ğını kaydeden Barczak, bu
artışın atık ithalatına yansıyıp
yansımayacağının belirsiz
olduğunu, ancak maliyetler
Türkiye’de daha düşük olduğu
için, Avrupa’nın atığını buraya
göndermeye devam etmesinin
beklendiğini kaydediyor.

Çikolatadan çorbaya her şey var
Adana’nın Sarıhamzalı,
Karahan ve Kuyumcular ma
hallelerinde görüntülediğimiz
ithal plastik atıkların arasında
tüm, parçalanmış ve yanmış
birçok tür mevcuttu. Sosis pa
keti, süt kutusu, köfte ambala
jı, hazır çorba paketi, Cadbury
çikolata; Tesco ve Sainsbury’s
gibi bilindik markaların gıda

Adana’nın muhtelif yerlerine kısmen yakılarak bırakılan,
çoğu Avrupa’dan ithal kullanılmış plastik ambalajlar,
bölge sakinleri ve çevrecileri alarma geçirdi.

Dönüşen yüzde 9

‘Maliyetler düşük, böyle sürer’
Onlarca çevreci kuruluşu
çatısı altında bulunduran Av
rupa Çevre Bürosu (EEB) Atık
Politikaları Danışmanı Piotr
Barczak, Oksijen’e meselenin
Avrupa’dan nasıl göründüğü
nü anlattı:
“Aslında Avrupa ülkelerinin
yerel seviyede kargoları kon
trol edip yollama gibi bir isteği
veya mekanizması olmadığını
görüyoruz... Basel Anlaşması,
gönderen ile alıcı arasında bir
önden bilgilendirme mutaba
katı olmasını öngörüyor. An
cak İtalya örneğinde gördüğü
müz gibi, Tunus’un satın aldığı
ve iade etmek istediği atıklarla
ilgili, devlet süreçte kendisi yer

‘Atık ithalatı
tamamen
yasaklanmalı’

ürünlerinin paketleri, pet şişe
ambalajları, bira tenekeleri ve
şişe kapakları, oyuncak be
bekler, köpek maması paketi
ve soslar vardı. Kuyumcular ve
Sarıhamzalı’da görüntülenen
plastik atıkların büyük bir
kısmı yanıp kül olmuş, tarım
alanlarının yanında öylece
duruyorlardı.

yor. Bu durumun adını koyup
raporlaştıran ise uluslararası
kriminal polis teşkilatı Interpol.
Interpol’ün Ağustos’ta ya
yımladığı Türkiye’de yasa dışı
atıklar tehlikesine dikkat çeken
2020 tarihli raporda, atıkları
bertaraf etmek için çıkartıldığı
düşünülen yangınlara Türki
ye’de de rastlandığı belirtiliyor.
Adana’da şehir merkezinin
dışındaki sanayi bölgesine
paralel bir yolun kenarına bı
rakılmış çöpler, bozuk düzenin
çarpıcı gerçeğini resmediyor:
İklim kriziyle mücadelede öncü
olmayı hedefleyen Avrupa ül
kelerinden buraya kadar boşu
boşuna getirilmiş gıda paketle
ri, tarlaların dibine tepelenmiş,
atıl bir bekleyişte.
İzmir, Kemalpaşa’da
2019’da görüntülenen balya
lanmış haldeki tonlarca İtalya
plastiği de hala beklemede.

‘Asıl çevreci biziz!’
1985’te Diyarbakır’dan göçtüğü
Adana’da hurdacılığa başla
yan Eşref Çiçek, kentin en eski
plastik firmalarından Yunus
Plastik’i kurmuş.
Ona göre, “çöp” diye bir şey
yok. “Hepsi hammadde, geri
dönüşür. Hiçbir şey ziyan ol
maz. O çevrecilerin çektiklerini
al, gelelim, bu havuzda yıkaya
lım. Hepsi tertemiz olur.”
Çiçek, bu işin ticaretini
yakından tanıyor; ambalajın
kalitelisini, kalitesizini tica
ret ortaklarının yolladıkları
fotoğraftan çıkarabiliyor. Ancak
birçok işletmeci gibi, herhangi
bir çevre eğitimi yok.
Oğlu Muhammet, çevre

konusunda kendini yetiştirdiği
ni söylüyor. “İçimde çok ikilem
yaşadım, acaba ben iyi bir iş
yapıyor muyum diye. Sonuçta,
toplum için, çevre için iyi bir
iş yaptığımızı düşünüyorum.”
Aynı zamanda Greenpeace’e
üye olduğunu söyleyen Çiçek,
sektörünün risklerinin farkında
olduğunu da ifade ediyor.
İngiltere’nin Sri Lanka’ya
2020’de yolladığı konteyner
lerden ceset parçası ve tehlikeli
atıklar çıktığı haberi, denetimi
oldukça zor olan atık ticaretin
önüne serse de,
örneği bu
değil. Malez
ya, Filipinler

döküyor varsa da” yorumunu
yapıyor yol kenarına bırakılmış
atıklar için. Bu işin sorumluları,
ruhsatı olmayan, merdivenaltı
işletmeler, Suriyeli vatandaşla
ra ceza kesilemediği için onları
kullanıyorlar, olan sonunda
ruhsatlılara oluyor görüşünde.
Şakirpaşa’daki tesisinde
kaliteli ve temiz ambalajları
dönüştüren Çiçek, hammad
desini, yani plastik ambalajı
dövizle almak zorunda olduğu
için üzgün olduğunu, elinden
gelse yalnızca Türkiye’deki
plastikleri dönüştüre
ceğini söylüyor.
İhlalleri
çevrecilere de
öfkeli. “Yüz

geçen yıllarda
ekmek yiyor”
Sindy Yılmaz, dedektif
gibi iz sürüyor.
Avrupa’dan satın
diyor: “Asıl çev
aldıkları atıkları
“tehlikeli” oldukları gerek
saydık buralar ne olacaktı,
çesiyle geri gönderdi.
bunu düşündün mü?”
Benzer tedirginlikler karşı
Estonyalının çabası
sında, Avrupa Birliği, 2021’in
Üç yıl önce eczacı Abdurrah
başından itibaren, OECD
man Yılmaz evlenerek Ada
ülkeleri dışındaki üçüncü
na’ya yerleşen Estonyalı Sindy
dünya ülkelerine atık ihracatını
Yılmaz’ın, üç yaşında ikizleri
yasakladı. Türkiye ise 2021
var. Yılmaz, yabancı atıkların
itibariyle karışık kodlu plastik
yaşadığı kentte çevreye saçıl
lerin ithalatına yasak getirdi.
masından rahatsız.
Eşref Çiçek ise yasakların
Basın üzerinden sesini du
sektörü tedirgin ettiğini anlatı
yurmak istediğini, çevre bakan
yor. “Çin, ithalat yasaklamasını
yardımcısı Adana’ya geldi
ilk getirdiği dönem muhtelif
ğinde elinde çöpten bulduğu
olaylar yaşandı, ama şu an
Avrupa plakasıyla bekleyip
yurtdışından üzerine para ala
yıllardır yaşadığı tedirginlikleri
rak buraya karışık atık getiren
anlatmak istediğini, ancak izin
yok” diyor ısrarla.
verilmediğini söylüyor.
“El arabalı Suriyeliler

“İlk defa Eylül 2018’de bu
kokuyu aldım. Yemek yapar
ken bir şey yanıyor dedim, dı
şarıdan plastik kokusu geliyor.
Çocukları yorgana sarıp içeri
götürüp sakladım, pencereleri
kapattım.”
Sonrasında yanık plastik
kokusu devam edince, eşi be
lediyeye gitmiş, bölge toprakla
kapatılmış fakat bir süre sonra
koku başka bir yerden gelmeye
başlamış.
“Gece yarısı birden uyan
dım. Pencereleri açmak
istedim, açınca duman geldi.
Karahan Belediyesi ‘İlgilenece
ğiz’ dedi eşime. Sürekli yanıyor
leri çağırdım. Sonbaharda da
Alman gazetecilerle karşıla
şınca, o zaman Avrupa çöpü
olduğunu anladım. Bir baktım,
İngiltere, Almanya, Fransa... O
zaman beynim açıldı, dedektif
gibi takip etmeye başladım.”
Türkiye macerası yıllar önce
bir Akdeniz tatili ile başlayan
Yılmaz, şimdi Akdeniz kıyısın
daki Adana’nın Avrupa çöpüy
le de kirlendiğini gördüğünde,
en belirgin duygusunun kız
gınlık olduğunu söylüyor. “Ben
asla ithalat yasaklansın demi
yorum, kimsenin ekmeğiyle
oynamıyorum. Sadece düzgün
dönüştürsünler” diyor.
Öte yandan Karahan
Mahallesi’ndeki atık sorunuyla
ilgili olarak İl Çevre Koruma
Müdürlüğü’nün Oksijen’e açık
laması oldukça kısa ve net:
“Boş arazilerde atık yakan
kişi ve kurumları özellikle ihbar
yazıyoruz.”

Akdeniz’i en
çok kirleten
ülkeyiz
Karataş’taki Akyatan
Lagünü’nün değil beş sene,
bir dakika bile kirliliğe maruz
kalmaması gerek. Türkiye’nin en büyük kumullarının yer aldığı ve nesli tehlike
altında olan yeşil deniz
kaplumbağasının (Chelonia
mydas) Akdeniz’deki en
önemli yuvalama alanlarından birisi olan lagün, 1987
yılından beri yaban hayatını
geliştirme sahası olarak
korunmakta, ancak plastik
kirliliği maalesef burayı da
es geçmiyor.
Dünya Yaban Hayatı
Koruma Fonu (WWF) Türkiye Plastik Projeler Müdürü
Tolga Yücel, Akdeniz Plastik
Kirlilik Raporu bağlamında
meseleye şöyle değiniyor:
“Kaynakta ayrıştırma
meselesiyle başlıyor konu.
Türkiye, ancak kaynakta ayrıştırmaya başlarsa kayıtdışı
atık meselesini çözebilir.”
Türkiye’nin Akdeniz
sahillerini en çok kirleten
ülkelerden biri olduğunu
söyleyen Yücel, Çin’in
getirdiği atık kısıtlamasıyla
küresel sektörün Türkiye’ye
kaymasının tüketim toplumunun bir sonucu olduğunu
ifade ediyor.

“Bunu yapan insan”
Bütün bu çalışmalar sistemsel eksiklere rağmen devam
ederken, Küçükkarataş
Köyü’nde doğup büyüyen balıkçı Ramazan Arıcı
lagünün bugünkü hali için
kederli, geleceği içinse epey
endişeli.
Çocukluğunun geçtiği,
sazlıkların arasına gizlenmiş
dalyanı kendi çocuklarına
bildiği haliyle bırakamayacağı için hüzünlendiğini söyleyen balıkçı, balığın tadının
da artık bozulduğunu söylüyor. “Dalyanın bir etkinliği
kalmadı artık; ben çocukken
tertemizdi. Üzülüyorum
kirleten insanları gördükçe.
Bunu yapan da insan.”
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Avrupa Birliği, tek kullanımlık plastiklerin üretimini
Mayıs 2019’da yasakladı.
Greenpeace Akdeniz, “Tek
kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını talep ettiğimiz
gibi plastik atık ithalatının
da yasaklanmasını istiyoruz”
kampanyasını sürdürüyor.
Greenpeace Akdeniz
Biyoçeşitlilik Projeler lideri
Nihan Temiz Ataş, “karışık”
kodlu atık ithalatının 31
Aralık 2020 tarihli tebliğ ile
yasaklanmış olsa da ithalata
nasıl etki ettiğini önümüzdeki
günlerde anlaşılabileceğine
dikkat çekti.
“Söz konusu yasak
ancak çok sıkı bir denetimle
uygulanabilir. Maalesef
bugüne kadar gördüklerimiz
bu konuda şüpheci olmamıza neden oluyor. Üstelik bu
yasak atık sorununa da kesin
çözüm getirmiyor. Talebimiz
atık ithalatının tamamen
yasaklanması. Çünkü Türkiye
henüz kendi çöpüyle baş
edemiyor. Sıfır atık politikaları gereği Türkiye önce kendi
çöpünü düzgün şekilde geri
dönüştürmeli.”

‘Çevre hammadem’
Türkiye, küresel sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen
Paris İklim Anlaşması’na
taraf olmamış tek G20 ülkesi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Atık Yönetimi
Koordinatörlüğü yapan Doç.
Dr. Çağdaş Gönen, sivil toplum kuruluşlarının bu ortak
ithal atık sorununa hayli agresif yaklaştığını düşünüyor.
“Tek kazanıma odaklanılıyor.
Denetimlerin sıkı olduğunu
biliyorum, Bakanlık tek tek
açıp konteynerlere bakıyor”
diyen Gönen, “İyi olanlar kadar art niyetli olanlar da var
sektörde, ben onlara vicdansız diyorum. Sonunda herkes
suçu birbirine atıyor, olan
doğaya oluyor”görüşünde.
“Çevre benim hammaddem, ona iyi baktıkça o da
bana iyi bakar görüşü sektörde yaygınlaşıyor” diyen
doçent, Sıfır Atık projesi ile
anasınıfından itibaren kesintisiz çevre eğitimi verilmesi
planına güveniyor.
PAGEV, yani Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı
ise, 2040’ta plastiklerin
yüzde yüz geri dönüştürülerek kullanılacağını taahhüt
ediyor. Yani, sürdürülebilir
bir modele, daha çok seneler
var, ancak Gönen, Sıfır Atık
projesinin hayata geçmesi
için beş yıllık bir vaat veriyor.
“Niğde Üniversitesi’nde
geri dönüşüm tesisi kurduk ve bu altyapı eğitimle
birleştiğinde atık kalitesinin
büyük oranda düzeldiğini
gördük” diyor. “İşin zaman
alan kısmı, bilgi ve davranış.
Kesintisiz eğitim burada çok
önemli.”

madenimiz Kirazlı
Kanadalı Alamos Türkiye’nin bu yoğun gündeminde kendine yer bulmayı başardı.
Hak edilmiş bir başarı! Şirketin resmi raporlarına göre Kirazlı, ton başına 373 dolarla
dünyanın kar oranı en yüksek madenlerinden. Vergi ve royalty avantajları da cabası
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eride bıraktığımız haftanın “direkt kırmızı kartlık”
profiliydi Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet
Şentürk. Çanakkale’deki 3 ayrı altın madeni için son izinleri bekleyen Kanada
merkezli Alamos Gold’un Türkiye’deki
tepe yöneticisinin Deutsche Welle’ye
verdiği röportajdaki kibirli halleri sosyal
medyanın bir numaralı gündemiydi.
Şöyle diyordu Genel Müdür bölgede
süren protestolar hakkında:
“…su ve vicdan nöbeti vesaire falan
filan… Herkes her şeyi yapma hakkına
sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü
ne beklediler, bir gün bile gidip oradaki
otoritelere bunları buradan kaldırın,
bunu yapın… Hiç.. İstediği kadar beklesin… Herkesin gösteri hakkına benim
saygım var. Konser verilmiş, verilebilir.
Bunlara farklı anlam yüklemem. Biz
sabırlı adamlarız… Biz madenciyiz…
Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi.
Biz 30 yıldır bekliyoruz orayı açmak için.
3-5 ay daha bekleriz sorun değil…”
Sabırlı genel müdür iştahla anlatmaya devam ediyor projenin fizibilitesini:
“ Kirazlı en ileri proje aşamasında şu
anda… Buradaki hesaplar net. Fizibilite
hesaplamasına göre yıllık 3 ila 4 ton altın
üreteceğiz. Ağı Dağı projemiz devreye
girdiği zaman bizim uhdemizde olan
yıllık 4 ila 5 tonluk üretim hatta biraz
daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Bizim
projelerimizde 4 milyar dolarlık bir
ekonomik büyüklük söz konusu. Bunun
yüzde 50’si gider. Bu maliyetin yüzde
70’i de Türkiye’den sağlanıyor. Total
olarak yüzde 35 giderimiz Türkiye’den
sağlanıyor. İkincisi madencilik devletin
sahip olduğu bir ürünü çıkardığınız için
devletin buradan aldığı bir devlet hakkı
var. Yaklaşık yüzde 10, 11, 12 civarında
devlet hakkı.
Vergilerden muaf mısınız?
Hayır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi,
SGK primi… Hani bizim izinimiz iptal
edildi ya. Orman bedeli ödüyoruz.
Yüzde 25’lik bir kısmı bunlara gidiyor.
Geriye kalan 25’lik kısım da kar marjı
oluyor.
Onu ne yapacaksınız?
Ben size soruyor muyum elde ettiğiniz gelirle ne yapıyorsunuz?”

Genel müdür “iştahında” haklı
Alamos Gold’un 15 Şubat 2017’de yayınladığı ve hala sitesinde duran fizibilite
raporlarına göz gezdirildiğinde bu iştahın nedeni ortaya çıkıyor. Alamos Gold,
üretime en yakın proje olan Kirazlı için
“üretilen ons başına altın maliyeti” için
“endüstrideki en düşük maliyetlerden
biri” ifadesini kullanıyor. 2017 tarihli
rapora göre, madenin 5 yıllık ömrü boyunca üretilecek altının tüm giderlerden
sonraki maliyeti ons başına 373 dolar.
(Bu yazının kaleme alındığı Çarşamba akşam saatlerinde dünya piyasalarında altının
ons başına fiyatı 1.711 dolar seviyesindeydi.)
Alamos Gold, rapora göre 5 yıllık
üretim dönemi süresince Kirazlı’dan 540
bin ons altın üretecek. Çarşamba akşamki 1.711 dolarlık fiyata göre üretilecek
altının toplam değeri 924 milyon dolar.
Üretim maliyetine göre şirketin 5 yıllık
brüt karı 720 milyon doların üzerinde
olacak.

Alamos, 5 yıl boyunca Kirazlı da tam 64
milyon ton toprağı yer altından çıkartacak. Bunun 26.1 milyon tonu altın cevheri olarak işlenecek. 37.9 milyon tonu ise
cevherden ayrıştırılacak.
(İnşaatçıların hesabına göre 1 metreküpe
yaklaşık 1.5 ton toprak sığıyor. Yani Kirazlı’da işlenecek toprak aşağı yukarı 40 milyon
metreküp. Şöyle düşünün: Her bir kenarı
6.5 kilometre uzunluğunda kare bir alanı
1 metre yüksekliğinde toprakla dolduracak
kadar hafriyat yapılacak Kirazlı’da. Günlük
hafriyat planlaması ise 15 bin ton..)
Peki bunun ne kadarı altın? Yine
fizibilite raporundan aktaralım: 26.1
milyon tonluk cevherde, ton başına 0.79
gram altın bulunuyor. Şirket bunun
yüzde 81’ini elde etmeyi hedefliyor. Yani
ton başına 0.64 gramını. Bu da 5 yılda
16 bin 704 kilo altına denk geliyor veya
yaklaşık 504 bin onsa.

Alamos yatırımcılarına
Kurumlar Vergisi müjdesi de
vermiş: Türkiye’de vergi oranı
yüzde 20, ama biz teşvik ve
istisnalarla yüzde 2 gibi vergi
ödeyeceğimizi hesaplıyoruz.
Alamos Gold, 2017’de altının fiyatını
ons başına 1.250 dolar alarak yaptığı
hesaplamada madenin 1.4 yılda (17 ay)
kendini amorti edeceğini yatırımcılarına
duyurmuş. 1.250 dolarlık altın fiyatı ve
3.9 TL’lik dolar kuru ve yüzde 8 yıllık
iskonto oranıyla madenin vergi sonrası
net şimdiki değeri (NPV) 186.5 milyon
dolar olarak hesaplanmış. Doların 3.9
TL, altın fiyatının ise 1.450 dolar olması halinde NPV 256 milyon dolar
seviyesinde hesaplanmış. Altının 1.250
dolarda kalması, TL’nin ise yüzde 15
değer kaybı halinde ise 215 milyon dolar
değer bulunmuş. Hesaplara göre hem
altın fiyatının artması, hem de TL’nin
dolara karşı değer kaybetmesi madenin
değerini artırıyor. Halen bu iki ihtimal
de gerçekleşmiş durumda. Altın 2017’ye
göre yüzde 37 yukarıda, TL’de o günkü
değerin yarısının bile altında.
Bu muazzam rakamlar şirketin iç
verim hesaplarına da yansımış. Yine ons
başına 1.250 dolar ve
3.9 TL’lik dolar

kuruna göre işletmenin iç verimi (IRR)
dolar bazında yüzde 44 olarak hesaplanmış. Dolar bazında yüzde 44’lük iç verim
neredeyse “tavan arasında bir sandık çil
çil altın bulmak” gibi bir şey.
Alamos Gold’un fizibilite raporunda
çok daha çarpıcı bölümler var. İlki kurumlar vergisiyle ilgili. Şirket, Türkiye’de
kurumlar vergisinin yüzde 20 olduğunu,
ancak hükümet tarafından sağlanan
teşviklerle efektif vergi oranının yüzde
2’ye kadar gerileyeceğini beyan ediyor yatırımcılarına. Teşvikler arasında
gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası,
SGK prim desteği, kredi faiz yükü desteği sayılmış.
Şirketin yatırımcılarına bir diğer
müjdesi de, devletin çıkartılacak altından
alacağı pay (royalty) istisnaları. Alamos
raporunda, 1.250 dolarlık fiyata göre
devlete çıkartılacak altından yüzde 4 pay
verileceğini, ancak çıkartılacak altının
rafineriye gidiş öncesi Türkiye’de külçe
haline getirilmesi halinde royalty’ye
yüzde 50 indirim uygulanacağını belirtmiş. Taşıma ve benzeri konulardaki ek
istisnalarla efektif royalty’nin yüzde 1.5’e
ineceği belirtilmiş.

Kar oranı en yükseklerden biri
Raporda yayınlanan tablolara göre altının ons fiyatının geçen haftaki gibi 1.500
ila 1.750 dolar arasında olması halinde
devlet payı yüzde 8 olarak belirlenmiş.
Bu orana yüzde 50 külçe indirimi ve
diğer istisnaların uygulanacağı düşünülürse efektif royalty’nin bugünkü
altın fiyatlarına göre yüzde 3 civarında
olacağını söylemek yanlış olmaz.
Yukarıdaki özet amatör matematikçiler için bile Kirazlı madeninin muazzam
bir iş olduğunu anlatıyor. Zaten Alamos
da aynı kanıda. Bu tespiti, raporunda
yatırımcılarına gururla şöyle duyurmuş
Kanadalı şirket:
“Kirazlı’daki ons başına 339 dolarlık
üretim maliyeti ve ons başına 373 dolarlık nihai maliyet (dünya) altın endüstrisindeki en düşük rakamlar arasında yer
alıyor.”

Ağı Dağı projesi daha da büyük
Alamos’un Kirazlı’dan sonra devreye
aldığı Ağı Dağı projesi de eşine nadir
rastlanan madenlerden. Ons başına
maliyet biraz daha yüksek olmasına karşın, şirkete göre yine dünyanın en
düşük maliyetli projelerinden.
Uzun uzun anlatmayıp,
projeden birkaç satır başı
verelim:
• Ons başına üretim
maliyeti 374 dolar,
nihai maliyet 411
dolar.
• İşletme süresi
6 yıl, toplam
üretim 937 bin
300 ons altın.
• 54 milyonu
cevher, 56 milyonu niteliksiz toprak olmak üzere
toplam hafriyat
110 milyon ton.
• Ağı Dağı projesindeki vergi ve
royalty istisnaları da
Kirazlı’yla aynı. •

Alamos Gold’un iştiraki
Doğu Biga Madencilik Genel
Müdürü Ahmet Şentürk.
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Devlet aklı bilime
karşı olursa...
Uyarılara rağmen fayın üstüne sanayi
tesisi yaparsanız ne olur? Cevap için
deprem tarihimize bakmak yeterli
ilyarlarca yıl önce uzaydaki bir gaz bulutu
yerçekiminin etkisiyle hacimce küçülmeye, bu
sırada da fizik yasaları gereği çılgınca dönmeye başladı. Buluttaki parçacıklar birbirleriyle çarpışarak
daha büyük parçalar meydana getirdi, bunlar birbirlerini daha büyük güçle çektiler, sonuçta kütlenin çoğu
bu girdabın ortasında Güneş’i oluşturdu; kalanlarsa
milyonlarca yıla yayılan şiddetli çarpışmalarla giderek
daha az sayıda, daha büyük cisimlere evrilerek onun
yörüngesinde dönüşlerini sürdürdüler.
Dünyamız bu süreçle, müthiş hızlarda uçan kimi
ufak gezegenlerin devasa trafik kazalarında kafa kafaya bindirmeleriyle oluştu. Bu olaylarda büyük miktarda
ısı üretildi. Bir de radyoaktif maddelerin bozunurken
yaydıkları ısı var tabii.
Dünya’nın merkezi bu nedenlerle hâlâ çok sıcak.
Oluşmasından bu yana milyarlarca yıl geçti ama taştan
bir kabukla kaplı kocaman gezegenimizin içinin iyi bir
soğutma sistemi yok. Merkezde sıcaklığın neredeyse
6000 derece olduğu hesaplanıyor. Bu Güneş’in yüzeyindeki kadar yüksek bir seviye.
Bu sıcaklık boş durmuyor. Dünya’nın içinde bir
motor varmış gibi düşünün. Gezegenin yüzeyi “plaka”
adı verilen (kıta boyutlarında) parçalardan oluşuyor. Bu
devasa kaya kütleleri, merkezden yüzeye akan ısının
verdiği enerjiyle altlarındaki katmanın üstünde yüzer
gibi hareket ediyor. Bu hareket yılda 3-5 santimetre
gibi gayet düşük bir hızda oluyor ama tarihsel ölçekte
bakıldığında Dünya haritası sabit değil, değişiyor.

25 yaşındaki Agos
bir kararlılık abidesi
Dolapdere’de küçücük rutubetli bir oda. Para, muhabir, ajans bağlantısı yok,
internet zaten yok. Eski usul, oymalı bir yemek masası da toplantılar için
uygun görülmüş. Bugün 25 yaşında olan Agos, işte o masada kurulmuş
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Binlerce yıl çözülemeyen gizem
Ne yazık ki her plaka aynı hızda ve yönde yüzmüyor.
Güneyimizdeki Arap Yarımadası kuzey yönünde ilerlerken, kuzeyimizdeki Avrasya ise pek yerinden kıpırdamıyor. Olan arada kalan Anadolu Plakası’na olmuş: İki
yerinden kırılmış. Ülkemizin büyük kısmı Arap Plakası’nın baskısıyla Ege Denizi’ne doğru kayıyor. Bu kayma
o kırık yerlerinde büyük yer sarsıntıları olarak hissediliyor. Fakat binlerce yıl boyunca bu yörelerdeki insanlar
bunun sebebini, yukarıda anlattıklarımı bilmiyorlar.
Doğaüstü sebeplere bağlıyorlar. Kırıklardan, plakalardan kimsenin haberi yok.
Kayseri’de sönmüş bir volkanın izleri arasında büyüyen İhsan, ortaokul ve liseyi yatılı-burslu olarak okuyor. Cumhuriyet yeni kurulmuş, bilimin değeri biliniyor.
Devlet, yurtdışında eğitim almaları için başarılı gençlere
burs veriyor. İhsan sınavı kazanıp Almanya’ya gidiyor.
Altı yıl sonra (bu topraklarda doğup jeoloji doktorası
almış ilk insan olarak) dönüp İstanbul Üniversitesi’nde
çalışmaya başlıyor. Ertesi yıl, felâketler başlıyor.
21 Kasım 1939’da Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir
deprem onlarca insanı öldürüp yüzlerce evi yıkıyor.
Yaralar sarılmaya çalışılırken 27 Aralık’ta kıyamet
kopuyor. Erzincan yerle bir oluyor. 33 bin ölü, 110 bin
yaralı, 116 bin bina enkazı.
İhsan Ketin, deprem bölgesinde araştırmalara başlıyor. Eşek sırtında arazide geçen aylar yıllara dönüyor.
Felâket zinciri de Kuzey Anadolu boyunca ilerliyor;
1942’de Niksar ve Erbaa, 1943’te Tosya, 1944’te BoluGerede yıkılıyor. Görünmez bir canavar bir hat üzerinde
doğudan batıya gidiyor.

Kuzey Anadolu Fayı’nı keşfediyor
Ve Ketin canavarı yakalıyor: Kuzey Anadolu’da Erzincan’dan Marmara’ya uzanan dev bir kırık olduğunu, bu
hattın güneyinde kalan kısmın batıya doğru ilerlediğini
keşfediyor. Bununla da kalmıyor. Akıl yürütüyor: “Bu
hareketin mümkün olabilmesi için güneyde bu yürüyen
bloğun sınırını oluşturan ikinci bir kırık olmalı” diyor.
(1971’de o kırık da keşfedilecek.) Dünyanın en önemli
jeoloji dergisinde yayımladığı bulgular, daha “kayan
plakalar” fikrine uyanamamış bilim dünyası için gereken kavramsal çerçeveyi ve veri tabanını sağlıyor. Sonraki 15 yıl içinde bir zamanlar alaya alınan kıta kayması
kavramının yeni sürümü olan “plaka tektoniği”nin
yeryüzünü şekillendiren süreç olduğunun anlaşılmasında Ketin’in bu katkıları önem taşıyor.
Dünya Ketin’in değerini anlıyor: Akademik onur
ödülleri birbirini izliyor. Peki ya Türkiye?
Bilim bu kırık gibi eskiden varlığı bilinmeyen bir
deprem makinesinin tam yerini keşfedip size
haritasını verirse ne yaparsınız? Tam üstüne yeni
binalar, sanayi tesisleri kurar mısınız mesela? Ne kadar
saçma bir soru, değil mi?
1960’larda İzmit’te dev petrokimya tesislerinin
kurulması gündeme geldiğinde Ketin İTÜ’den beş diğer
profesörle birlikte bölgedeki deprem riski nedeniyle
bunun yanlışlığını bir raporla bildiriyor. Erzincan ve
Adapazarı’nın o yerlerde büyümesinin akıldışılığını
haykırıyor. “Devlet aklı” bilimi dinlemiyor, inşaata
koyuluyor. Bedelini sonraki depremlerde insanlar
canlarıyla ödüyor. ●
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azete çıkarmak kolay
iş değil, hele ki bizimki gibi coğrafyalarda.
On yılı, yirmi yılı, hele
ki 25 yılı devirmek büyük başarı.
Cumhuriyetin ilk Türkçe - Ermenice gazetesi Agos, 25’inci yaşına
giriyor bu hafta. Onca badireye,
büyük bir trajediye rağmen...
Agos’un kurulduğu dönem
-sanki kolayı varmış gibi- Ermeni toplumu açısından zor bir
dönemdi. Karabağ savaşı yeni
bitmişti ve Ermenilere hakaret
etmek, terörle aralarında bağ
kurmak milliyetçiliğin simgesi
sayılıyordu.
Luiz Bakar, Hrant Dink ve
Harutyun Şeşetyan ile birlikte
Agos’un dört kurucusundan biri
olan Anna Turay’ı aradım. “Ermenilere karşı inanılmaz düşmanca
bir ortam söz konusuydu” diye
anlattı o dönemi. “Zaten hiçbir zaman güvende hissetmeyen Ermeniler, her zamankinden tedirgindi.
Mesrop Mutafyan henüz Patrik
seçilmemişti, ama Patrikhane’de
çok aktifti. Genç, yenilikçi, yaratıcı, iyi eğitimli bir adamdı. ‘Böyle
olmaz’ dedi bir gün, ‘İçimize kapanarak yol alamayız, kendimizi
ifade etmemiz gerekiyor’. Çünkü
konuşmaktan korkan cemaat daha
da suskunlaşmıştı”.

Gazetinin Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Agos’u Hrant Dink’ten önce ve Hrant Dink’ten sonra olmak üzere ikiye ayırıyor.

Kaç paramız var
bilmiyorduk. Sağdan
soldan bulduk, kendi
ceplerimizden koyduk.
Eşyalara ayıracak
paramız bile yoktu

İsmine yakışır şekilde herkes el
verdi bu berekete. Gazete matbaaya perşembe sabahları gönderildiği için herkes çarşamba gecesi
ofiste sabahlardı.
Sabahlama ekibinden biri
olan çizer Kemal Gökhan Gürses
ile Agos’un ilk günlerini konuşurken “Herkes her işi yapardı”
Neden konuşmuyoruz?
diye anlattı, “Ben hem karikatür
Mutafyan’ın desteklemesiyle bir
çiziyordum hem de redaksiyon
basın kurulu oluşturuldu. Nefyapıyorduk. Bir ev gibiydi orası.
ret söylemini yıkmaya çalışan
Yemekler yenir, çalışılır, sohbet
açıklamalar yazılıyor, medyaya
edilir. Hrant eğlenceli, gürültülü
gönderiliyordu. Sonunda “Neden
bir adamdı. Şapırtılı öpmesi meştopluma doğrudan konuşmuhurdu. Bu nedenle Ümit Kıvanç,
yoruz?” sorusu doğdu. Sorunun
Hrant’a “şapparig” ismini takmışcevabı bir gazeteydi.
tı. Ermenice sayfaları hazırlayan
“Kaç paramız var bilmiyorSarkis Seropyan’ın da sohbeti çok
duk” diye anlattı Turay, “Sağdan
tatlıydı. Eskiden buzdolabı tamirsoldan bulduk, kendi ceplerimizcisiymiş. ‘Ermenice yazmayı bilen
den koyduk. Aramızdaki
başka adam mı yok?’
tek deneyimli gazeteci
diye söylenirdi. Çok
benim ama ben de kültür
layıkıyla yapardı tabii,
sanat muhabiriyim. Gatevazuydu o”.
zete kurmayı bilmiyoruz.
Agos’un hem sayfaÇevremizdeki gazetecilerlarını hem de logosunu
den destek alarak, onların
tasarlayan Ümit Kıvanç
yüreklendirmeleriyle
da 2015 yılında T24’te
başladık. Dolapdere’de
yayınlanan bir yazısınLuiz Bakar
küçücük, rutubetli, berbat
da şöyle tarif etmişti
bir yer tuttuk. Muhabir yok, finanAgos’u:
sal kaynak yok, ajans bağlantısı
“Agos’ta anlatılan, sadece
yok, internet zaten yok. Eşyalara
Ermenilerin meseleleri değil, heayıracak paramız bile yoktu.
pimizin hikâyesidir. Nasıl bir topToplantı masası Luiz Bahar’ın bir
lum olabilirdik, nasıl bir hayatımız
müvekkilinden gelmişti, eski usul,
olabilirdi, nasıl bir ülkede yaşıyor
oymalı bir yemek masası. Agos o
olabilirdik... Sadece kaçırılmış immasada kuruldu”.
kânlara hayıflanma değildir Agos;
Herkesin kendi işi vardı. Hrant
yeni imkânlar arama önerisidir.
Dink’in kitabevinde bütün aile
Hrant’ın özgünlüğü buradaydı.
çalıştığı için daha rahattı zaman
Korkunç bir acının insanı felç
açısından, gazeteyi kafasına en
eden teessüründen sıyrılıp suçu
çok takan da oydu. “Hayatımı
ve acıyı inkâr etmeden, tam terbuna adayacağım” dedi ve yayın
sine, onunla yüzleşerek geleceğe
yönetmenliğini üstlendi.
kapı açma derdindeydi. Agos’u
İmece usulü kurulan bir gazeöncelikle bunun için Türkçe çıkarteydi. Agos, ‘sabanın toprakta açtımıştı.”
ğı, içine tohumun konulduğu ve
Gazetenin şimdiki Genel
bereketin fışkırdığı yer’ demek...
Yayın Yönetmeni Yetvart Danzik-

yan, “Agos’un kurulması bizim
Değişmeyen ise idealler. “Türkiiçin büyük bir heyecandı” diye
ye’de özellikle devlet eliyle üretilanlatıyor; “Ben o zaman başka
miş, 1915’in devamı sayılacak bir
bir işte çalışıyordum, işten çıkıp
Ermeni düşmanlığı var. Bunun
buraya gelir, yardım ederdim. Bir
kökenine inip bu düşmanlıktan
kurucular vardı, bir de benim gibi
kurtulmak ilk idealimizdi. İkincisi, ülkenin tarihinden kazınan
çorbada tuzu olanlar… SorumluErmeni kültürünü gün yüzüne
luğu Hrant devralmıştı. Agos’un
çıkarmak, üçüncüsü Türkiyeen büyük farkı, Türkçe yayınlanErmenistan ilişkilerinde diyalog,
masıydı. Ermenice yayın elbette
sınırların açılması. 2007’den bu
çok önemli ve bu konuda ısrar
yana ideallerimize Hrant
edenlere saygı duyuyoDink cinayeti davasını
rum. Ancak şu da bir gertakip etmek, adalet
çek ki özellikle 1970’lertalebini seslendirmek de
den sonra Anadolu
eklendi.”
Ermenileri İstanbul’a göç
Önce yüz binlerce
etmişti. Anadolu’da uzun
insanın katıldığı cenaze
yıllardır Ermeni okulu
töreni, sonra da her yıl
olmadığı için Ermenice
19 Ocak’ta Dink’i anmak
konuşabiliyor, ancak
için Sebat Apartmanı’nın
okuyup yazamıyorlardı.
önünde buluşulması,
Bu gazete onlara sesleneAgos’u toplum hafızabilecekti. Hem de büyük
Anna Turay
sında farklı bir yere taşıTürkiye toplumuyla da
dı. (2018’de gazete adres değiştirdi
diyalog kurabilecektik.”
ve Sebat Apartmanı’ndaki ofis
Gazete genç Ermeniler taraHrank Dink Hafıza Mekanı’na
fından heyecanla karşılasa da
dönüştü.)
geçmişin deneyimleriyle yorulanGazetenin Dink’ten sonraki
lar ümitsizdi. “Ne gerek vardı?”
Genel Yayın Yönetmeni Etyen
diyorlardı, “Nasıl olsa sonuç
Mahçupyan oldu. Ondan sonra
alamayacaksınız”.
Rober Koptaş devraldı bu görevi.
Herkes için bir milat
2015’te bu yana da Yetvart DanAgos, 1999’da Osmanbey’e,
zikyan yürütüyor.
1920’lerin ortasında mimar Rafael
Peki şimdi, “90’lara döndük”
Alguadiş tarafından yapılan Sebat
cümlesinin dilden dile dolaştığı
Apartmanı’na taşındı. Sekiz yıl
bir iklimde Agos ne durumda?
sonra bu apartmanın korkunç
“Nefret ikliminin üst düzeyde
bir suikastla anılacağını kimse
olduğu bir dönemdeyiz” diyor
bilmiyordu.
Danzikyan; “Geçen yıl Hrant
Hrant Dink’in 19 Ocak 2007
Dink Vakfı’na ölüm tehditleri gelgünü Agos’un önünde öldürüldi. Eylül - Kasım arasında süren
mesi, Türkiye’de pek çok şey için
ikinci Karabağ Savaşı’nda Ermeniolduğu gibi gazete için de bir
lere gelen küfürlerin, hakaretlerin
milattı. Büyük bir dayanışma ve
haddi hesabı yoktu. Devletin
destekle yoluna devam etti Agos.
Anadolu Ajansı’nda ‘Ermeniler
Danzikyan, Agos’u Hrant
her zaman katliamcı bir millettir’
Dink’ten önce ve Hrant Dink’ten
diyen bir analiz yayınlandı. ‘Siz
sonra olmak üzere ikiye ayırıyor.
Ermeniler pisliksiniz’ diyen bir
sosyal medya ünlüsü beraat aldı.
Son olarak da geçen hafta kamu
görevlilerinin yargılandığı Hrant
Dink cinayeti davasındaki karar…
Anadolu’dan göçle gelen Cinayette parmağı olanlar yine
açığa çıkarılmadı.”
Ermeniler, okulları
Agos böyle bir zaman diliolmadığı için Ermenice
minde kutluyor 25’inci yılını.
okuyup yazamıyorlardı.
Kurulduğu zamanın tekrar eden
Bu gazete onlara
sarmalında… Dilerim 30’uncu
seslenebilecekti
yaşını geçmişin pusundan kurtularak karşılasın. ●
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İktidarın dindar gençlik
hayali çökerken
Güce, paraya veya başarıya ulaşmanın yolunun alın teriyle, namusuyla çalışmak
değil kısa yoldan, güce yakın durarak kazanmak olduğu duygusu yaygınlaşıyor,
yaygınlaşırken de meşrulaşıyor. O zaman da Ak Parti’nin hayal ettiği “dindar
gençler” yerine lümpenleşen gençler çoğalıyor
kavganın yeni ve daha sert
hamlelerini yakın gelecekte
göreceğiz.

AK Parti nereden
nereye geldi
BEKİR AĞIRDIR
bagirdir@gmail.com

Ö

nce iktidar aktörlerinin danışmanlarından birisinin
lüks araç içinde
kokain çektiği görüntüler
ortaya çıktı. Ertesi akşam da
yine iktidar milletvekillerinden bazılarının danışmanlarının araç bagajından balyalarla
euro ve dolarları çıkardıkları
görüntüler yayınlandı. O
aralarda bir başka video daha
yayına girdi. Bir amiralin
tarikat evindeki namaz kılma
görüntüleri servis edildi.
Bir önceki haftanın hukuk
zemini üzerindeki siyasi
kararları ve hamleleriyle
afallamışken bu hafta da bu
videoların ortalığa dökülmesinin arkasında bir başka
mesele olması lazım.
Anlaşılan iktidarı oluşturan Türkçü ve İslamcı zihni
koalisyonun içinde bir güç
kavgası yaşanıyor. Zihni koalisyonun aktörlerinin kimler
olduğu açık olmadığı için,
kim kimi dövüyor anlamasak
da yaşananların Türkçü ve
İslamcı kanatlar arasında bir
kavga olduğunu söylemek
mümkün.

Bugün Ak Parti
yalnızca lidere biat
eden değil, o güce
yakın durarak
ekonomik ve siyasal
güç elde etmenin aracı

Ülkenin yaşadığı pandemi
ve can sağlığı riski, ekonomik
buhran nedeniyle işsizlik ve
geçim riskinin yanısıra dünyanın tüm aktörleriyle kavga
halinin ürettiği dış politika
riskleri yoğunlaştıkça zihni
koalisyonun aktörleri geleceğe dair pozisyonlarını yenileyerek güçlenmeye çalışıyorlar.
Beş gün içinde andımızdan başlayarak Gergerlioğlu
kararı, HDP kapatma davası,
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma, binden fazla gayrimenkulü vakıflara devretme gibi kararların üst üste gelişiyle, bu
videoların da hemen devam
eden haftada, aynı üç güne
denk gelişleri tesadüf değil
elbette. Hele bunların üzerine
Meclis Başkanı’nın “Cumhurbaşkanı isterse Montrö
Anlaşması’ndan çekilebilir ve
buna yetkisi var” açıklamasını
da eklerseniz Ankara’daki
gerilimin oldukça sert olduğu
anlaşılabilir. Belki de zihni
iktidar koalisyonu içindeki
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Aynı günlerde Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü’nün
Kaz Dağları’nda ‘Su ve
Vicdan Nöbeti’ yapan çevreci
aktivistler hakkında söyledikleri gündem oldu. Genel Müdür’ün “30 yıldır bekliyoruz,
3-5 ay daha bekleriz” sözleri
kadar konuşma üslubu, tarzı,
cüretkarlığı ve ekrandan taşan kibri ile yıllar önce Soma
madenci yakınlarını tekmeleyen danışmanın cüretkarlığı
arasında fark yoktu.
Tüm bu görüntülerin ve
olan bitenin gösterdiği ve ima
ettiği siyasi sonuçlar kadar
toplumsal ve sosyolojik yanı
da var elbette. Özellikle kokain çeken ve balyalarla para
taşıyan genç danışmanların
gösterdiği bir durum var.
Bu durumun bir yanı siyasal ve örgütsel bağlamda Ak
Parti’nin geldiği yerle ilgili.
Diğer yanı ise toplumsal, Ak
Parti’nin varolma ve iktidar
olma sürecindeki siyasal hedefleri ile bunların toplumsal
yönü ve bugün gelinen yerle
ilgili.

Lidere biat
edenlerin partisi
Ak Parti, Siyasal İslam’dan
gelen kadroları bir ölçüde
değişerek, dindarların taleplerinin yanısıra demokrasi,
hukuk, hizmet gibi konularda
kapsama alanlarını genişleterek başlamıştı yolculuğa. 2007
seçimlerinde seçmenin yarıya
yakınının oyunu almayı
başarırken de iktidarın ilk döneminde özellikle ekonomik
başarısı ve bir kimliğe hapsolmayan diline yaslanmıştı.
Örgütü ve üyeleri de başlangıçta bir davaya adanmış
kadrolardı belki. Ama giderek
Ak Parti tümüyle bir lidere
bağlı, o liderin tek merkezli
tahayyülüne göre biçimlendi. Bu süreç uzun ve ayrı bir
analiz konusu. Ama bugün
imkan olsa ve Ak Parti il ve
ilçe yönetim kurulları üyelerini kapsayan bir anket yapsak,
“dava” denen konuyla bile ne
kadar ilgili oldukları anlaşılır.
Bugün Ak Parti yalnızca lidere
biat eden değil, o güce yakın
durarak ekonomik ve siyasal
güç elde etmenin aracı haline
dönüştü.

Her fethin ardından
talan gelir
Ak Parti dindarların mağduriyetleri veya mağduriyet algılarından güç alarak başladığı
yolculukta bugün varolan
sistemin merkezini fethetme
derdinde olan bir güce dönüştü. Doğal olarak her fethin ardından talan da geliyor. Bu videolarda gördüklerimiz veya
henüz görmediğimiz, bilmediğimiz diğer danışmanların,
siyasetçilerin, illerde, ilçelerde

yaptıkları da bir bakıma talan
görüntüleri.
Öte yandan toplumda da
siyasette de bir lümpenleşme
süreci yaşanıyor. Gecikmiş
modernleşmenin telaşı ile
gündelik hayatın ritmindeki
hızlanma birleşiyor. Göçle
beraber metropolleşme, tanış
olunmayan, ilişki kurulmayan
kalabalıklar halinde yaşamı
çoğaltıyor. Kalabalıklar halinde ama ilişkisiz gündelik yaşam; geleneklerin, ananelerin,
“normal”, “makul”, “edep”
gibi soyut ölçülerin tümünü
bozuyor. Kutuplaşmalar, kimliklere sıkışmalar nedeniyle
de yeni normal, yeni makul
olanın, yeni “iyi-doğru-güzel”
tanımları üzerinde toplumsal
kabuller üretilemiyor.
Bu savrulma hali siyaset

marifeti ve diliyle de normalleştirildikçe lümpenleşme
artıyor. “Hamili kart yakınımdır” diyenler şimdi “sen
benim kim olduğumu biliyor
musun” diline dönüyorlar.
Bunlar da kurulu düzenin
elitleriyle mücadele, statükoyla mücadele gerekçesiyle
meşrulaşıyor. Meşrulaştırma
keyfiliği, hukuk tanımazlığı
genişletiyor.

durarak kazanmak olduğu
duygusu yaygınlaşıyor, yaygınlaşırken de meşrulaşıyor.
O zaman da Ak Parti’nin
hayal ettiği “dindar gençler”
yerine lümpenleşen gençler
çoğalıyor. 70 yılda kazanılabileceklerini 7 yılda kazanan bu
gençler de 70 yılda tüketebileceklerini 7 yılda tüketiyorlar.
Kimi siyasetçilerin çocukları kumar masalarında,
kimilerininki kokain partilerinde, kimilerininki de gece
alemlerinde telef olup gidiyor.
Halbuki onlar sınıf atladıklarını, statükoya rağmen başardıklarını, dava için çalışıyor
olduklarını sanıyorlar.
Hepimizi ilgilendiren
tarafı ise bu yaşananların
iktidarın oyunu azaltıp azaltmadığı değil toplumun alın
teriyle çalışmaya, namusuyla
başarmaya dair kabullerinin
ve umutlarının azalıyor oluşu.
Nitekim toplumun yarıya
yakını artık bu siyasi aktörler
marifetiyle ülkenin sorunlarının çözüleceğine inanmıyor.
Siyaset itibarını da inandırıcılığını da kaybetmeye devam
ediyor.
Ak Parti ise oy oranından
daha çok samimiyetini, inandırıcılığını kaybediyor. Hala
en yüksek oyu alabilecek parti
konumunu koruyor olsa da
iktidarını koruyabileceği oy
oranından da giderek uzaklaşıyor. Çünkü dava denilen
hikaye toplumla inatlaşmaya
dönmüş durumda. Dava
diyerek hala bir siyasi ve
ahlaki projesi varmış izlenimi
vermeye çabalasa da gelinen
noktanın statükonun fethi
olduğu gün gibi ortada.

‘Alın teriyle başarı
imkansız’

Batı karşıtlığının
karşılığı yok

Gençlere dair tüm araştırmalar rol modellerinin kalmadığını, hayallerinin de olmadığını gösteriyor. Gençler alın
teriyle, namuslarıyla çalışarak
başarmanın giderek imkansızlaştığını görüyorlar. Bunun da
başlangıç noktası eğitimden
geçiyor. Ama bugün üniversitelerin ve öğrencilerinin sayısı
artarken nitelik olarak nasıl
bir açmazda olunduğunu
bizzat o gençler biliyor. KONDA’nın bir gençlik araştırmasının bulgularından birisiydi,
gençlerin yüzde 48’i üniversite eğitiminin kazanımının ne
olduğu sorusuna “işe girebilmek için diploma” cevabı
veriyorlar. Üniversite eğitimi
bilgi, meslek veriyor fikrinde
olanları yalnızca yüzde 22.
Gençlerin yüzde 40’ı “hayatımın gidişatını değiştirmek
için yapabileceğim bir şey
yok” duygusunda, hayallerini
gerçekleştirebilmek için bile
torpil gerekli diyenler yüzde
7, şans diyenler yüzde 16, aile
imkanları diyenler yüzde 11
oranında.
Güce, paraya veya başarıya ulaşmanın yolunun alın
teriyle, namusuyla çalışmak
değil kısa yoldan, güce yakın

Toplumla inatlaşmaya somut
bir örnek vererek bitireyim.
Ak Parti, yandaşları ve
eleştirmekle birlikte hala
Ak Parti’ye destek veren
entelektüellerinin dilindeki
batı karşıtlığının toplumda
hiçbir karşılığı yok. Nitekim, “devlet nizamı, hukuk
düzeni, ekonomisi ve yaşam
standardı açısından Türkiye
hangi ülkeye benzese mutlu
olurdunuz?” diye sorduğumuzda Avrupa, ABD ve
İngiltere diyenlerin oranı 2016
yılında yüzde 62’yken, 2020
yılı Kasım ayında yüzde 70’e
yükseldi. Toplumun her ne
kadar batı ile ilişkilerinden
kültürel kaygıları olsa da hala
muasır medeniyet tanımı batı.
Aynı soruya “Müslüman
bir ülkeye benzese mutlu
olurum” cevabını verenlerin
oranı beş yıl önce yüzde 4
iken şimdi sadece yüzde 1.
Ak Parti’nin iktidar sürecinin ikinci yarısında seçmendeki eksilmeyi tamamlamak
için hatırladığı dava söyleminin, dindar toplum, dindar
gençlik hayalinin de içini
boşaltan yine kendi yaptıkları
ve temsil ettikleri olduğunu
not etmek lazım. ●

Batı karşıtlığının
toplumda hiçbir
karşılığı yok.
‘Türkiye hangi ülkeye
benzemeli’ sorusuna
yüzde 70 batı diyor

KLİŞE
Klişe kullanımı bir tür çaresizliktir aslında.
Herhangi bir sorundan sonra mikrofon
uzatılan kişinin, beş yüz yıllık teba
kabullenmesinin DNA’sının sarmallarından
süzülüp gelen “büyüklerimiz bu konuya
el atsın” beklentisi gibidir.
lişelere herkes benzer
anlamları yüklediği için
anlatmak da anlaşılmak
da kolaylaşır, karşı çıkılma
riski azalır. Sürüye uyan, söyleyecek şeyi olmayanın sığınacağı ortak paydalardır. Sığdır.
Ama çok yaslanılırsa içine alır,
rehin alır. Düşündürtmez.
Söyleyecek söz bulunamadığında, konuyu geçiştirmek
ya da katılmış görünmek için,
sosyallik olsun, konuşma başlasın diye; zoomda, kafede,
toplantı başlamadan, takside,
maçtan sonra, kamera karşısında… Klişelere sarılmak en
doğal rahatlatıcı.
“İlerdeki maçlara bakma”,
“rakibimize başarılar dileme”,
“havalar da…” gibi klişeler
üzerinden durum kurtulur.
Daha beteri her sorun, yanlış,
beklenmeyen davranış için
mutlaka “eğitim şart” ilan
edilir. İki yüzü aşkın üniversiteden eğitilmeden mezun
edilen yüz binleri göz ardı
ederek. Pek çok şeyin eğitimin
değil, kültürün gelişmesiyle
çözülebileceğini zaten hiç düşünmedi, ne diplomalar verildi
zaten yoktular.
Klişe aslında matbaada,
tekstilde, fotoğrafçılıkta kullanılan kalıplar. Aynı içeriği farklı
yüzeye tekrar tekrar basarak
çoğaltmak amaç. Benzerliğin
tekrarı. Tek adıyla stereotip
ama kalıpların çıkardığı seslerden esinlenip klişe denmiş.
Yani aynı şeyin bilmem kaç
defa aynı şekilde basılması.
Doğru ve yanlışlıktan çok, kullanıla kullanıla içinin boşalıp
anlamın buharlaştığı ya da
başka anlamların cansız deniz
kabuğuna yerleşen parazitler
gibi boşluğa yerleştiği standart kavramlar.
Pek çok kavram için önerilen tutarsız, yapay karşılıklar
benimsenemez bir türlü.
“Çevrimiçi” lafı bütün ittir
kaktıra rağmen benimsenmez
ama yenileme adına ortaya
çıkan “tüketim”-“tüketici”
lafları her şey için kullanılıp
klişeleştirilince anlam kalmaz. Ekmek peynir tüketicisini anladık da müzik ya da
resim tüketicisi nasıl oluyor
bilinmez.
İş hayatının klişe açlığına da her üç beş yılda bir
yeni kavram sürülür, üç beş
yıl dilden düşmez sonra ya
buharlaşır ya küçük grubun
işleri haline gelir. Doksanların “sinerji”si ya da bir türlü
çevrilemeyen ama dönemin
bütün ekonomi dergilerine
kapak olmuş “bench-marking” lafı. Zaten her kurum
ve işletmenin her dönem, her
gün, her an zorunlu olduğu
şey, inovasyon adıyla sürülür.
İlk heyecan sonunda kurum
içi bir komiteye havale edilir.
Arada yüzyıl sonunda Güney
Afrika Su Konferansı’nda günlük lisana sokulmuş “sürdürülebilirlik” taşmış, sınırlarını
aşmış. Akla gelen her konuya
çengelli iğneyle iliştiriliverdi.
Kaybolursa yerine konamaz
hava, su, toprak doğal kaynakları anlamını aşan kavram,
sürdürülebilir kar, pazar payı,
üretim miktarı… vb için sonra
da organik ve geri dönüşümlü
yerine, çevre ve iklim sorununun altın çözümüymüş gibi
kullanılır oldu.. Sürdürülebilirlik o kadar çok konuya
bulaştırıldı ki sürdürülebilirliği
kalmadı.
Arada plaza toplantı
odalarında cayırtılı şekilde

K

Levent
Erden
“ecaayl” diye seslendirilen
kavram, dilde sadece kediler,
kaleciler ve bir asker için kullanılan “çevik” olarak tercüme
edildi. Kimse normalini cümle
içinde kullanmazken, aslında
“zamana değil, hıza dayanıklı olmak gerek” lafımızın
gecikmiş bir kötü ikamesinden öteye gidemez olup
departmanların yıkılmadığı bir
ortamda işlevsiz kaldı.
O zaman yeni kurtarıcı
“pör-pıss” oldu. Şirketler
kar etmek için değil, insana
ve çevreye adanmış olarak
çalışırlar. Bir amaçları, davaları vardır (olmalıdır) deyip
danışmanlara, ajanslara amaç
yazdırmaya başladılar lakin
pandemi bu kavramları silindir
gibi ezdi, yenisi bir yerde bulunup taklit edilinceye kadar
idare etmek zorunlu oldu.

Geenjşşler
Bu dönemde, yaşlanmaktan
çok merak etmemek, yenilenenin değişenin ve anlamlarının peşinden gitmeden, o
güne kadar öğrendikleri ve
yaşadıklarının hayatlarının
sonuna kadar idare edeceğini
zannedenler. Bunlar dönüşüm
hızı karşısında far görmüş dağ
tavşanı gibi kalınca, olanları
merak edip her anlamda uyum
sağlayanları yeni yetme,
tecrübesiz, makine peşinde…
Geenjşşler olarak aşağılayıp
uzaylıdan iki alt kategoriye
yerleştirdiler. Bu iyi eğitimli, meraklı, sürekli öğrenen
insanları plaza “İğğKağ”cıları,
‘beş yıl sonra kendini nerede
görüyorsun?’diye sorgularlar.
Sanki kendileri ya da kurumları beş yıla dayanabilecekmiş
gibi.
Geenjşşler ayrıca Amerika usülü harflerle kuşaklara
tıkılır. Kromozom gibi, X,Y, Z…
hatta alfa beta… Sanki benzer
dönemlerde doğanlar benzer
dünya görüşü, anlayışı,
davranışı gösterecekmiş gibi.
Bir yandan veri yoluyla yüzikiyüz parametre ile insanlar
tanımlanırken öte yandan
doğum dönemini pusula
alma sığlığı hangi akla sığar
bilinmez.
Klişe kullanımı bir tür çaresizliktir aslında. Herhangi bir
sorundan sonra mikrofon uzatılan kişinin, beş yüz yıllık teba
kabullenmesinin DNA’sının
sarmallarından süzülüp gelen
“büyüklerimiz bu konuya el
atsın” beklentisi gibidir. Klişelere herkes benzer anlamları
yüklediği için anlatmak da anlaşılmak da kolaylaşır, karşı çıkılma riski azalır. Sürüye uyan,
söyleyecek şeyi olmayanın
kolayca ithal edeceği sığınacağı kolaycı çözümleri klişeler
popüler olduğu için küçücük
ortak paydalardır. Sığdır. Ama
çok yaslanılırsa içine alır, rehin
alır. Düşündürtmez. Boyun
eğip kabullenme aracı olur.
Ayrışmak, varolanın,
dayatılanın genel kabulün,
sıradanın ötesine geçmek,
meraklarına yeni meraklara
yol açacak cevap bulmak için
mutlaka savulması gereken
engellerdir..
Söyleyecek sözü, bilgiye
dayalı fikri olan için klişeler
özellikle de kırılmak içindir.
Klişeleriniz ne durumda? ●

YORUM

26

2-8 NİSAN 2021

AKP Türkiye’sinin tarih tezleri
AKP döneminin ilk 10 yılı aynı zamanda 1990’larda derinleşmiş tarih eleştirileri üzerine oturur. Ders kitaplarına ve
resmî söyleme yansımasa da toplumsal ve siyasal hayatta ve de akademide hâkim olan çok yönlü bir Cumhuriyet ve
Kemalizm eleştirisi (kısmen reddiyesi) yaygınlaşır, popülerleşir, yavaş yavaş kamusal alandaki tartışmaya hâkim olur
yesi meselesiydi. Bu teze göre Türkiye’nin serbestleşmesi ve üzerindeki
vesayet örtüsünü atması sadece sivil
toplumu derinleştirmekle kalmıyor, yeni bir sermaye sınıfını, Beyaz
Türkler’e karşı bir muhafazakâr
burjuvaziyi yaratıyordu. Bu tez bir
dönem hem Türkiye’de hem dünyada
çok etkili oldu. O yıllarda New York
Times Kalvinist Müslümanlar tanımlamasıyla Anadolu kaplanlarını haber
yapıyordu.

Ali
Yaycıoğlu

C

umhuriyet, imparatorluk
geçmişi ile olan ilişkisini nasıl kurdu? Bu ilişki
zaman içinde nasıl değişti?
Bir süredir bu soruların peşine tekrar
düştüm. Her rejim kendini tarihî
bir tezle konumlandırır. O zaman
sorumuz daha da önemli hale geliyor:
Türkiye rejiminin tarih tezi nedir?
Kendini tarih karşısında nasıl açıklar, nasıl konumlandırır? Kuşkusuz
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih tezi
zaman içinde değişti. 1930’larda
Osmanlı geçmişinden kopma arayışı, 1940’lardan itibaren o geçmişi
eleştirel bir sahiplenmeye dönüştü.
Bu dönüşüm, bir yönüyle Cumhuriyet’e getirilen eleştirilere de bir cevap
niteliğindeydi.
Neydi bu eleştiriler tekrar hatırlayalım: Muhafazakârlar Cumhuriyet’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan
radikal kopuş arayışını hem gerçekçilikten hem estetikten uzak buldu.
İslamcılar Cumhuriyet’i zengin bir
manevî geçmişi ve dinî kurumsal
altyapıyı yok etmekle eleştirdi, hatta
suçladı. Türkçüler, Cumhuriyet’in
millî damarının yeteri kadar Türk
mefkûresinin hakkını vermediğini,
farklı arayışların millî ülküyü sürekli
yozlaştırdığını anlattı. Sol Cumhuriyet’in aslında imparatorluktan tam
da bir kopuş (devrim) olmadığını
vurguladı. Kimisi Osmanlı toplumundaki sınıfsal eşitsizliğin, kimisi etnik
ve dinî ayrımcılığın Cumhuriyet’te
devam ettiğini ifade etti. Kürt hareketi, Cumhuriyet’in Kürtlerin Osmanlı
tarihinden akıp gelen kadim tarihinin
üstünü örtmekle eleştirdi. Liberaller
(liberal-muhafazakârlar) Cumhuriyet’in Osmanlı despotizmine ve
geri kalmışlığına getirdiği eleştiriye
rağmen demokrasi ve kalkınma üretemediğini, bürokratik vesayet içinde
piyasanın gelişemediğini anlattılar.
Tüm eleştiri manzumesinin farklı

Belki 2000’li yıllarda
en çok ifade edilen
kavramlardan biri vesayetti.
Buna göre Cumhuriyet,
kuruluşundan itibaren
demokratik bir örgütlenme
kur(a)mamıştı.
kombinasyonları çok partili yıllarda
siyasî gündemin konusu oldu. Arada
Türkiye’de ders kitapları değişti. Toplumun Cumhuriyet’e ve Osmanlı geçmişine bakışı dönüştü. Soğuk Savaş
yıllarında milliyetçi, muhafazakâr ve
daha sonra 12 Eylül ve Özal yıllarında
liberal-sağ Cumhuriyet eleştirisi hem
resmî tarih yazımına girmeye başladı
hem de toplumsal ve siyasî hayatta
etkili oldu. O kadar ki, 1980’lerde
Cumhuriyet’e en sert eleştiriler artık
Cumhuriyetçilerin kendisinden
gelmeye başladı. Nadir Nadi Cumhuriyet’in nasıl “yozlaştırıldığını” ve
Atatürk’ün sağcılar ve askerî rejim
tarafından nasıl “kullanıldığını” Ben
Atatürkçü Değilim adlı manifestosunda dile getiriyordu.
Geçen yazılarda da ifade ettiğim
gibi, büyük çalkalanmalar içindeki
90’lı yıllar tüm bu eleştirilerin bir
araya geldiği, birbiriyle etkileşime girdiği, derinleştiği, küresel akımlarla iç
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İyimserlik dönemi
‘Kürt sorununu AKP çözer’ tezi: Yine
2000’li yılların başında AKP’nin Kürt
meselesini çözecek bir siyasî hareket
olduğu fikri yaygınlık kazanıyordu.
Kürt siyasî hareketinin SHP’den ayrılması ve Kürt partilerinin kurulmaya
(ve kapatılmaya) başladığı yıllardan
sonra AKP’nin tarihî Kürt meselesini
çözebileceği tezi sadece Türkiye’de
değil, ABD ve Avrupa’da da ciddi
alıcı buluyordu. Neticede Kürtler de
muhafazakâr Müslüman kesimler
gibi aynı çevreden gelmiyorlar mıydı?
Kürt siyasi hareketi içinde de İslamî
kesimin Kürtler’in tarihî tezlerine
daha az önyargılı olacakları düşünülüyordu. 2000’li yılların başında bu
görüşleri güçlendirircesine güvenlik
güçleri ve PKK arasındaki çatışmaların yoğunluğu azalıyordu. 1990’lardaki kâbus yerini belli bir iyimserliğe
bırakmıştı.

Sıkıcılık vurgusu hakimdi

Devran ve şehir: Tarihin bir döngüden ibaret olduğu sadece bir vehimden mi ibarettir?

içe girdiği yıllardır. Süreklilik kazanan
ekonomik kriz ve toplumsal gerilimler, Bahriye Üçok’tan Uğur Mumcu’ya bitmek bilmez siyasî cinayetler
ve faili meçhuller, Kürt solunun Türk
solundan ayrışması ve Kürt bölgelerinde iç savaşa yaklaşan çatışmalar,
Sivas Katliamı ile yüzyılların kâbusunun tekrar yaşanması, yaygınlaşan
yolsuzluk ve merkez sağın çöküşü,
İslamcılığın yükselişi, Milli Görüş’ün
ilk önce yerel yönetimlerde, ardından
hükümette iktidarı, 28 Şubat, başörtüsü krizi ve derin devlet tartışmaları,
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, Marmara Depremi... Ve nihayet 2002’de
büyük iktidar değişimiyle AKP’li
yılların başlaması.

AKP’nin ilk dönemi
ve tarih tezleri
AKP döneminin ilk on yılı aynı
zamanda 1990’larda derinleşmiş
tarih eleştirileri üzerine oturur. Ders
kitaplarına ve resmî söyleme yansımasa da toplumsal ve siyasal hayatta
ve akademide hâkim olan çok yönlü
bir Cumhuriyet ve Kemalizm eleştirisi (kısmen reddiyesi) yaygınlaşır,
popülerleşir ve yavaş yavaş kamusal alandaki tartışmaya hâkim olur.
AKP’nin ilk dönemindeki tartışmaları
ve AKP iktidarının dayandığı tarihsel
tezleri hatırlayalım.
Vesayet rejimi: Belki 2000’li yıllarda en çok ifade edilen kavramlardan
biri vesayetti. Buna göre Cumhuriyet,
kuruluşundan itibaren demokratik bir
örgütlenme kur(a)mamıştı. Tam tersi,
Cumhuriyet rejimi tek parti döneminde oluşmuş, daha sonra Soğuk
Savaş’ta derinleşmiş bir bürokratik-askerî vesayete dayanıyordu. Bu vesayet
rejimi demokratikleşme önündeki en

büyük engeldi. Bu teze göre, vesayet
konjonktürel değil yapısal bir meseleydi ve kuruluşun kodlarına işlenmişti. Kemalizmin tepeden inmeci
despotizmi, toplumun değerlerine
rağmen toplumu dönüştürme anlayışı
zamanla kendini ülkenin sahibi gören
bir bürokratik hegemonya yaratmış,
bu hegemonya 10 yılda tekrar eden
darbelerle iyice gücünü perçinlemişti.
Beyaz Türkler: AKP’nin ilk dönemindeki Cumhuriyet eleştirisinin
aynı zamanda bir kültürel ve sınıfsal
boyutu vardı. Buna göre bürokratik-askerî vesayet aynı zamanda bir
tür sınıfsal ve kültürel tahakkümdü.
Vesayet iyi eğitim almış imtiyazlı bir
sınıf yaratmıştı. Bu sınıf Türkiye’nin
kültürel değerlerinden uzaklaşmıştı
ama o değerleri de küçümsemekteydi.
İşin aslı bu tez İslamcılar ve muhafazakârlar için çok yeni sayılmazdı ve
Necip Fazıl’ın “kendi ülkende garipsin kendi ülkende parya” dizelerinde
çoktan ifadesini bulmuştu. Ama Ufuk
Güldemir’in 1992’de Özal dönemini
incelediği Teksas Malatya kitabında
ortaya attığı Beyaz Türk kavramı ile
elitlerin tahakkümü meselesi İslamcı
ve muhafazakâr kesimin ötesinde
kabul görmeye başladı. 2000’li yılların
başlarından itibaren bazı yazarlar Türkiye kültür siyasetini Beyaz Türkler’le
mütedeyyin Anadolu insanı arasında
bir mücadele alanı olarak resmeder ve
AKP’nin sosyal tabanını Beyaz Türk
hegemonyasına bir başkaldırı olarak
görür. Daha sonra Yalçın Küçük ve
Soner Yalçın bu eleştirinin bir tür “sol”
ve “Kemalist” yorumları ile karşımıza
çıkarlar. Türkiye’deki ekonomik ve
kültürel hegemonyayı kurduklarını
iddia ettikleri (ve AKP ile ortaklık
ilişkisi kuran) yarı gizli sosyal ağları

ve gizemli aileleri “ifşa” ederler.
Merkez-Çevre Kuramı: AKP
döneminin ilk yıllarının tarih tezinin
belki en etkin çerçevesi Şerif Mardin’in kuramsallaştırdığı ve daha
sonra Taha Akyol ve birçok yazar
tarafından popülerleşen merkez-çevre
teorisiydi. Bu akla çok yatkın gelen
teoriye göre, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e devam eden
bir dinamik vardı. İktidar, kurulduktan bir süre sonra dışlayıcı bir kültürel, siyasal ve sembolik hegemonya
kurar ama zaman içinde çevreden
gelenler tarafından bu hegemonya
sarsıntıya uğrar çünkü çevreden
gelenler merkeze yürümek isterler.
Teoriye göre 1980’lerden beri gelişen
serbest piyasa ekonomisi toplumsal
sosyolojiyi değiştirmiştir ve çevredeki
toplumsal kesimler siyasî, iktisadî ve
kültürel iktidara ortak olma iradesi
gösterirler. AKP, DP ve ANAP’la beraber bu çizginin devamı ve en güçlü
toplumsal desteğe sahip olanıdır. (Bu
çerçevenin Türkiye tarihini okumaktan ne kadar uzak olduğuna ileriki
yazılarda değineceğim.)
Sivil Toplumculuk: Yine 1990’lardan 2000’li yıllara akan tartışmalardan biri sivil toplumculuk üzerineydi.
Türkiye’de sivil toplum var mıydı?
Acaba İslamî örgütlenmeler aradığımız sivil toplum örgütleri miydi?
90’lardan itibaren Türkiye’de sivil
toplumla ilgilenenler sendikalardan
ya da meslek örgütlerinden ziyade
İslamî örgütlere ve cemaatlere yoğun
bir ilgi göstermeye başladılar. Akademide Gülen cemaati dahil birçok
dini örgütlenme üzerine sivil toplum
tezleri yazıldı.
Anadolu Kaplanları: Ama belki
çok daha etkili olan Anadolu serma-

Osmanlı çokkültürlülüğüne karşı
Cumhuriyet’in tekçiliği tezi: Tüm bu
tezler bir yönüyle açık ya da kapalı
Osmanlı tarihi Cumhuriyet karşılaştırmasına da dayanıyordu. Osmanlı
tarihinin çok-kültürlü, çok dinli ve
etnik yapası karşısında Cumhuriyet’in
tekçiliği (ve hatta sıkıcılığı) vurgusu
sadece popüler tartışmalara ya da
gazete köşelerine değil, akademiye
de yavaş yavaş hâkim olmaktaydı.
Bir yandan karanlık İttihat ve Terakki
ruhunun modern Türkiye’ye nasıl
aktığı ve Kemalizmin tüm reddiyesine rağmen İT’nin bir devamı olduğu
vurgulanıyordu. Diğer yandan ise
Türkiye elitlerinin Balkanlardan
Afrika’ya geniş Osmanlı coğrafyasının
“derinliğinden” bîhaber olduğu, bu
“derinliğin” yeni Türkiye’nin “stratejik” önceliği olması gerektiği üzerine
kitaplar yazılıyordu!

AKP’nin Kürt meselesini
çözebileceği tezi sadece
Türkiye’de değil, Batı’da da
alıcı buluyordu. Neticede
Kürtlerle muhafazakâr
Müslümanlar aynı çevreden
gelmiyorlar mıydı?

Bitirmeden 2000’li yılların başındaki siyasi bağlamı tekrar hatırlayalım: AKP’ye karşı Cumhuriyet mitingleri ve arkasından TSK’dan ve yüksek
yargıdan gelen tepkiler, Avrupa
Birliği’nden AKP hükümetine gelen
destek ve tam üyelik tartışmaları, 11
Eylül buhranından çıkmaya çalışan
ABD’nin Türkiye’yi İslam ve demokrasinin uyuşabileceği bir Müslüman
ülke olarak ilân etmesi ve 1990’lardaki
yapısal ekonomik krizin büyük ölçüde
ortadan kalkması. Bu hafta burada
bitirelim ve gelecek hafta, yargı savaşları, Arap Baharı, Yetmez-Ama-Evet,
Gezi olayları ve Barış Süreci’nin erken
AKP Türkiye’sinin tarih tezlerini nasıl
şekillendirdiği ile devam edelim. ●

spaceistanbul.com

spaceistanbul

+90 (212) 263 63 63

BEBEK’TE BOĞAZ
MANZARALI
SATILIK ÇATI
DUBLEKSİ DAİRE
15.500.000 TL
350 m2 - 4 oda
1 salon
2 banyo
0 (532) 375 15 71

KEMER COUNTRY’DE
HAVUZLU
SATILIK VİLLA

KEMER COUNTRY’E
KOMŞU BUTİK SİTEDE
MÜSTAKİL HAVUZLU
SATILIK VİLLA

24.500.000 TL

21.000.000 TL
400 m2 - 5 oda
1 salon
5 banyo

KANLICA’DA KISMİ BOĞAZ
MANZARALI SATILIK VİLLA

15.000.000 TL

550 m2 - 6 oda
2 salon
5 banyo

750 m2 - 6 oda
2 salon / 6 banyo
0(533) 158 58 82

0(530) 850 19 30

0 (533) 158 58 82

BAHÇEKÖY’DE
BUTİK SİTEDE
ORMAN MANZARALI
ÖZEL DEKORASYONLU
SATILIK VİLLA
34.000.000 TL
1100 m2 bahçe
1100 m2 kapalı alan
kış bahçesi, özel havuz
6 oda / 2 salon
4 banyo
0 (530) 131 30 97

RUMELİ HİSARI’NDA
YENİLENMİŞ
SATILIK MÜSTAKİL EV

ULUS SOL’DA
HER KATTAN
BOĞAZ MANZARALI
SATILIK BİNA

18.000.000 TL

49.500.000 TL

230 m2 - 5 oda
1 salon
3 banyo

Toplam 7 kat
1110 m2 kullanım alanı
9 bağımsız daire

0 (532) 375 15 71

0 (532) 616 01 00

YALIKAVAK’TA
PANORAMİK
DENİZ MANZARALI
SATILIK MALİKANE
38.000.000 TL
10 dönüm bahçe
1250 m2 - 5 oda
2 salon
6 banyo

TAKSİM TEKFEN RESİDENCE’DA
SATILIK DAİRE

13.150.000 TL
260m2 - 3 oda
1 salon / 2 banyo

0 (530) 131 30 97
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0 (532) 652 22 66

DİKİLİ Bodrum Yalıkavak’ta
Satılık 5+1 Müstakil Havuzlu Villa

: 3+1
: 190 m2 / 140 m2
: 34925-5160
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İnsan taklidi yapan
uzaylı beIN Connect’te
Bilim kurgu dizisi Resident Alien’da bir uzaylı kendini dünyada buluyor ve hayran
kalıyor. Ama yeni kimliğiyle bize uyum sağlamaya çalışırken komik duruma düşüyor
MEHMET DİNLER

R

esident Alien dünyaya düşmüş bir
uzaylının, etrafındaki insanlara gerçek
kimliğini belli etmeme çabasının ne kadar komik olabileceğini anlatıyor bize. Hele de bu
uzaylı, teknolojisi dünyadan
fersah fersah önde olan bir

gezegenden gelmediyse.
SyFy kanalının yeni dizisi
ilk sezonunun yayına başladığı ocak ayı ile birlikte büyük
ilgi çekti. Türkiye’de beIN
Connect’te yayınlanmaya
başlamasıyla fark edilmesi
arasında da fazla zaman geçmedi açıkçası.
Hikaye şöyle: Yolu dünyamıza düşen uzaylı, Dr. Harry
Vanderspeigle’i öldürüyor.

Sonrasında insanlığa hayran
oluyor ve canını aldığı bu
kişinin yerine geçiyor. Buraya
kadar her şey onun için kolay
olsa da devamını getirmek
için garip yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor ve bu
onu hayatını çok güçleştiriyor. İngilizce öğrenmek için
Law&Order izlemesi, sosyal
hayattaki davranışlarıyla
sürekli ilgiyi üzerine çekmesi,
bir türlü uyum sağlayamaması… En zoru da onu gerçek
haliyle gören 9 yaşındaki bir
çocukla uğraşmak zorunda
kalması. Bütün bu mücadeleler gerçekten eğlenceli bir diziyi ortaya
çıkarıyor.
Resident Alien’ın
bilim kurguyla klasik
Amerikan dramalarını iyi harmanlayan
yapısı, “ötekiler”e
önem veren

karakter şeması ve uyarlandığı çizgi romanı -günümüzdeki
birçok çizgi roman uyarlaması
dizinin aksine- ekrana iyi
yansıtması onu diğerlerinden ayrı kılıyor. Tabii bir de
Alan Tudyk’in performansı.
Televizyondaki bilim kurgu
külliyatının en önemli işlerinden olan Firefly’da oynayan,
sonrasında da sesiyle birçok
bilim kurgu ve animasyonda çok başarılı işler çıkaran
Tudyk kamera önünde de ne
kadar iyi bir aktör olduğunu Resident Alien’da
kanıtlıyor. Dizinin
fragmanında bir
kısmını gördüğümüz bardaki
dans sahnesi
başta olmak
üzere, insan
olmaya alışan
bir uzaylının
bütün gariplikleri Tudyk’in
performansıyla can
buluyor. •

Alan Tudyk
ne kadar iyi bir oyuncu
olduğunu dizideki
performansıyla bir
kez daha gösteriyor.

YENİ HAYATA UYUM SAĞLAMA HİKAYELERİ

Alien World: 2019 yapımı ilginç
belgesel, “Dünyadaki kurallar
başka gezegenlerde olsaydı
uzayda yaşam nasıl olurdu?”
sorusunun cevabını arıyor. Biraz
güzel doğa görüntüsü, bolca
bilim kurgu ve hayal gücüyle çok
farklı bir yapım. (Netflix)

The Neighbor: Çizgi roman
uyarlaması olan bu yapım,
tembel ve üşengeç bir adamın
karşısına çıkan bir uzaylı sayesinde bir anda süper kahramana
dönüşmesini ve bunu çevresinden gizlemesini konu alıyor.
(Netflix)

Atypical: Otizmlilere uzaylıdan
farksız davranan insanların
çoğunlukta olduğu bir dünyaya,
otizmli Sam’in ayak uydurma
hikayesi. Ajitasyona girmeden
“farklı” bir insanı anlatan dizinin
son sezonunu hevesle bekliyoruz. (Netflix)

Yes Man: Mesele olmadığın biri
gibi davranmaksa Yes Man’den
daha iyi bir örnek bulmak çok
zor. Her şeye hayır diyen bir
adamın, başka bir yolu deneme
hikayesini anlatan film Jim Carrey’nin en başarılı performanslarından birini sunuyor. (BluTV)

SPOR

Söz bu defa
kaybedenlerin
Sporda hedefe ulaşamayanların, çalışmasına
rağmen kazanamayanların da etkileyici
hikayeleri var. İşte Losers onları anlatıyor
Sporda büyük zaferlere
imza atanların, kazananların yanı sıra çok çalışmalarına, istemelerine karşın hedeflerine ulaşamayanların,
mağlupların da birbirinden
ilginç hikayeleri var.
Netflix’te yayında olan belgesel dizi Losers (Kaybedenler), her zaman geri planda
kalan ikinci cepheye yani
yenilenlere odaklanıyor.
Sekiz bölümden oluşan
seride boks, futbol, basketbol, çöl maratonu, kızaklı
köpek yarışı, buz pateni,
körling ve golf olmak üzere
sekiz farklı spordan sekiz
kişinin öyküleri anlatılıyor.
Yönetmenliğini Mickey
Duzyj’nin yaptığı belge-

Dizi tutkunlarına
yeni bir rehber
Sezon özellikle dijital platformlarda dizi
izleyenler için bir rehber olmak için yayına
başladı. Yazı kadrosunda tanınmış isimler var
İlk saysında unutulmaz
Sopranos dizisini
kapağına taşıyan
Sezon, özellikle
dijital platformlarda dizi izleyenlere doyurucu
bir rehber olma
hedefiyle yayına
başladı. Derginin
yazar kadrosunda
Doğu Yücel, Mesut Yar, Tolga
Akyıldız, Can Temiz gibi tanınmış isimler bulunuyor. Yakın

Çocuklar da
edebiyat izler
Oz Büyücüsü
(The Wizard of Oz) 6+
L. Frank Baum’un çocuk
romanı The Wonderful Wizard of
Oz’dan uyarlanan Oz Büyücüsü
aradan geçen 82 yıla rağmen

ÇOCUKLA

SİNEMA

Sinema ve TV’de küçükler için üretilen dramalarda
edebiyat eserleri her zaman garantili kaynaklar
BURAK GÖRAL

İ

yi yazılmış bir hikayenin çocuk
açısından sürükleyici olması
için etkileyici bir hayal gücü
ürünü olması, onu eğlendirmesi
ve merakını uyandırması gerekir
elbette. Ama bazı hikayeler çok
daha fazlasını yapabiliyor. Bunu
başaran klasik hikayelerin bazı
iyi uyarlanmış filmleri de elbette
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değerli filmler oluyorlar. Bu filmler
çocukların hayal gücünü harekete
geçiriyor, zekasını okşuyor, duygularına açıklık getirmelerine olanak
sağlıyor, ve arzularını anlıyor ve
hatta aklını kurcalayan problemlerinde yardımcı olabiliyorlar.
Üstelik bütün bu filmler
sadece çocukların değil yetişkin
seyircinin de kayıtsız kalamayacağı, çocuklarla birlikte izlerken
keyif alabileceği filmler.

Gruffalo’nun Çocuğu 4+
Julia Donaldson’ın kitapları dünyanın her yerinde
ilgi görünce tek tek kısa
animasyon filmleri de
yapılmaya devam ediyor.
Gruffalo’nun devam kitabı da bunlardan biri. İlk
hikayenin sevilen karakterleri aynı temalı devam
filminde de karşımızdalar.
Ancak hassas çocuklar
birkaç detaydan biraz
ürkebilir. (Prime Video)

The Gruffalo 3+
Çağdaş çocuk edebiyatının
güçlü ismi Julia Donaldson’ın
bizde Yayazula adıyla bilinen
çok satan çocuk kitabından
uyarlanan, mesajları güçlü
27 dakikalık bir animasyon.
Problemler karşısında soğukkanlı olup, zekayı doğru
kullanarak kendini kurtarabilmek konusunda iyi bir
ders veren komik ve tatlı bir
hikaye. (Prime Video)

selde, babasının baskısıyla
atıldığı boks serüveninde
uçurumun kıyısına kadar
gelen ancak bir şekilde
çıkışı bulan Michael Bentt
ile Fas’taki çöl maratonunda inanılmaz bir yaşam
mücadelesi veren İtalyan
sporcu Mauro Prosperi’nin
hikayeleri diğerlerine oranla biraz daha öne çıkıyor.
2019 yapımı dizinin ismi
Kaybedenler olsa da kahramanlar aslında hayata
karşı küçümsenmeyecek
kazanımlar elde ediyor.
Belgeselin dikkat çekici
özelliklerinden biri de
anlatımı zenginleştiren ve
eğlenceli kılan animasyonlar. MİTHAT KORAY

değerinden ve gücünden
asla kaybetmemiş önemli bir
klasik. Bu kendini ve potansiyelini keşfetme hikayesi her
çocuğun mutlaka izlemesi
gereken bir klasik. (BluTV)

Küçük Prens
(Le Petit Prince) 8+
Antoine de Saint-Exupéry’nin
uzun hikayesi, büyümek
karşısında çocukluğun o güzel
dünyasının yavaş yavaş solmasına yakılmış bir ağıttır aslında.
2015 yapımı animasyon ise
kitabın ruhunu çağdaş bir ek
hikayeyle birleştiriyor, hatta
tutarlı denebilecek bir ‘devam’
da getiriyor hikayeye. (BluTV)

zamanda başlayacak diziler, çalışmaları devam
eden Dexter’ın
yeni sezonundan
beklentiler, son
dönemde sayıları
artan süper kahramanlar, zombie
yapımları arasında bambaşka bir
yere sahip olan
The Walking Dead gibi dosya
konuları yer alıyor. Sezon iki
ayda bir yayımlanacak.

Aşırıcılar (Arrietty) 7+
Mary Norton’un ünlü romanı
The Borrowers’tan üstat Hayao
Miyazaki’nin senaryolaştırdığı
film sayfiyede bir evin küçücük
bir köşesinde ev ahalisinden
gizli yaşayan birkaç santimetre
boyundaki bir ailenin sevimli
hikayesini anlatıyor. İnce detaylarla dolu, başından sonuna
ilgiyle izleniyor. (Netflix)
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SENARİSTİ VE YÖNETMENİ 23 YIL SONRA YENİDEN YANIP SÖNEN ATEŞBÖCEĞİNİ ANLATTI

Ateşböceği 23 yılın ardından

Netflix’le dönüyor

ÖZEL
RÖPORTAJ

9 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Yılmaz Erdoğan 23 yıl önceki oyunla şimdiki film
arasında algıda temel bir değişiklik olmadığını
söylüyor, filmin mesajının güncele ve herhangi
bir ülkeye bağlı olmadığını belirtiyor
ELÇİN YAHŞİ
elcinyahsi@gazeteoksijen.com

‘Remake’ nasıl ortaya çıktı?
Özellikle yapımcımız Necati Akpınar’ın
uzun süredir baskısı vardı bu konuda.
Hatta benim çekeceğim bir film olarak
tasarlamaya da başlamıştık. Ama bende
genellikle çok fazla hikaye ve proje olduğu
ve yenilere daha meyilli birisi olduğum
için ancak yönetmenimiz Andaç Hazneradoğlu’nu bulduktan sonra ben de senaryo
çalışmasına başladım ve süreç hızlandı.
Ushan Çakır, Engin Alkan,
Ecem Erkek, Devrim Yakut ve
Merve Dizdar (soldan sağa)
başlıca rollerde.

23 yıl önce izleyenler ve ilk kez
izleyecek yeni nesil farklı şeyler
mi görecek?
Tecrübeyle artık çok net bir şekilde
öğrenmiş bulunuyorum: Bir film, zamanla ilişkisiyle değerlendiriliyor. Zamana
direnebiliyor mu, mesajı hâlâ geçerli mi?
Eğer mesaj sağlamsa ve hâlâ o mesaja
ihtiyaç varsa o kuşak-bu kuşak diye bir
fark düşünmüyorum ben. Her dönemde
söylenir bu ‘şimdiki nesil’. Bizim zamanımızda da zamane çocuğu diye bir laf
vardı, her ‘zamane’ uygun bir tanım bu.
Dolayısıyla algıda temel faktörlerde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Onlar
da Gülseren’le bir empati kurup öyküyü
izleyeceklerdir. Daha önce izleyenler ister
istemez kıyas yapacaklardır ama onların
da ikinci seyrinin daha eğlenceli olacağını
düşünüyorum. Doğrusu yazarken benim
de daha önceki oyundan arkadaşlarımın
sesleri kulağımdaydı hep. Ben oynamadım
ama herhalde 150 kez filan izlemişimdir.

Türkiye’de pek bir şey değişmiyor
diyebilir miyiz?
Ama şöyle, 23 yıl sonra aynı yazar
öyküyü bir daha elden geçirdiği için,

Yılmaz Erdoğan: “Dünyanın her yerinde
Gülserenler bu dayağı yemiştir.”

değişimlere de uyumlandı öykü. Yani bizim ülkemizdeki temel meseleler değişmediği için de galiba mesaj hâlâ ayakta. Çok
güncele ya da özel bir ülkeye dayanan bir
mesaj değil zaten. Dünyanın her yerinde
Gülserenler bu dayağı yemiştir. Her mucit
bir şey bulur, kalabalıklar onu bulduğuna
pişman eder, sonra herkes alır o icadı ve
çok beğenir.

Ana karakter neden kadın?
Aslında iki nedenle: Ben tiyatroya bir
oyun yazacaktım ve tiyatromuzun başrol
oyuncusu Demet Akbağ idi. Bu bir. Diğer
sebep de şu: Öykülerimizi yazarken karakterin işini kolaylaştırmamamız gerekiyor.
Ortalama bir karakter yazıp onu bir de
kadın yaptığınızda yeterince zorlaşmış
oluyor işi. O yüzden bu naif duygunun,
zekanın bir kadın simgeyle olması, bütün
hikayeyi oluşturan şey oldu. Erkek de olabilirdi ama öyküsü böyle olmazdı.

Bu kez yazarken Ecem Erkek mi
vardı akılda?

Dekor ve kostümleri de dikkat çeken filmin
sanat yönetmeni Nilgün Nalçacı.

Evet ama bu artık çok yerleşmiş bir karakter, özellikle Ecem’e uyarlanma ihtiyacı
doğmadı. Ecem’in de daha oynamadan
ezbere bildiği bir oyundu zaten. Bu aynı
şekilde diğer oyuncularımızın hepsi için de
geçerli. •

Zoom’da yönetmen Andaç Haznedaroğlu da (solda) filmin yapım aşamasını anlattı.

‘Her yer ışık doldu, ateşböcekleri görünmüyor’
Ezbere bilinen bir oyunu filmleştirmek nasıl oldu?
Andaç H: Çok özel bir metin ve bana
teklif edildiğinde çok heyecanlandım.
Altından kalkabilmek için bayağı çalıştık; özellikle dönemleri, siyasi geçişleri.
Karakterlerle ilgili her şey zaten metinde
vardı. Ecem’le aylarca konuştuk metin
üzerine. Etrafı ışıklar kapladığında artık
ateşböcekleri yok oluyor. Benim için filmin
başlangıç noktasıydı bu. Günümüzde her
yer ışıklarla dolu, ateş böceklerini o yüzden
göremiyoruz. Halbuki çocukluğumda çok
ateş böceği görürdüm. Kendi hayatımdan
çok şeyler buldum filmi çekerken.
Dekor, kostüm, obje seçimi çok
dikkat çekici.
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Yılmaz E: Orada Andaç ve ekibinin
çok ciddi emeği var. Ben bir tek oynadığım
sahnenin çekimine gittim. Son dönem,
İstanbul’un nereden nereye geldiği gayet
iyi çalışılmıştı. Ben de tebrik ederim tekrar.
Andaç H: 10 bin küsur parça dekor seçildi. Tabii, 1950’den bu yana her dönemin
ayrı bir tarzı var. Özellikle çok iyi bildiğimiz,
kullandığımız aksesuarları seçtik, herkes
kendinden bir kod bulacaktır. Radyodan
elektrik süpürgesine hepimizin hayatında
olan şeyler.
Yılmaz E: Ben öyküleri bazen karakterler, bazen de şeyler üzerinden anlatmayı seviyorum. Mesela Ekşi Elmalar’daki
şampuan gibi. Vizontele şehre televizyonun
girişiyse o da şehre şampuanın girişidir.

“Gülseren olmak bugün daha da zorlaştı”
Ateşböceklerini gören komik
kadınlar 23 yılda arttı mı?
Burada bir tahmin yapmak
zor ama olanların neşesi kaçtı
demek doğru olur. Yani Gülseren
olmak bugün daha da zorlaştı
bir yandan ama bir yandan da
film versiyonunu yazarken kendi

içimde tartıştığım en önemli konu
finalle ilgiliydi. Oyun 90’larda bitiyordu, film günümüzde
başlıyor. Belki bir tek şu değişti,
o zaman Gülseren’in bir videosu
televizyon haberi olarak saçma bir haber bülteninin içinde
maymunlarla ilgili bir haberden

önce kısacık gösterilen bir şeydi
şimdi ise bambaşka bir video
çağında, paylaşım çağındayız.
Şimdi spoiler vermeyeyim… Tiyo
derdik eskiden biz, onu daha çok
seviyorum… Tiyo vermeyeyim
ama bugünden bakarak güncellendi final.

EKRAN

32

2-8 NİSAN 2021

SERİ KATİL HİKAYELERİNE
DOYAMAYANLARA

Netflix’te
‘Bikini
Katili’

Abducted in Plain Sight 1974’te
Idaho’da kilise cemaatinden bir ailenin
kaçırılan 12 yaşındaki kızının belgeseli.
(Netflix)

The Serpent dizisi 1970’lerde en az 12 kişiyi öldüren ve özellikle Asya’yı
gezmeye gelen hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ı anlatıyor
lardı çünkü o kime rüşvet verilmesi
gerektiğini, kimin aldatılabileceğini
iyi biliyordu. Ondan aldıkları uyuşturuculardan kustuklarında veya
başları döndüğünde herkes “Yine bir
başka sarhoş Batılı diye düşünüyordu” ve üzerinde durmuyordu. Polis
ve büyükelçiler ise ortadan kaybolan
hippileri zaten pek önemsemiyordu.

DEFNE AKMAN
harles Sobhraj kılıktan
kılığa girebilen bir hırsız
ve azılı katildi. 1970’lerde
Asya’da hippi güzergahında sayısız gezgini ağına düşürdü,
onlara uyuşturucu verip etkisiz hale
getirdi, sonra öldürerek paralarını ve
pasaportlarını çaldı. İşte başrollerini
Tahar Rahim ve Jenna Coleman’ın
paylaştığı, BBC One–Netflix ortak
yapımı The Serpent onu anlatıyor.

C

Psikolojik açıkları bulurdu
Vietnamlı anne ve Hintli babanın
Saigon doğumlu oğlu Sobhraj,
Fransa’da mutsuz bir çocuk olarak
büyüdü. Değerli taş tedarikçisi Alain
Gautier rolü yaparak her yerde olabildi, her şeyi yapabildi, tek hareketle
geçmişini arkasında bırakabildi.
Tahar Rahim tarafından canlandırılan Sobhraj tıpkı Charles Manson
gibi, insanların içinde bir boşluk
bulup psikolojik açıklarını tespit etmekte ustaydı. Suç ortağı kız arkadaşı Kanadalı Marie Andree Leclerc ile
birlikte kendilerini yeni bir din, ülke
ya da uyuşturucularda arayan insanları kandırdılar, yardım ihtiyaçlarını
kullanıp güvenlerini suiistimal ettiler.

Katilin tek Türk kurbanı Vitali Hakim’i
dizide İlker Kaleli canlandırıyor.

Ve bu insanların özgürlük ve macera
arayışını korkunç bir şekilde sonlandırdılar. En az 12 kişiyi öldürdüklerini biliyoruz. Sobhraj yaptıklarına
gerekçe olarak ‘ayrıcalıklı beyazlardan intikam alma’yı gösteriyordu.

İlker Kaleli de kadroda
Öldürdüğü Teresa Knowlton 1975’te
Tayland körfezinde üzerinde çiçekli
bir bikiniyle bulunup, buna diğer
mayolu cesetler de eklenince lakabı
‘Bikini Katili’ olmuştu. Sobhraj’ın
diğer bilinen kurbanları arasında, Vitali Hakim adında bir Türk de vardı.
(Dizide Vitali Hakim rolünde İlker
Kaleli’yi izliyoruz).
Kurbanları garsonlar ve rehberler dışında pek fazla kişiyle iletişim
kurmadıklarından fazla tanınmıyorlardı. Sobhraj’la ise yakınlaşıyor-

Her ayrıntı düşünülmüş
Sekiz bölümlük The Serpent’ta kayıpların araştırılması, genç bir Hollandalı diplomat (Billy Howle) ve karısı
(Ellie Bamber), Sobhraj’ın suçluluk
duygusuyla dolu Fransız komşuları
Nadine (Matilde Warnier) ve Remi
(Greg Isvarine)’den oluşan bir grup
amatör dedektife kalıyor.
Charles Sobhraj’ın kız arkadaşı
rolündeki Jenna Coleman’ın kostüm,
saç ve makyajı, dönemin stil ikonları
Jane Birkin ve Bianca Jagger’dan ilham alınarak yaratılmış. Oyuncunun
kâküllerinden sürmeli göz makyajına, kullandığı eşarplara kadar tüm
ayrıntılar çok ince düşünülmüş.
Diziyi başarılı kılan sadece güzel
görüntüleri ve yerinde müzik kullanımı değil. The Serpent suçlulardan
çok, onları yakalayanların yanında.
Farkı, dedektiflerin ve kurbanların
ailelerini önemsemesi. •

Madelene McCann’in Kayboluşu
3 yaşındaki Madelene McCann’in ailesiyle birlikte Portekiz’de yaz tatili yaparken kaçırılışının belgeseli. (Netflix)

Alef İstanbul Boğazı’nda bir cesedin
bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan
iki dedektifin hikayesi. Yönetmen Emin
Alper. (BluTV)
Killing Eve Eve masa başı işinden sıkılan bir gizli servis çalışanı, Villanelle
soğuk kanlı bir suikastçıdır. İkisinin
yolları kesişir, birlikte tehlikeli bir oyuna girerler. (BluTV)

True Detective ABD’de cinayetleri
aydınlatmaya çalışırken kendilerinin içindeki karanlıkla yüzleşen polis
memurlarının ve dedektiflerin hikayesi.
(BluTV)

Romulus’un yapımcısı Marco
Chimenz, çok beğenilen mafya
dizisi Gomorra’ya da imza atmıştı

Mindhunter FBI ajanları suçluları yakalayabilmek için onların nasıl düşündüklerini anlamaya çalışırken, günümüzün
seri katil profilini oluştururlar. (Netflix)
Scream Bir grup genç azılı bir katilin
hedefi haline gelince, kasabanın
geçmişte kaldığı zannedilen kötü
hatıraları canlanır. (Netflix)

You Kitapçı gencin umut vaat eden
yazara olan aşkı obsesyona dönüşünce,
olaylar kontrolden çıkar. (Netflix)

Masum Yusuf Komiser, arkadaşı
Taner’in esrarengiz ölümünü aydınlatmak için eski amiri Emekli Başkomiser Cevdet’in yaşadığı kasabaya
gönderilir. (BluTV)

Şahsiyet Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü
kazandıran dizi. Emekli kâtip memuru
Agah, kendisine konulan Alzheimer teşhisinin aynı zamanda adaleti sağlamak
için fırsat olduğunu fark eder. (Puhu TV)

Pek çok senaryo
Roma’ya çıkar

Roman Empire: 15 bölümlük belgesel
dizi. Üç benzemez Roma İmparatoru
Caligula, Sezar ve Comodus’u tarihçilerin ağzından dinliyoruz. (Netflix)

Roma’nın gizemli
kuruluş hikayesi

Rise of Ottoman: Kadrosu Türk
oyunculardan oluşan belgesel dizide
bir imparatorluğun yükselişini, diğerinin düşüşünü izliyoruz. (Netflix)

Dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından birinin efsanelerle örülü doğuşunu işleyen Romulus anlatım
diliyle öne çıkıyor. Binlerce figüranla 30 haftadan fazla süren çekimlerin prodüksiyon kalitesi de hayli yüksek
MEHMET DİNLER
oma İmparatorluğu yüzlerce
yıl ayakta kalan, izleri bugüne kadar gelen, tarihin en
büyük imparatorluklarından biri. Elbette tarih anlatısını sık sık kullanan
televizyon ve sinemanın da en sevdiği alanlardan biri. Gizem, şiddet ve
doğaüstü efsanelerle örülmüş olan
Roma İmparatorluğu’nun kuruluş
hikayesi, sinema ve televizyon için
pek çok senarist için bir rüya gibi.
İlk sezonuyla büyük ses getiren

R
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İtalyan yapımı Romulus, bu hikayeyi
olabilecek en farklı noktalarından
bakarak anlatarak büyük başarı
kazandı. TV+ koleksiyonuna yeni
eklenen dizinin yeni sezonu da
bekleniyor.

Şehri görmüyoruz bile
Roma’nın kurucuları olarak anlatılan Romus ve Romulus efsanesine
derinlemesine bakan dizi, bunu kendine has diliyle önceki yapımlardan
sıyrılarak yapıyor (Dil demişken,
dizi Latince olarak çekilmiş).
Genç ve nispeten ünsüz oyuncu-

ların canlandırdığı Yermos (Andrea
Arcangeli), Wiros (Francesco Di
Napoli) ve Ilia (Marianna Fontana)
adlı üç kabile üyesi hikayenin ana
karakterlerini oluşturuyor. Bu ilkel
kabilelerin mücadelesi ve dışlananların kendilerini güçlü hale getirme
çabası ilk sezonun çizgisini oluşturuyor. Öyle ki ilk sezon boyunca
Roma’yı görmüyoruz bile. Efsanede
geçen dişi kurdu, vahşi ve çok güçlü
bir kadın figürü olarak yansıtan
dizi en büyük farkını burada ortaya
koyuyor. Bu tip yapımların olmazsa
olmazı şiddet, kan, cinsellik içeren

sahnelerin başarısını düşününce de
Romulus son dönemin en başarılı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.
30 haftadan fazla süren çekimlerde kullanılan bölgelerin seçimi
ve kabile üyeleri olarak yer alan
binlerce figüranın da dahil olduğu
set ekibi, prodüksiyon kalitesini
yukarı çekiyor. Kimileri için Game
Of Thrones’un ardından ortaya çıkan
boşluğu doldurma şansı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu olmasa bile 2005’te
yayınlanan HBO yapımı Roma’nın
tutkunlarının Romulus’u da
seveceği kesin. •

300: Rise of an Empire: İlk filmde
öldürülen Kral Leonidas’ın eşinin
anlattığı hikaye ile ilerliyor. Bu kez
hikaye Atina’da. (BluTV)

Barbarians: Roma İmparatorluğu bir
kabileye karşı. İlk sezonuyla beğeni
toplayan Alman yapımının ikinci sezonu da yolda. (Netflix)
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Doğu’nun zorlu ve
komik hayatı BluTV’de
Doğu Demirkol’un yeni dizisi pes etmeden komedyen
olmaya çalışan bir genci anlatıyor. Buraya kadar gerçek
hayatla uyumlu. Farkı şurada: Doğu’daki karakter
dışlanan, yadırganan, ilişkilerinde başarısız birisi
BURAK KURU
buribaker@gmail.com

D

oğu Demirkol kariyerinde
önemli bir dönemeçte. Yazdığı senaryonun başrolünü
üstlendi, eş yönetmen olarak
da kamera arkasına geçti. “Doğu” dizisi
bu hafta BluTV’de yayına girdi. Dizinin
senaryosundan lafı açıp karakterlerden
çıktık, Nuri Bilge Ceylan’a uzandık,
meşhur iskender endeksiyle de final
yaptık. Karşınızda oyuncu, senarist,
yönetmen Doğu Demirkol.
Dizideki Doğu’nun derdi ne?
Gerçek hayattaki gibi komedyen
olmaya çalışan bir gencimiz. Okulunu
kasten uzatan, toplum tarafından dayatılmış standart hayat örgüsüyle örtüşmeyen hayalleri olan her gencin başına
gelen zorluklarla mücadele etmeye
çalışan, çoğu zaman güçsüz düşen, bitap
düşen ama pes etmeyen bir karakter.
Bu dizide yazıyorsunuz, oynuyorsunuz, yönetiyorsunuz. Bu bir ilk. Nasıl
bir deneyim oldu?
Murat Özsoy’la beraber yazıp Emrah
Aguş’la beraber yönetiyoruz. O bakımdan kafam rahat. Yazma ve yazdığını
sahne sırasında güncelleme işini daha

DOĞU

ÖZEL
RÖPORTAJ

Yönetmen: Doğu Demirkol,
Emrah Ağuş
Senaryo: Doğu Demirkol,
Murat Özsoy
Oyuncular: Doğu Demirkol, Ege
Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer,
Banu Fotocan, Yağmur Gülveren,
Afra Karagöz

önceki dizide deneyimlemiştim. Yönetme konusunda da
zaten hep fikirlerim vardı.
Yazarken gözümde
seyredileceği formunu
canlandırdığım için
oyunlar, kamera hareketleri ve kurgu da ilk
andan itibaren hemen
hemen belli. Emrah ve
Murat’la komediyi aradığımız yer de aynı olduğundan
işler ekstra huzurlu şükür…
Ahlat Ağacı’ndaki yönetmeniniz
Nuri Bilge Ceylan’dan esintiler görür
müyüz dizide?
Kendisinden öğrendiğim çok şey
vardır elbette ama kasten “Nuri Bilge
Ceylan olsa şöyle yapardı” diye değiştirdiğimiz bir sahne olmadı.
Hayatta bir şeylerin peşinden giderken, etrafını da bu uğurda seferber etmeye çalışıyor Doğu. Nereye varacak?
Kimseyi amacına seferber edememekle kalmayıp aynı zamanda herkes
tarafından dışlanan, yadırganan ve hatta
hor görülen, deli deli işlere girişmekle
itham edilen bir karakter aslında Doğu.
İlişkilerinde de başarısız. İstediğini elde
etmenin yakınından bile geçmiyor. •

Bu serüvende
anne çok önemli
Aile bir aradayken, bir
başka ilgi gören dizi “Bir
Başkadır”dakine benzer
ülkenin dönüşümüyle hesaplaşma tadı aldım. Ve merak
uyandırdı bende. Bu yolda
bir hikâye olacak mı dizinin
devamında? Anne hikâyesi
nereye evrilecek? Böyle bir
amaç var mı dizide?
Dizide gerçek hayattakine
benzer bir aile öyküsü var.
Ülkenin en iyi hukuk fakültelerinden birinden mezun
olduktan sonra başını kapatma kararı aldığı için adliyeye
giremeyen ve işini yapamayan
bir kadın, anne karakteri. Bir
hesaplaşma, herhangi bir
siyasi gönderme veya intikam
çabası gibi değil ama Doğu’nun
serüvenindeki payı açısından
anneyi tanımak önemli.

Çevreye verdiği
rahatsızlıktan
dolayı üzgünüz
Ege Kökenli

Doğu, dizideki haliyle
biraz çevresine rahatsızlık
verici bir karakter. Böyle karakterlere günlük hayatınızda
ilişkiniz nasıl?
Dizideki Doğu’nun çevreye
verdiği rahatsızlıktan dolayı
özür dileriz ama maalesef tadilat sürecinde. Aslında uyumlu
bir insan ama dünya biraz üstüne geliyor çocuğun…
İki seçeneğim var. Ya dizinizi izlemek için BluTV üyesi
olmak ya da iskender yemek.
Hangisi?
BluTV kampanyalı bir fiyatta
(ayda 9.90 TL) galiba an itibariyle. O paraya iskender olmaz.

Evliya Aykan

Oscar’ın en iyi giyinen filmleri
Bu yılın kostüm ve makyaj dalındaki Oscar adayları, dönem filmlerinin göz alıcı dünyasından geldi. Ma Rainey’s Black
Bottom ve Emma arasından bir adım öne çıksa da tüm adaylar bizi bambaşka dünyalara ikna etme konusunda iddialı
DEFNE AKMAN

OSCAR’A

The Crown

DOĞRU

Emma (En iyi Makyaj ve
Saç + En İyi Kostüm)
Açık renk saçları, bukleleri, mermer
gibi cildi ile Anya Taylor Joy, bir peri
masalından çıkmış gibi görünüyor. Aynı
zamanda kostüm tasarımı dalında aday
olan Emma, yüksek yakalar, yanık turuncu renkler, kabarık kollarla Emma, Jane
Austen romanlarından fırlamış gibi.

Hilbilly Elegy
(En İyi Makyaj ve Saç)
Glenn Close’un Mamaw Vance’e dönüşümünü gerçekleştiren protez makyaj
sanatçısı Matthew Mungle, “Bir oyuncu
için en doğru yaklaşım nasıl göründüğü
için endişelenmek yerine karakterine
odaklanmaktır” diyor. Hayatını yoksulluk içinde geçiren Mamaw karakterinin cilt ve saç bakımına harcayacak
zamanı ve parası olmadığına göre, ona
bu yıpranmış görüntüyü kazandırmak
gerekiyordu.
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Ma Rainey’s Black Bottom (En iyi
Makyaj ve Saç + En İyi Kostüm)
Ma Rainey çok şehvetli bir kadın
olmakla birlikte insanları tedirgin eden
bir havaya da sahip. Bu nedenle sanatçılar, Betty Davis’in What Ever Happened
to Baby Jane’deki halinden ilham alarak
Viola Davis’in tenini aşındırdılar, ince
kaşlar çizip, maskara ve allığı özensiz bir
şekilde uyguladılar ve ağzına altın dişler
yerleştirdiler. Diva kostümleri ise aynı
doğrultuda çarpıcı ve cüretkâr.

Mank (En iyi Makyaj ve Saç
+ En İyi Kostüm)
1930’ların ve 40’ların stilinden
esinlenilen siyah beyaz filmde, dönemin
şaşaası ağırlıklı olarak peruklar kullanılarak yansıtıldı. Kostümlere derinlik
ve otantik hava vermek için kullanılan
kürkler ise yapay.

Pinocchio (En iyi Makyaj
ve Saç + En İyi Kostüm)
Görsel efektlerle pratik efektlerin
birleştirildiği ve çoğunlukla özel efekt
makyajı kullanılan filmde, burun olarak
kullanılan protez, onlarca odun örneğinden hareket ederek üretildi. Floransalı
tasarımcı Massimo Cantini Parrini, 18
ve 19’uncu yüzyıl kıyafetlerinden ilham
alarak film için 30 adet kostüm yarattı.
İtalyan Kostüm Ödülleri David Di Donatello alan bu tasarımlar, Aralık 2019’da
İtalya’da Prato Tekstil Müzesi’nde
sergilendi.

Mulan (En İyi Kostüm)
Disney’in aksiyon filmi için tasarımcılar farklı kumaşları bir araya getirerek
çalıştılar. Mulan’ın deri ayakkabılarında
ise aslında Stella McCartney tasarımı
bir sneakerın üzeri deriyle kaplanarak
kullanıldı.

Ve Altın Küre’ye göre yılın en şık dizileri
• Altın Küre şampiyonu The
Crown, kostüm ve makyaj alanındaki
incelikli yaklaşımıyla da kesinlikle
tüm ödülleri hak ediyor. Prenses
Diana, ilk başta iyi yetiştirilmiş bir
aristokrat genç kız olarak tatlı ve
tutucu görünümlü kıyafetler giyiyor.
Zaman içinde ise fırfırları bir kenara
bırakarak onu daha ince gösterecek
sofistike kıyafetlere yöneliyor. Diğer
yandan Margaret Thatcher bol
spreyli saçı, vatkalı saks mavisi döpiyesleri, boyundan fiyonkla bağlanan
ipek gömlekleriyle karşımıza çıkıyor.
• I Care a Lot’ta canlandırdığı
Marla Grayson rolüyle Müzikal
veya Komedi Dalında En İyi Kadın
Oyuncu ödülünü alan Rosemund
Pike, giydiği takımlar ve bob kesim
saçıyla tıpkı rolünün bir yansıması
olarak insanın gözünü korkutan bir
görünüşe sahip.
• Nomadland’de karavanda
yaşayan insanların gösterişsiz ve
doğal dünyasına konuk oluyoruz.

Bu nedenle, Frances Mc Dormand’ı
çoğunlukla bol kotlar ya da salopet pantolon ve yeşil bir parkayla,
saçlarını bir benzincinin tuvaletinde
keserken görüyoruz. Oyuncunun
bu filmdeki kostümlerini, saçını ve
makyajını kendisinin belirlediğini de
belirmekte fayda var.
• Bir satranç şampiyonunun hikayesini anlatan Queens Gambit’te ,
Beth’in bir satranç oyuncusu olarak
gelişmesine paralel olarak moda
zevkinin de ilerlemesine şahit oluyoruz. Sürekli, satranç tahtasını anımsatacak biçimde kareli, geometrik
desenler giydiğini belirtmekte de
fayda var. Dizinin finalinde giydiği
beyaz palto, beyaz pantolon ve şapka ise artık tam anlamıyla satrancın
kraliçesi olduğunun işareti.
• The Schitts Creek’te ise Moira (Catherine O’Hara) karakteri,
yüzlerce çeşit peruğu, abartılı dudak
kontürü, kırmızı ruju ve dumanlı
makyajı ile gerçek bir efsane.
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40 yaşında 40 parçaya bölünerek çoğalıyor
2
N
Elçin Yahşi
Öneriyor
elcinyahsi@gazeteoksijen.com

Bu yıl 40’ıncı kez
ve 1 Nisan-29
Haziran arasında
düzenlenecek olan
Uluslararası
İstanbul Film
Festivali
yine filmlerle
ve etkinliklerle
dopdolu

uri Bilge Ceylan, Ayvalık
Başka Sinema Film Festivali’nde ödül alırken film
festivallerinin değiştirici, dönüştürücü etkisinden söz ederek İstanbul Film Festivali için “Olmasa
sinema yapmazdım, herhalde
buralarda olmazdı iş” demişti. Bir
Nuri Bilge Ceylan olmasam da,
ben de aynı şeyi düşündüğümü
söyleyebilirim rahatlıkla. Film
Festivali’nin üzerimde o kadar çok
emeği var ki, o kadar çok insanın
üzerinde var ki… (Tam burada
nostaljiyi Elif Tanrıyar’ın 39’uncu
sayfadaki “En sevdiğimiz film
40’ıncı kez gösterimde” başlıklı
haberine bırakalım)

2020’de festival
kuşları evlerdeydi
2020’de dünya şaşkınlıkla olan
biteni izlerken İstanbul Film
Festivali duruma derhal adapte
olarak 15 Mayıs’ta çevrimiçi
gösterimlere başladı. Her ay, belki
bir sonraki ay sinemalar açılır diye
diye, yarışmalar ve filmekimi de
dahil olmak üzere haftalık gös-

terimlere bölünen 39. İstanbul
Film Festivali, 29 Aralık’ta resmen
sona erdi. Yeni yıl geldiğinde,
festival kuşları gördü ki yıl sonu
listelerinde, adaylıklarda, ödüllerde sözü edilen yerli, yabancı
bütün filmleri evlerinde izlemişler.
Aslında bu filmler hep geliyordu
buralara da eski normal hayatta yaklaşık 200 filmin hepsine
yetişmek elbette mümkün
değildi. Tabii bunca filmin hepsine
bayılacağımız bir dünya yok,
bazılarına sinirlendik filan ama ilk
kez bu yıl sinema dünyasında olan
bitene bu kadar hakim olabildik.
Pandemi sinemayla ilgili bazı
kapıları kapadı evet ama açtığı
kapılar da hiç azımsanacak gibi
değil. Şimdi 40. yılında İstanbul
Film Festivali’nin kapılarından
tekrar geçmeye hazırlanıyoruz.
Bu kez, yarışmalar da dahil olmak
üzere 29 Haziran’a kadar sürecek
festival. Ancak hafta başına
payımıza düşen film sayısı daha
fazla olacak. Nisan ve Mayıs
aylarında dünya festivallerinden
seçmeler izleyeceğiz, Haziran

Geçen hafta kuruluş ve
gelişme hikayesini ayrıntılı
anlattığımız uluslararası sinema
platformu MUBI’nin Türkiye
direktörü Cem Altınsaray bir
dijital mecranın oluşumunu,
yönetimini, film seçkisi sürecini ve
ortak yapım olasılıklarını anlatacak. (3 Nisan, 16.30 - 18.00)

ayında da yarışmalar (mümkünse
fiziksel mekanlarda da) yapılacak.
Süreç içinde konuyla ilgili olarak
sık sık karşılaşacağız.

Dijital platformlarla
tanışalım
Bu hafta festivalin Türkiye’den ve
komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası
sinema profesyonellerini bir araya
getiren Köprüde Buluşmalar
platformunun düzenlediği ve
İKSV Youtube kanalında canlı
yayınlanacak olan Sinema
Konuşmaları etkinliğine dikkat
çekmek isterim. Buradaki Dijital
Platformlarla Tanışalım bölümü,
doğrudan bizim ekran sayfalarının
ilgi alanında. Mesela:
BluTV içerik editörü Deniz
Şaşmaz Oflaz ile platformun
sinemacılara sunduğu işbirlikleri
ve seçki süreci konuşulacak..
Ayrıca son zamanlarda anti kahraman kadın karakteriyle dikkat
çeken ve alışkanlıkları kırarak
Türkiye dizi sektörüne farklılık

1

Exxen Genel Müdürü Ümmü
Burhan değişen izleyici
profili, dijital mecraların gidişatı,
geleceği ve sinemacıların Exxen
ile yapabilecekleri işbirlikleri
üzerine konuşacak. (3 Nisan,
18.30-20.00)
Ayrıca, Hollanda’dan kadın
yazar ve yönetmenlerin katılımı
ile Film ve Dizilerde Güçlü Kadın
Karakterler Yaratmak konulu bir
konuşma, sonra TRT’nin bağımsız
sinemacılara sağladığı ortak
yapım olanaklarının konuşulacağı
bir panel de var. Muhtemelen bütün konuşmalar ileride İKSV Youtube kanalına yüklenir ama belli
mi olur, ilgilendiğiniz konuşmayı
canlı yayında yakalamaya bakın.●

3

Bu yılki festivalin afişleri Selman
Hoşgör imzasını taşıyor. Türkan
Şoray-Alfred Hitchcock (üstte)
Cüneyt Arkın-Agnes Varda
ve Şener Şen-Claire Denis
kolajlarıyla hazırlanmış.

katan Bonkis dizisinin yapım
aşamalarını yazarı (ve oyuncusu)
Deniz Tezuysal ile yönetmeni
Emre Erdoğdu’dan dinleyeceğiz.
(3 Nisan, 14.00 - 15.30)

İLGİ ALANLARINIZA GÖRE FİLM VE DİZİ ÖNERİYORUZ
FESTIVAL ÖZEL

MICHAEL FASSBENDER

SAĞLIKLI YAŞAM

40. İstanbul Film Festivali filmlerini
filmonline.iksv.org adresinden izleyebilir,
biletlerinizi aynı adresten alabilirsiniz.
Tek bilet 12, aylık kombine 200 TL

2 Nisan’da 44 yaşına basan İrlanda asıllı
Alman oyuncu aynı zamanda otomobil
yarışçısı ve Le Mans serisinde iddialı bir
sürücü. Hızına kuvvet diyelim.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Bu
yılın ana teması ‘sağlığımızı iklim
değişikliklerinden korumak’ olsa da
öncelik, sağlığı her türlü korumak

Aşktan Sonra: İngiltere’nin
güneyindeki Dover’da Mary
Hussain, yastadır. Kocası aniden
hayatını kaybetmiştir. Mary
hatıra kalanları elden geçirirken, eşinin sadece 34 kilometre
uzakta, kanalın öte tarafındaki
Calais’de, 20 yıldır gizli tuttuğu
bir başka ailesi olduğunu öğrenir. İki kadının kaderi beklenmedik bir şekilde kesişir ve değişir.
Bir ilk film. İngiltere yapımı.
(1-6 Nisan arası izlenebilir)

Aalto: Modern mimarinin
efsane isimlerinden, Finlandiya
denince ilk akla gelen “tasarım
gurusu” Alvar Aalto’nun yaşam
öyküsünü, çalışmalarını ele alan
film , Alvar’ın mimar eşi Aino ile
aşkını da ilk kez gözler önüne
seriyor. Finlandiya’daki yapılardan Rusya’da bir kütüphaneye,
kampüste bir yatakhaneden
koleksiyoner evlerine binalar
ve tasarımlar geçidi. Finlandiya
yapımı. (2-7 Nisan)

Susmayan Köpek: Sebastian’ın
dünyada en çok sevdiği, 8 yaşındaki can köpeği. Birbirlerine
o kadar bağlılar ki Sebastian eve
dönene kadar ağlıyor. Durum
böyle olunca, komşuları şikâyete de başlayınca, Sebastian
köpeğinin daha mutlu olacağı
bir şekilde hayatını değiştirmeye
karar veriyor. Fakat dünyayı
sarsan bir felaket, herkesin
planlarını altüst ediyor. Arjantin
yapımı. (3-8 Nisan)

Posessor: David Cronenberg’in
oğlu Brandon sinemaya ilk adımını babasının filmlerinden birinde, özel efekt departmanında
atmıştı. Yönemenin Sundance’te
prömiyerini yapan, bilim kurgu
ve gerilim türleriyle flört eden
filmi, yüksek teknoloji kullanan
gizli bir şebekeyi konu alıyor.
Beyne yerleştirilen cihazlarla
başkalarının zihinlerine girerek
insanları birer suikastçıya dönüştürüyorlar. Kanada - İngiltere
yapımı. (4-9 Nisan)

Inglorious Basterds: Kusursuz
bir II. Dünya Savaşı hikayesi.
Tarantino külliyatının belki de en
iyi filmi. Paris, Naziler, Amerikalı
askerler… Fassbender da, Brad
Pitt, Daniel Brühl, Christoph
Waltz, Eli Roth gibi isimlerle
dolu harika bir kadronun başrollerinden.
(Netflix)

What the Health: Diyetisyeninizi sevmiyorsanız, sevmeye
başlamanın tam sırası. Para
tuzağı olan hazır diyet programları, işlenmiş gıdaların yol
açabileceği problemler; hem
sağlığımızı hem de paramızı
kaybettiğimizi bize anlatan bir
buçuk saatlik bir belgesel.
(Netflix)

Slow West: Sundance’den
ödülle dönen film biraz farklı bir
Vahşi Batı hikayesini anlatıyor.
Aşkının peşinde İskoçya’dan
Vahşi Batı’ya giden bir adamla
birlikte 19. yüzyılın Amerikasına yolculuk ediyoruz. Michael
Fassbender tüm karizmasıyla
başrolde.
(Mubi)

Headspace: Guide To Meditation: Meditasyonun en temel
tanımı olan “Hiçbir şey yapmamak” ile başlayan sekiz bölümlük animasyon seri, hem tekniklerden hem de amaçlardan
bahsediyor. Hayata aşık olmak
ve hayatın getirdikleriyle baş
etmeye yönelik eğitici yapımın
illüstrasyonları da çok kaliteli.
(Netflix)

300 Spartan: Zack Snyder şu
sıralar süper kahraman filmleriyle meşgul olabilir ama anlattığı en iyi kahramanlar buradaydı.
Başrolünde Gerard Butler’ın
olduğu zengin kadronun önemli
parçalarından olan Fassbender
ile film dillere pelesenk olan
“This is Sparta” repliğiyle de
hatırlanıyor.
(Netflix)

Unwell: Arı zehrinden, anne sütüne sağlık sektöründe ticareti
yapılan garip ürünlerin haddi
hesabı yok. Bu yarı belgesel yarı
reality şovun altı bölümünde
de sağlık ticaretiyle ilgili alttan
alta popülerleşen konulardan
bahsediliyor. Bakalım aralıklı
oruç sahiden yararlı mı?
(Netflix)

Assassin’s Creed: Günümüz
dünyasından, 15. yüzyıl İspanyasına doğru bir yolculuk. Yıllarca
oyun dünyasını kasıp kavuran
hikayenin sinema versiyonu ilk
başta hayal kırıklığı yaratsa da
izlemelik bir aksiyon filmi sunduğu söylenebilir. En azından başroldeki Fassbender’in karizması
tartışılmaz.
(BluTV)

The Truth About Alcohol: Bir
saatlik bu şahane belgesel,
alkol tüketimiyle ilgili araştırma
yapan bir doktorun bilgilerini
izleyiciye aktarıyor. Alkolün
zararları ne, faydası ne, doğru
tüketim nasıl oluyor, açken mi
tokken mi gibi birçok soruya kısa
ve bilimsel cevaplar. Çerezlik
bilgiler hayat kurtarabilir.
(Netflix)

12 Years a Slave: Biraz depresif
bir ruh haline girmek istiyorsanız
Oscar ödüllü ünlü yapım tam bunun için. 19. yüzyılda köle olarak
satılan bir müzisyenin hikayesini
anlatan filmde Oscar ödülünü
kazanan Chiwetel Ejiofor’e eşlik
eden Fassbender performansıyla
ödüle aday olmuştu.
(Vodafone TV)

The C Word: Kanserin sadece
bireysel bir hastalık olmadığı,
toplumsal olgularla da desteklendiğini anlatan belgeseli
Morgan Freeman sunuyor. Birçok insanın halen utanılacak bir
durum olarak gördüğü kanserle
mücadelenin yollarına da bir
bakış atılıyor.
(Netflix)
DERLEYEN: MEHMET DİNLER

OKSİJEN

34

CMYK

OKSİJEN

35

CMYK

KİTAP

36

2-8 NİSAN 2021

Okuma baharı

Yekta Kopan
Rafta
Kalmasın
yekta.kopan@gmail.com

Tarihin suratına
mizah tokadı

erve Başcumalı’nın
yazdığı Dedemin
Gramofonu, yeni
nesli plaklarla ve gramofonla tanıştıran, kitap ve doğa
sevgisi aşılayan şirin
bir hikâye.
Her şey, Demir
ve Derin kardeşlerin
anneanne ve dedelerini, yaşadıkları
küçük balıkçı köyünde
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Salgın günlerine uygun
Can Yayınları: Yayınevi
zengin bir listeyle baharı
karşılıyor. Susanna Tamaro
imzalı Büyük Bir Aşk Hikâyesi Eren Cendey çevirisiyle
raflarda olacak. Frank
Snowden’den Salgınlar ve Toplum dönemin
önemli kitaplarından… Murat Gülsoy’un
yeni öykü kitabı Belirsiz Bir Anın Kıyısında da
baharda okurlarla buluşuyor.
Ayrıca; Joseph Roth/ İsyan; Wolfgang
Streeck/ Kapitalizm Nasıl Bitecek?; Yeşim
Aslan/ İsli Çocuklar; Friedrich Schiller/
Ihlamurlar Altında Gezinti.

Kibirli cümlelere son
İsteksizce yazılan, yeni bir
şey söyleyemeyen romanların okuru olmak… Daha ötesi
böyle bir hayatın parçası
haline gelmek. Bütün o kibirli
cümleleri tarihin boğazına
tıkmak. Genel kabul görmüşlüğün dalgasında sörf
yapmayı sevenlere nanik
yapmak. Özürcüler ordusuna
yazılmak ya da o ordunun
cephesinde sürünmeyi reddetmek. Ölümle beslendiği
için güçlü olan yaşama katlanmak. Milan Kundera imzalı Kayıtsızlık Şenliği, bütün bu
düşüncelerle kütüphanemizdeki yerini almalı.
Kayıtsızlık Şenliği/ Milan Kundera/ Çeviren: Ayça
Sezen/ Can Yayınları/ 112
Sayfa. ●

Çocuklar için
nostalji
ECE ERDOĞUŞ LEVİ
eceerdogus@hotmail.com

Gerçek Taht
Oyunları

ziyaretleriyle başlıyor. Dedeleri onlara hem kendi müzik
sevgisinin hikâyesini anlatıyor, hem de bu iki meraklı
miniğe ellerindeki taş plakla
gramofonda harika bir müzik
ziyafeti çektiriyor. Kitabın
sonunda test şeklinde hazırlanmış sorular bulunuyor. Bu
bölüm özellikle 7-9 yaş grubu
için ‘okuduğunu anlamak’ ve
‘okurken daha dikkatli olmak’
adına faydalı.
Dedemin Gramofonu/ Merve Başcumalı/ Resimleyen:
Zeynep Dağgüden/
Büyülü Fener Yayınları/ 56 Sayfa. ●

İki Alain de
Botton birden
Everest Yayınları: Şiirden romana, öyküden denemeye Everest baharı zengin bir
listeyle karşılıyor. Günümüzün çok sevilen
düşünürlerinden ve popüler kültür yazarı
Alain de Botton’dan Ahu Antmen tercümesiyle Aşk Üzerine ile Tülin Er çevirisiyle
Havalimanında Bir Hafta okurlarla buluşuyor. Uzun zamandır baskısı bulunmayan
Georges Perec imzalı Kış Yolculuğu ve Peşindeki Yolculuklar’ın yanı sıra Susan Sontag
imzalı Bilinç Tene Kuşanınca da baharda
raflarda olacak.
Ayrıca: Nazlı Eray/ Mırmır Osman – Resimli Hikâyeler; Zeynep Göğüş/ Yok Çünkü
Telafisi; Selahattin Özpalabıyıklar/ İtalik
Benim.

Epsilon Yayınevi
Yayınevi baharı Maurice Druon’nun Lanetli Krallar (Les Rois Maudits) adlı serisiyle
karşılıyor. George R. R. Martin, “Gerçek
Taht Oyunları nasıl olurdu diye düşünüyorsanız, yanıtı işte bu seride,” diyor. Bir
diğer güzel haber, Jeanette Winterson tüm
eserleriyle artık Kafka’da. Vişnenin Cinsiyeti, Pınar Kür çevirisiyle baharda okurların
karşısında…
Ayrıca; Yoko Ogawa/ Hafıza Polisi ile
çevirileri yolda olan Jim Carrey/ Memoirs
and Misinformation; Toshikazu Kawaguchi/
Before the Cafe Gets Cold.

Tuna Kiremitçi’den
yeni roman
Doğan Kitap:
Yayınevi baharı
klasikler ve modern
edebiyatla karşılıyor. Nedim Gürsel’in
yeni romanı Altın
Saçlı Çocuk ile Tuna
Kiremitçi’nin yeni
romanı Mezun Cinayetleri öne çıkanlar
arasında… 24 yazarın evden kaçış ve/veya
geride kalış anlatılarını kaleme aldığı ve
Defne Suman’ın derlediği Evden Kaçmanın
Yolları da yine dikkat çekici kitaplardan.
Ayrıca: Tess Gerritsen/ Masumiyetin İçin
Savaş ve Gölgesizlerin Tutkulu Dansı; Barış
Muslu/ Teslimiyet ile İyileşme Mucizesi; Şengül Hablemitoğlu/ Uzun Bir Veda; Ayşegül
Çoruhlu/ Bağışıklık Kitabı.

Booker
finalistleri

April Yayınevi: Han
Kang, Richard Bach, John
Perkins ve empati kraliçesi Jodi Picoult ile
yıla başlayan April Yayıncılık, baharı güncel edebiyatla karşılıyor. Polisiye edebiyatın önde gelen isimlerinden Algan
Sezgintüredi, Kavgaz’la bir dönem
polisiyesine imza atıyor. Booker
finalistleri Kiley Reid ve Avni
Doshi’nin ses getiren romanları da baharda raflarda: Ne
Eğlenceli Çağ ve Yanık Şeker!
Ayrıca: Halil Babilli/ Prensesin Tebaası; Angela Chadwick/ XX; Eric Bernt/ Ses Hızı;
Stephanie Scott/ Benden Kalan
Kiley Reid
Senindir.

Nobel’den
sonraki
ilk eser

YKY: Önce Amin
Maalouf, devamında
Orhan Pamuk…
YKY’nin bahar ayları için de büyük
sürprizleri var, en başta Kazuo Ishiguro!
Yazarın 2017 yılında aldığı Nobel Edebiyat
Ödülü’nden sonraki ilk romanı Klara ile
Güneş yolda...
Ayrıca: Gökhan Yılmaz/ Hevesin Kaçış
Yönü; Ralf Rothmann/ O Yazın Tanrısı; Jens
Rehn/ Görünürde Hiçbir Şey Yok.

Özlenen
yazarlar döndü
İletişim Yayınları
İletişim Yayınları’ndan özlediğimiz
yazarların, uzun süredir beklenen başlıkları var. Şebnem İşigüzel’den İstanbullu
Amazonlar, 1809 yolda. Daha önce
Sokaknâme, Bir Sokak Müzisyeninin
Kaleminden kitabıyla okurla buluşan Sedat Anar’dan Hallerin
Esiri geliyor. Yemek kültürü, tarihi ile ilgili özel kitapları barındıran
‘Ruhun Gıdası Kitaplar’ dizisine
güzel bir kitap ekleniyor: Dört
Mevsim Mehlika, yazarı
Işıl Ertunç. ●

ÇOK SATANLAR
Bu liste Amazon Türkiye, D&R, Hepsiburada, İdefix, Kitapyurdu, Remzi Kitabevi
çok satanlar listelerinden ortalama alınarak oluşturulmuştur.

YERLİ

YABANCI The New York Times Çok Satanlar Listesi

Veba Geceleri, Orhan Pamuk,

Parsel Parsel, Murat Ağırel, Kırmızı

Win, Harlan Coben,

Life After Death, Sister Souljah,

Yapı Kredi Yayınları

Kedi Yayınları

Grand Central

Atria/Emily Bestler

Küllerin Günü, Jean-Christophe

Altıncı Koğuş, Anton Pavlo-

Wild Sign, Patricia Briggs, Ace

Klara and The Sun, Kazuo

Grange, Doğan Kitap

viç Çehov, İş Bankası Kültür

Ishiguro, Knopf

Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin,

Yayınları

The Four Winds, Kristin Hannah,
St. Martin’s

The Duke and I, Julia Quinn, Avon

Doğan Cüceloğlu, Kronik Kitap

Hayvan Çiftliği, George Orwell,

Later, Stephen King, Hard

Empedoklesin Dostları, Amin

Can Yayınları

The Rose Code, Kate Quinn,

Case Crime

Morrow

Maalouf, Yapı Kredi Yayınları

Otuz Milyon Kelime, Dana Sus-

The Midnight Library, Matt

We Begin at The End, Chris

Seyir, Piraye, Mona Yayınevi

kind , Beth Suskind, Buzdağı

Haig, Viking

Whitaker, Holt

Yayınevi

Kazuo Ishiguro

Kayıtsızlık Şenliği kısa bir
anlatı. Roman teknikleri
konusunda rapor veren
bilirkişileri açığa düşürecek
kadar özgün. Kayıp annesiyle konuşan Alain’in, işsiz
oyuncu Caliban’ın, mutluluğun peşindeki Ramon’un, bir
kukla oyunu yazma hayali
kuran Charles’ın ve narsisist D’Ardelo’nun hikâyesi
var karşımızda. Kayıtsızlığa
yapılan güzellemeyi, dünyanın 2000’li yıllardaki haline
bağlamak yanlış olur. Böylesi
bir direnişi tarihsel süreklilik
içinde anlamaya ve anlatmaya özen gösteriyor Kundera.
Hem de mizah anlayışını kaybetmiş bir yüzyılda, mizahı
elden bırakmayarak…
Anlatıcının varlığını
asla unutturmayan, roman
karakterleri ile anlatıcının
düşünce derinliği konusunda
kalın sınırlar çizmeyen, bir
kurmaca metnin içinde ilerliyor olma durumunu hayatın
şakası haline getiren bir yazar Kundera. Hem de bütün

Bahar ödüllü
romanlarla, tüm
dünyayla aynı
anda okuruyla
buluşan
kitaplarla
geliyor. Raflar
yeni heyecanlar,
tekrar basımlar,
klasikler,
araştırmalarla
dolacak

Tuna Kiremitçi

Hayatın şakası

İnkılap Kitabevi: Çizgi romandan
şiire, araştırma incelemeden romana
geniş bir listeyle baharı selamlıyor. Güzel haber: Uzun süredir beklenen Zülfü
Livaneli’nin yeni romanı Balıkçı ve Oğlu
geliyor! Deniz Ülke Arıboğan imzalı
Salgınların Psikopolitiği de yine dikkat
çekici kitaplardan… Çizgi romanda ise
Ersin Karabulut imzalı Yeraltı Öyküleri
yolda!
Ayrıca; Orhan Bahtiyar/ Muhsin
Ertuğrul Biyografisi; Erik van den Brink/
Şefkat Korkaklara Göre Değil; Şafak
Nakajima/ Aklın Kutsal Kitabı.

berivanak@gmail.com

Avni Doshi

Y

bunları yaparken, yoğunlaşmayı-odaklanmayı müthiş
ustalıkla başarıyor. Öyle
ki, “Ne var şimdi bunda?”
dedirtecek kadar sıradan ve
her sayfadan sonra sarsacak
kadar vurucu.
Milan Kundera parantez
içlerini önemsiyor ve anlatının bir katmanı haline
getiriyor. Giderek hayatın o
parantez içlerinden oluştuğunu düşündürüyor insana.
İşsiz oyuncu Caliban’ın
uydurma anavatan- uydurma
dil bölümünü kişisel tarihimize not düşelim: “Bir anavatan seçmekten daha kolay ne
var? Ama o vatanın dilini uydurmak, işte o zor. Uydurma
bir dili hazırlık yapmadan, sadece otuz
saniye, durmadan
konuşmayı deneyin! Dönüp dolaşıp
aynı heceleri tekrar
edersiniz ve bir sahtekarlık yaptığınız
hemen ortaya çıkar.
Var olmayan bir dili
uydurmak, ona her
şeyden önce akustik bir inandırıcılık vermeyi gerektirir.”
Bu kısacık paragrafta,
karakterin vatansızlığı giderek kimliksizliğe, oradan da
dilsizliğe dönüşüyor. Üstelik
okurun kendisini bir deneyin
içinde bulmasını sağlıyor.

NAZLI BERİVAN AK

Alain de Botton

ıl 2015. Milan
Kundera’nın uzun bir
aradan sonra yayımlanan romanı Kayıtsızlık
Şenliği raflarda. O günlerde
söylenenleri hatırlıyorum.
Bir yazar arkadaşım “Çok
zor yazmış bu romanı,
isteksizmiş ve yayıncısı çok
zorlamış” demişti. Kendisi
de bu ‘isteksizliği’ yakalamış gibi… Bir başkası da
“Bilineni tekrar ediyor, artık
yeni bir şey söyleyemiyor”
deyivermişti. Beğenmemişti
belli ki. 14 yıllık aradan sonra
gelen yeni romanın yarattığı
beklentinin yüksek oluşu
normaldi. Ama ‘yeni bir şey
söyleyememe’ kısmı bir türlü
cevaplanamıyordu.
En iyisi bu eleştirilere kayıtsız bir bakış
fırlatmaktı. Hatta
bu kayıtsızlığı bir
şenliğe dönüştürmek… Kundera’nın
deyişiyle; okur ‘bu
kayıtsızlığı teselli
veren bir dinginlik
gibi sorgulayabilir’.

Ve nihayet
Zülfü Livaneli

Susanna Tamaro

Kundera’nın Kayıtsızlık Şenliği romanı
kütüphanenizde yerini almalı. Değişmez
zannedilen genel kabullerin tümüne
nanik yapmak için…
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Terk edilmekten
bıktım!
Soru: Son bir aydır her
an mesajlaştığım, görüştüğüm sevgilim birdenbire
beni görmezden gelmeye
başladı. Bu ilk değil. Kendimi çok değersiz, başarısız,
ilişkileri yürütemeyen biri
olarak görüyorum. Rumuz:
Bezgin Bekir Kadın da
Olabilir
Sevgili Bezgin Bekir
Kadın da Olabilir,
Acaba şu sizi rahatlatır mı? Yalnız değilsiniz.
Etrafımda konuştuğum
ne kadar kadın varsa aynı
dertten mustarip. Aldığım
psikoloji yüksek lisansı
derslerinden birinde şöyle
bir konu konuşuldu: “Terk
edilme korkusu olan kadınların sürekli Kazanovalar
bulması.” Bunun altyapısıydı söz konusu olan. Yani
marazın nerede başladığı.
Uzun konu ve ben bunu
doğru düzgün anlatabilecek son insanım, ama ister
istemez dinlerken şunu da
düşündüm, biraz da böyle
bir çağa denk geldik galiba.
Yani erkeklerle kadınların
yer değiştirdiği, kadınların
çocuk doğuracağı adamı
seçmesi gerekirken artık
erkeklerin kadınları seçtiği
ve ilişkiyi yönettiği bir
zamanda yaşıyoruz. En
azından bizim ülkemizde...
Acaba sebebi Türk kadınının erkeğine göre orantısız
derecede güzel olması
olabilir mi?
Bunları bir kenara
koyalım, bakalım
edebiyatta bize çare
var mı?
En derininden
başlayalım. Simone
de Beauvoir. Varoluşçu felsefenin en
önemli yazarlarından Beauvoir’ın
Konuk Kız adlı
romanında bilhassa
Pierre karakterini
dikkatle okumanızı
tavsiye ederim. Roman aslında Beauvoir
ve sevgilisi Jean Paul
Sartre’ın birlikteliklerinin satırlara
yansıması. Gerçek
hayatta olduğu gibi
romandaki çift de
hayatlarına üçüncü bir şahsı, genç Xaviere’i sokarlar.
İkinci Dünya Savaşı Paris’inde kafelerde, barlarda
yaşanan bohem hayatta
onlara bir heyecan getirsin
diye kolundan tutup, adeta
bir oyuncak gibi içlerine çekerler. Ancak sonra, kadının
da erkeğin de esas doğası
ortaya çıkmaya ve tüm o
yapay özgürlük sağından
solundan patlak vermeye,
herkesi boğmaya başlar.
Roman pek çok açıdan
okunabilir ama dediğim gibi
ben size erkek doğasına
yakından bakabilmeniz
için Pierre’i mercek altına
almanızı öneriyorum.

Feminizmin öncüsü
Bir başka önerim, ta
üniversitede, Amerikan
Edebiyatı dersinde okuduğum ama asla aklımdan
çıkmayan The Jilting Of
Granny Weatherall (Granny
Weatherall Nasıl Terk Edildi).
Üzerinde gelinliğiyle terk
edilen bir kadının, yıllar
sonra hasta yatağında kırık
kalbini iyileştirmek için ne-
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“Tarih amatör işi değil”
İlber Ortaylı’nın, Yakın Tarihin Gerçekleri kitabı genişletilmiş, yeni konulara değinilmiş
şekliyle yeniden basıldı. İçinde araştırma ve tarih yazımı konusunda ince dersler de var

ASLI
PERKER

Bibliyoterapi
Okumak duyguları
tanımanızı sağlar,
ruhunuzu iyileştirir.
Haftalık bibliyoterapi
seansına hoş geldiniz.
Derdinizi yazın,
derman olacak kitabı
söyleyelim...
bibliyo@gazeteoksijen.com

ler yaptığını hatırlamasının
hikâyesi… Feminizmin
öncülerinden Katherine
Anne Porter’ın en önemli
kısa hikâyelerinden biridir
ve muhtemelen Amerikan
kısa öyküleri antolojilerinde bulunabilir. İnternette
İngilizce PDF’ine ulaşabileceğinizi de düşünüyorum.

Erkeğin kılavuzu
Rebecca Solnit’in Bana
Bilgiçlik Taslayan Adamlar’ını
es geçmek istemiyorum.
Ne de olsa “mansplaining”, yani ‘erkek anlatır
kadın dinler’ kavramının
yaratılmasına sebep
olmuş kişi kendisi.
Zira aslında bütün
bunlar bir bütünün,
yani erkek zorbalığının bir parçası. Her
şeyi anlatmak isteği
de hayatına ansızın
girip geri çıkmak
da yokmuşsun gibi
davranmak da…
Solnit insanın içine
su serpiyor.
Son olarak bahsedeceğim ise 10 yıl
önce yayımlanan, bir
anda bestseller olan,
erkeklerin el kılavuzu
Oyun. Neil Strauss en
son verdiği röportajda bu yazdığı kitabın
ne kadar aptalca olduğunu kabul etmiş de olsa
bütün bir erkekliği zehirleyen ve kadınların dünyasını
allak bullak eden bir kılavuz
yazdığı da gerçek. Oyun’da
her an her yerde kadın nasıl
tavlanır anlatılıyor. Yani
Kazanova nasıl olunur.
Ezcümle, bu kitabı okuyun,
hangi tuzaklara düşmemeniz gerektiğini anlayın.
Çünkü gerçekten de hepsi
bir oyun.
Bu arada elbette terapi
yoluyla kendinizi anlamaya çalışmanızı da tavsiye
ederim. Çünkü bu sadece
erkeklerle değil, her tür
ilişkinizde faydalı olacaktır.
Bol şans diliyorum. Çünkü
ihtiyacınız olacak.

REÇETE:
1. Konuk Kız, Simone
de Beauvoir, Payel
Yayınevi
2. Bana Bilgiçlik
Taslayan Adamlar, Rebecca
Solnit, Encore Yayınevi,
144 Sayfa.

3. Oyun, Neil Strauss,
Butik Yayınevi ●

CMYK

İlber Ortaylı’nın torunu Deniz Ali,
“Ben de fotoğraf çekmek istiyorum”
diyerek fotoğraf makinesini kaptı.
Dedesinin yanına koştu, “Selfie
diyorlar buna dede” diyerek
deklanşöre bastı.

BURAK KURU
buribaker@gmail.com

S

iz hep, Türkiye’nin
uluslararası meselelerde haksızlıktan değil
kendini savunamadığı
için mahkûm olduğunu anlatırsınız. Bu kitapta, Türkiye’nin uluslararası meselelerinde de kendi bakış açınızla,
bulgularınızla olaylara bir
ışık tutuyorsunuz. Bu kitabı
yazma amacınız neydi?
Ben bu kitabı birkaç sene
evvel çıkarmıştım. Epeyi bir
baskı yapmış fakat yakın çağ
tarihi değişiyor tabii bulgularla.
Son 10 sene bile çok anlamlı
bir şey. Öyle bir çıkmazı vardır.
Onun için sık sık yenilemek
lazım. Bu bakımdan eskilerin
bir kısmını bırakmak kaydıyla
yeni bölümler yazdım. Bazı
şeyleri çıkardım, genişlettim.
Maalesef Türkiye’de muhtelif
grupların ekstrem uç olarak birbirine uzak olanların bazı hedef
noktaları var. Ya ideolojilerinin
gereği olarak veya kendilerine
isim yapmak, yer etmek için
bunlara saldırıyorlar.
“Tabulara dokunmak” gibi
bir iddiaları var.
Bu tabu yıkmak falan değil.
Demisfitikasyon dediğimiz
faaliyete girmez çünkü onu
yapacak kişiler değiller bunlar.
Çoğu kahvehane veya yerine

göre meyhane mütefekkiri oluyor. Bir kısmı artık tamamiyle
günlük siyasetin içinden
konuşuyor. Milletin
okuyacağı, bakacağı düşüneceği şekilde yeniden
durmak lazım ve dikkat
edeceksin. Türkçesini
çok sevdiğim merhum
Çetin Altan’ın meşhur lafı şuydu: “Türke
Türkün propagandasını
yapmak.” Bu önce çok güzel
görünüyor adama, mizah tabii.
Fakat Türke Türkün propagandası değil Türkü öğretmek
lazım kendisine. Yani nesin, ne
yapılmış, mazin ne?
Araştırma yapanların,
çalışanların yer yer düştükleri
linç kültürü var. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Doğaldır tabii çünkü herkes
kendine göre kullanıyor. Mese-

Türke Türkün
propagandasını
yapmak yerine
Türkü öğretmek
lazım. Yani nesin, ne
yapılmış, mazin ne?

la şimdi Mete Tunçay, bakıyor
okuyor bir şey çıkarıyor. Onu
alıp herkes kendine
göre çekiyor. Çeksin,
tabii çekeceksin, herkes
de kullanacak ama lütfen bilerek çekin yani.
Tanımadığın bir kumaş
üzerinde konuşup
da model çıkarmaya
kalkışmak olmaz.
Eğitimle mi ilgili?
Hayır. Bazen daha iyi eğitim
görmüş ülkede daha korkunç
şeyler yapabiliyorlar. Bazı ülkelerde de umulmadık derecede
tolerans oluyor bazı konularda.
Mesela Amerika İngiliz çevrelerinde daha toleranslıdır
insanlar tarih demistifikasyonu konusunda. Fransa’da iş
değişmeye başlar. Almanya’da
hiç zannettiğin gibi değildir o
tarihçi memlekette. Hiç umma-

dığın şekilde tarihi çok seven
ve araştıran bir memleket Rusya’dır yakın çağ konusunda.
Çok dalgalı görüşler var. İtalya
öyle değil. Her görüş daha
kolay dinleniyor. Demek ki
iklimler değişik. Burada da onu
yapmamız lazım. Sakin ele alınması gereken bir şey. Maalesef
tarih amatörlüğü kaldırmıyor.

TİP iyi incelenmedi
Sunuşta okuyuculardan
tenkitlerini beklediğinizi söylüyorsunuz. Bu kitap polemikler de yaratabilir.
Zannetmiyorum. Mesela,
çok büyük yanlış bilgiler var.
CHP ile DP’yi ayırıyorlar imam
hatipler konusunda, ezan
konusunda. Bunlar birbirinin
devamı, o partinin içinden çıkma Demokrat Parti. Ve o görüş
orada var. Kimse CHP’nin parti
meclis grubu tartışmalarını tam
yayınlayamadı, konuşamadı.
Bu iyi değil. TİP’in (Türkiye İşçi
Partisi) tarihi mesela. Bir-iki kişi
son derece ciddi şeyler yaptı.
Ama iyi incelenmedi. Benim
işim işaret etmektir. Bakılır.

Yakın Tarihin Gerçekleri /
İlber Ortaylı/Kronik/ 352 sayfa ●

Türker Kılıç
Yeni Bilim: BAĞLANTISALLIK
Yeni Kültür: YAŞAMDAŞLIK
Türker Kılıç, bana göre bir “kozmos cerrahı”
ve bu ifade herhangi bir anlamda
metafor içermiyor!..
Prof. Dr. Çetin Balanuye (Ekim 2020)

Bir asırlık
malzemeyi
güne uydurmak
kurnazlık
Peki hocam biz
Türkler olarak bazı
tartışmaları neden hiç
sonlandıramıyoruz?
2021’de hâlâ Abdülhamid tartışması olmasının sebebi nedir?
Onu çok seviyorlar.
Hiç kimse oturup da
Franz Joseph’in uzun 60
küsür yıllık saltanatını,
İngiltere’de Victoria
dönemini sonuçlandırmış değildir. O yorumlar
devam eder ama böyle
hasta bir şekilde, günlük
politikayı besleyecek
şekilde devam etmez.
Yani adamlar yeniden
bir Menderes çiziyorlar.
Çok garip böyle bir şeye
lüzum yok yani. Senin
dediğin gibi yani naiviteye bağlıyorum. Böyle
yakın tarih malzemesini
bir asırlık malzemeyi
gününe göre uydurmak
çocuk tipi kurnazlıktır.
Naivitedir.

2.
BASKI
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“EMPATİ KRALİÇESİ” JODI PICOULT’NUN TÜRKİYE’DEKİ İLK RÖPORTAJI

Tuna Kiremitçi
Kitap Dedektifi
kiremitciev@gmail.com

Ölümün de
zamanı var
Kuzey polisiyelerinden ne zaman sıkılmak istesek
karşımıza yeni bir vaka çıkıyor. Bu sefer de Henning
Mankell’in efsanevi komiseri Kurt Wallander geldi

K

ahramanımızın ilk macerası
Karanlık Yüz, Elâ Yıldırım’ın
çevirisiyle, Ayrıksı Kitap
tarafından yayımlandı. Daha önce
yine kuzey polisiyesi klasiklerinden ‘Martin Beck’ serisini bizlerle
buluşturan yayınevi, ‘Wallander’
romanlarını da derli toplu bir
sırayla yayımlıyor.
Adamımız Wallander
polisiye literatürüne sabaha
karşı, merkezden gelen telefonla
uyandırılarak giriyor. Geç vakitlere
kadar La Traviata’nın Maria Callas
yorumunu dinledikten sonra
erotik rüyalar görürken… Yaşlı bir
çift taşradaki çiftliklerinde vahşice
katledilmiş. Atlıyor arabasına ve o soğuk İsveç gecesinde cinayet mahalline
doğru yola çıkıyor. Sık sık ve
ustalıkla tasvir edilen hava
durumu zaten romandaki
karakterlerden biri gibi.

İki zorlu soruşturma
ve İskandinav kışı
Yaşlı kadın yoğun bakımda son
nefesini verirken her şeyi sıradan
bir cinayet soruşturmasının
ötesine geçirecek o sözcüğü
fısıldıyor: “Yabancı.” Bunun
ulusal medyaya sızmasıyla oklar
ülkedeki göçmenlerin üzerine
çevriliyor. Neo-Naziler tehditler
yağdırmaya başlıyor ve mülteci
kampının önünde Somalili bir
adam güpegündüz öldürülüyor.
Artık Kurt Wallander’in önünde iç
içe geçen iki zorlu soruşturma ve
uzun İskandinav kışı var.
Böylece Henning Mankell
küçük Ystad şehrinin az ötesindeki çiftlikte işlenen çifte cinayete
toplumcu-gerçekçi bir arka plan
kazandırıyor. Olay ‘90’ların

başında geçiyor çünkü. Reel
sosyalizm sona erdikten, Doğru
Avrupa toplumları bu şokla altüst
olduktan hemen sonra... İsveç
kıyılarına her gün yüzlerce mülteci
ulaşıyor. Çifte cinayetin pusuda
bekleyen yabancı düşmanlığını
harekete geçirmesi an meselesi.
İsveç polisiyse daha Yugoslavla
Rumeni, Arapla İranlıyı ayırt edecek donanıma bile sahip değil.
Dramatik yapının diğer ekseniyse Kurt Wallander’in kişisel
sorunları: Eşi tarafından henüz
terk edilmiş, kızıyla iletişimini
kaybetmiş, bunamaya başlayan
babasına nasıl yardım edeceğini bilemeyen bir adam. Bütün
ülkenin gözünü diktiği
soruşturmanın yükünü
taşırken bir taraftan da
özel hayatının kontrolünü
büsbütün kaybetmemeye
çalışıyor. Mottosu basit
oysa ki: “Yaşamın da ölümün de zamanı var.”
Belli ki Mankell hem kendisinden önceki polisiye roman
geleneğinden beslenmiş hem
de sonrakileri etkilemiş. Kurt
Wallander klasik İskandinav dedektifleriyle günümüzün popüler
kahramanları arasında bir köprü
adeta. Martin Beck ile Harry Hole
arasındaki parlak halka.
Karanlık Yüz 20 yıl önce
Ölümün Karanlık Yüzü adıyla Altın
Kitaplar tarafından, aynı çeviriyle
yayımlanmıştı. O zamanın genç
okurları olan bizler romanı pek
sevmiştik. Şimdi yeni bir kuşağın
Kurt Wallander ve üstat Henning
Mankell ile tanışma zamanı.
Karanlık Yüz – Bir Kuzey
Polisiyesi/ Henning Mankell/
Çeviren: Ela Yıldırım/ Ayrıksı
Kitap/ 416 Sayfa. ●

Açılış Gogol’ün Burun’uyla

M

erve Erbilgiç,
İstanbullu
bir illüstratör.
2017 yılından bu yana;
çocuk-yetişkin kitapları,
dergiler ve kişisel projeleri için çağdaş illüstrasyon alanında projeler üretiyor.
Erbilgiç şimdi de 2020’nin

sonunda kurduğu
yayınevi Shhhbooks’un
ilk kitabını yayımlamaya
hazırlanıyor. Çizimleri
ve tasarımları Erbilgiç
tarafından yapılan,
Nikolai Gogol’ün kısa
hikâyesi Burun, bu ay içinde
okurlarla buluşacak. ●

“Kahin değilim
sadece çok
endişeliyim”
Dünyada milyonlarca kitap satan Jodi Picoult’nun yeni romanı
19 Dakika’nın merkezinde sayıları artan okul katliamları var!
SUDE PENTA

İ

kilemlerin, zorlu konuların yazarı
Jodi Picoult bugüne kadar hep
hassas ve tartışmalı alanları
işledi. Asperger sendromu, çocuk
istismarı, LGBTİ+, ırkçılık gibi başlıklardaki kitapları bizde de çok beğenildi
ve ona ‘Empati Kraliçesi’ lakabını
kazandırdı. Şimdi Türkçedeki yeni
romanı “19 Dakika” (April Yayınevi)
ile okullarda yaşanan zorbalığı, silahlı
saldırıları, toplumun canavarlaştırdığı
bir gencin hikayesini anlatıyor. Picoult
son romanı 19 Dakika’yı Oksijen’e
anlatarak Türkiye’de bugüne kadarki
ilk röportajını verdi.
Dünyayı sarsan olayları sizin
romanlarınızda çoğu zaman
gündem olmadan okuduk. George
Floyd’un öldürülmesi dünyayı
sarsmadan Küçük Muazzam Şeyler
vardı, otizm farkındalığı henüz
yeni bir kavramken Ev Kuralları
vardı. Kendinizi zamanın önünde
hissettiğiniz, kahin gibi hissettiğiniz anlar oluyor mu?
Kâhin olmakla suçlandığım ve
yine kâhin olmakla övüldüğüm
çok oldu. Oysa kehanette bulunmuyorum, beni endişelendiren
ve mutsuz eden konuları yazıyorum. 20’ye yakın kitabım var, her
defasında “tam zamanında çıktı”
deniyor. Hepimiz benzer meseleleri
kendimize dert ediyoruz, ben dert
ettiğim meseleleri yoğun çalışıp
romanlara dönüştürüyorum.
Bir okul katliamına dair roman
yazma fikri ilk olarak nasıl doğdu?
Çocukluk ve gençlik zamanlarımda okulda zorbalığa uğradım.
Yıllar sonra çocuklarım farklı şekillerde yine zorbalığa uğradı. 1999’da
Columbine Lisesi katliamı yaşandı
ve gördüm ki bunca yıl hiçbir
şey öğrenmemişiz. Bir çocuğun
başarısızlığının, mutsuzluğunun,
sorumluluğunun yalnızca ona ve

ELİF’İN SEÇTİKLERİ:
YENİ KİTAPLAR
etanriyar@gazeteoksijen.com

Siyah Köpekler /
Ian McEwan /
Yapı Kredi Yayınları / Roman
/ 144 Sayfa
Ian McEwan,
Siyah Köpekler’de, bir yandan ideolojik ve
duygusal açıdan birbirinden
çok farklı iki insanın her şeye
rağmen azalmayan aşklarının
izini sürerken, bir yandan da
Avrupa’yı bekleyen geleceğin
portresini çiziyor. Fonda Berlin
Duvarı’nın yıkılışıyla… June ve
Bernard Tremaine, İkinci Dünya
Savaşı’nın ardında bıraktığı
zorlukları aşmaya çalışan bir
dünyada, kendi ideallerine
tutunmuş bir çifttir. Ancak
June’un hayatı, balayında siyah
köpeklerle karşılaşmasıyla değişir. June’un anılarını yazmak
için işe koyulan ve çiftin damadı
olan Jeremy parçalanan bir
ilişkinin izini sürer.
Yerin Dibinden Geliyorum /
Ayşe Özlem İnci / İletişim Ya-

OKSİJEN
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CMYK

Kitapları

34
dile çevrildi

Dünyada

40

MİLYON
okuru var

Türkiye’de

100
BİN
kopyadan
fazla sattı

yakın çevresine ait olmadığını, bütün
toplumun bunda suçlu olduğunu
yazmak istedim. Hâlâ silah yasalarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıyor. Hâlâ politikacılar silahlanmayı
ve ölümü övüyor.

İnsan direncinin sınırları
üzerine bir roman yolda
Bir anne olarak romanlarınızdan,
size neler kaldı?
Hikayelerimin çoğu annelikten
doğdu. Yıllarca çocuğunuzun başına
gelebilecek korkunç ama gerçekleşmesi son derece olası olayları
yazdım: hastalıklar, taciz, zorbalık,
istismar, kaçırılma, kalp kırıklıkları… Bugün baktığımda bu kitapları
aslında bir yönüyle iyi şans getirsin
diye yazdığımı fark ediyorum, sanki
yazarsam çocuklarımın başına bunlar
gelmezmiş gibi. Hayat bana
çocuklarımı bir noktaya kadar
koruyabileceğimi gösterdi tabii, yazdıklarım onları gerçek
hayattan koruyamadı. Yine
de benim gibi hissedenlere
romanlarımla ulaşabildiğim
için mutluyum.
İki eski karakteriniz
19 Dakika’da yeniden karşımıza
çıkıyor. Jordan McAfee Anlaşma’da
da vardı, Patrick Ducharme’yi ise
Yapboz’dan tanıyoruz.
Karakterlerim benimle konuşuyor. Onları yaratmışım gibi
hissetmiyorum, artık kendi ter-

Jodi Picoult
“Romanlarımı Türkçe okuyanlarla
sosyal medyada iletişim halindeyim,
kitaplarımın Türkiye’de çok sayıda
insana ilham verdiğini, bir şeyler
öğrettiğini ve dahası iyi vakit
geçirmelerini sağladığını bilmek harika”

cihlerini ve zamanlarını kendileri
belirliyor. Romanlarda da onlara ihtiyacım oldukça yetişiyorlar. Patrick’e
özellikle bayılıyorum.
Romanlarınız içinde favoriniz ,
gönlünüze en yakın olan hangisi?
Küçük Muazzam Şeyler. Kitabı yazarken kendimle ilgili
farkında olmadığım birçok
gerçeği keşfettim, ayrıcalıklı
bir beyaz olmanın ne demek
olduğunu anladım, ırkçılığın
nerede başlayıp nerede bittiğini öğrendim. Okurlar için
de yüzleşme romanı oldu;
ırkçılığın, ayrımcılığın ve ayrıcalıkların anlamını tartışmalarını sağladı.
Bir uyanış romanıydı.
Bugünlerde aklınızı hangi konular kurcalıyor, masanızda ne var?
İnsan ırkının direncinin sınırları.
Bu konuda bir roman geliyor. ●

“Role hazır olduğum an yazmaya başlıyorum”
Türkiye’de ‘Empati
Kraliçesi’ ismiyle anılıyorsunuz. Empati sizin için ne
anlama geliyor?
Sihirli bir sözcük. Dünya
daha iyi bir yer olacaksa,
bu empatiyle olacak. Kurgu
yazmanın güzelliği de bu,
yarattığınız evrende en
tartışmalı konuyu bile farklı

yıncılık / Öykü /
97 Sayfa
Dağ başında,
akıl hastanesinin
soğuk taşlarının
üzerinde, evlerin
sıcak salonlarında, bir bankanın koridorlarında ya da deniz kenarında…
Nerede olurlarsa olsunlar bir
yanları hep yerin dibinde olan
insanlar… Kaçmış, saklanmış
değiller. Sadece bazen telaşa
kapılmış, kuytuya sığınmışlar.
Ayşe Özlem İnci, ilk kitabı Yerin
Dibinden Geliyorum’da yer alan
öykülerinde, her sokak başında
karşımıza çıkan, her soluk alışımızda hissettiğimiz hayatların,
hayatlarımızın izini sürüyor.
Dünya Hali /
Engin Geçtan
/ Can Yayınları
/ Söyleşi / 328
Sayfa
Kaybını
hala derinden
hissettiğimiz psikiyatr ve yazar
Engin Geçtan’ın meslektaşı,
öğrencisi ve dostu Timuçin
Oral’la birlikte Açık Radyo’da
hazırlayıp sunduğu Dünya

cephelerden anlatabilirsiniz.
Gerçek bir performans
yazarısınız. Romanlarda en
zorlu konulara girişirken
kendinizi ‘role’ nasıl hazırlıyorsunuz?
Role, hikâyeye, karakterlerime hazır olduğumu
hissettiğim an yazmaya
başlıyorum. Belirli bir yazma

Hali’nin dinleyicisiyle buluşmasının üzerinden 20 yıl geçmiş.
Birlikte söyleşilerinden oluşan
kitapta; Engin Geçtan’ın Punta
Arenas’tan Kuzey buzullarına,
Patagonya’nın sonsuzluğundan
Copacabana Plajı’nın dalga
seslerine uzanan seyahatlerinden biriktirdikleri, hem Türkiye’ye hem de dünyaya dair altını çizdiği anekdotlar, 2000’li
yılların başında insanlığın ve
yaşamlarımızın geniş perspektifli bir resmini çiziyor.
Freud’dan
Lacan’a Psikanaliz / Saffet
Murat Tura /
Metis Yayıncılık / Felsefe /
152
Freud’dan
Lacan’a uzanan, yeni buluşlarla, tartışmalarla dolu uzun
yol boyunca psikanaliz hem
dönüşmüş, hem de insanı
açıklamak bakımından beşeri
bilimleri etkileyecek çeşitli
imkânlara sahip olduğunu
göstermiştir. Saffet Murat Tura’nın bu klasikleşmiş kitabı bir
yandan dikkatimizi bu imkân-

rutinim olduğunu söyleyemem ama tercihlerim var
elbette. Havaalanı yerine ofisimde olmayı tercih ederim,
sabahları yazmak her zaman
daha iyi gelir. Yine de doğrusu her yerde ve her anda yazabilirim ve tüm romanlarımı
içsel olarak hazır olduğumu
hissettiğim anlarda yazdım.

lara çekip irdelerken bir yandan
da Freud’un kavramlarının ve
psikanalizin Lacan’ın elinde
kazandığı yorumu açıklamaya,
anlamlandırmaya çalışıyor.
Profesör
Stewart’ın İnanılmaz Sayıları / Ian Stewart
/ Çeviren: Zeyn
Remzi Şen /
Alfa Yayıncılık
/ Popüler Bilim

/ 368 Sayfa
Sayılar ve onların olağanüstü maceraları üzerine olan bu
ilginç kitapta π (pi) gibi özel sayıların yanı sıra en alçakgönüllü
görünen sayıların dahi sıra dışı
özellikleri olabileceğini görüyor
ve hikayelerini okuyorsunuz.
Otostopçunun Galaksi Rehberi
kitabında 42 sayısı ‘hayatın,
evrenin ve her şeyin nihai sorusuna cevaptı.’ Douglas Adams
arkadaşları arasında yaptığı
hızlı bir anketin 42’nin tamamıyla sıkıcı bir sayı olduğunu
belirttiğinden bu sayıyı seçtiğini
söylemişti. Oysa son bölümün
de gösterdiği üzere bu sayı
aslında hiç de sıkıcı değil! ●
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Ya filmde yüzlerce
kez hapşırırsam!

Kuyruğa da girdi
tören de sundu

Filmden sonra eve
gitmek istemezdik

Tülin Özen-Oyuncu

Ceyda Düvenci-Oyuncu

Yeşim Ustaoğlu-Yönetmen

“Her sene, bahar alerjisiyle birlikte başlayan, akan gözler
ve başlayınca hiç durmadan devam edeceğini bildiğim yüzlerce
hapşırıktan korkarak filmlere girme ve olur da hapşırmaya başlarım diye sürekli kapıya yakın bir yerde (mümkünse merdivenlerde)
oturma telaşı. Bu büyük trajedimin dışında, her seneden hatırladığım, ilk bilet alma kuyruğu ve kuyruk dostlukları var mesela. Bekleyeceğim 4-5 saat olduğunu bildiğim için, kitapçığın kapağını
orada açma ve elimde çay poğaçayla sırada bekleyenlere sora
danışa muhtemelen vasat bir liste yapmanın korkusunu ve tuhaf hazzını, “Ben de böyle gelişine bi
insanım” diyebilmenin keyfini ve ilerleyen
günlerde tatlı acısını yaşamak… Ve de
eskiden Emek’te, şimdilerde Atlas’ta,
Beyoğlu sinemasında her sene
sarıla coşa buluştuğum
çalışanlar. Senenin en
leziz sinema sofrası.
Her yıl için kalpten
teşekkürler.”

“İstanbul’a dair en özlediğim şey film festivali
için Beyoğlu sokaklarında geçirdiğim günler ve
izlediğim filmler. 20’li yaşlarımda tanıştım
İstanbul Film Festivali ile. Önce kuyruklara
girip, bilet almayla başladı yolculuğum.
Sonra kendimi İKSV binasının içinde
festivali hazırlayan şahane ekiple
tanışıp sohbet ederken buldum ve
ardından da Şakir Eczacıbaşı ile sahnede, İstanbul
Film Festivali’nin açılış
gecelerini sunarken...”

“Filmleri sinemadan sinemaya koşarak nasıl
izlediğimizi, bilet kuyruklarında erken saatlerde beklediğimizi, bilet bulamadığımız filmlere aradan sızıp
ne olursa olsun bir kenardan seyrettiğimizi hatırladım.
Ve ikinci kısa filmim Magnafantagna’nın seçilip gösterildiği zamanki heyecanımı… Sonra da Güneşe Yolculuk’u
ve diğer filmlerimin gösterimlerinin hiç eksilmeyen
aynı coşkulu heyecanlarını, kalabalıklarını. Emek
Sineması’nı, şimdi artık var olmayan diğer
sinemaları, onların kokularını, fuayelerini,
oralardaki sohbetlerimizi, eve gitmek
istemeyişimizi, sohbetlerimize
bulabildiğimiz açık mekânlarda
devam edişimizi.”

Hâlâ
kitapların
arasından
biletler çıkıyor

Neredeyse
her seansta
kavga kopardı

Tayfun Pirselimoğlu-Yönetmen

Görgün Taner–İKSV Genel Müdürü

En sevdiğimiz film
40’ıncı kez
gösterimde

Soldan, saat yönünde: Nilgün Mirze, Görgün
Taner, Zeliha Kaya, Vecdi Sayar, Hülya Uçansu

“İKSV ile 1983’te tanıştım. Yurtdışından gelen gruplara rehber olacağımı sanıyordum ama Kent Sineması Koordinatörü
olarak görevlendirildim. İlk amirim Hülya
Uçansu’ydu. Çok da zor yıldı. Yaz ortası…
25 gün kapalı salonlar… Yabancı dildeki
filmlerin üzerine konuşan çevirmenler ve
aşağı yukarı her seansta çıkan kavgalar…
Üzerinden tam 40 yıl geçmiş. İstanbul
Film Festivali’nin bizi nelerle tanıştırdığını
düşünürken aklıma şunlar geldi… Filmlerin arasız gösterilmesi, ışıklar sönünce
içeriye seyirci alınmaması, film bitince
jeneriğin sonuna kadar oynatılması ve
ışıkların açılmaması, salonda bir şey tüketilmemesi ve daha neler neler…”

Filmin yarısı Kent’te
yarısı Site’de

Michael
Radford
1985’te
verilen ilk
Altın Lale
ödülüyle

40 YILIN

KÖŞE TAŞLARI

1982

Hülya Uçansu–İlk yönetici
“10 Nisan 1986 akşamı, Şişli’deki
Kent sineması büyük bir yangın tehlikesi
atlatmıştı. Sinemanın müdürü makine
dairesindeki yangını söndürdükten
sonra filme devam etme cesaretini
gösterememiş. Aynı işletmeye ait Site
sinemasının müdürüyle aralarında bir
çözüm üretmişler. Site’nin müdürü çoktan yarılanan filmin seyircilerine “Ülkemizde gerçekleştirilen mutena bir sanat
etkinliğinde yardımlarınıza ihtiyacımız
var” deyip, Kent’teki durumu anlatmış,
izledikleri filmi iptal etmeyi önermiş ve
izleyiciler itiraz etmeden kabul etmişler.
Kent’ten yaklaşık bin kişi o nisan akşamındaki parlak ay ışığı altında sessizlik
ve disiplin içinde Site’ye yürüyüp filmlerini orada izlemeye devam etmişler. ”

1984

1985
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1985’te, Şakir Eczacıbaşı’nın
önayak oluşuyla, programa biri
uluslararası diğeri ulusal olmak
üzere iki yarışmalı bölüm
eklendi. Uluslararası büyük
ödül Altın Lale’yi 1984 adlı filmiyle Michael Radford, Ulusal
Yarışma’da ilk büyük ödülü Atıf
Yılmaz’ın yönettiği Bir Yudum
Sevgi kazandı.

1989

1995

1995’te, festivalin kurucularından, İKSV’nin yönetim
kadrosunda bulunan Onat
Kutlar, teröristlerin düzenlediği
bir bombalı saldırıda hayatını
kaybetti.

Emek hayalim
gerçek oldu
“Emek Sineması’nda film seyretmeye bayılırdım. Devasa büyüklükteki
bordo renkli perdenin açılması beni
her defasında büyülerdi. Tek hayalim,
eğer bir gün film çekersem, galasının
Emek Sineması’nda olmasıydı. Dileğim
2008’in nisanında gerçekleşti. İlk uzun
metraj filmim Gitmek, Emek’te ilk gösterimini gerçekleştirdi. Yaşadığım heyecanı
hâlâ hissederim.”

1984’ten itibaren “Sinema Günleri” adıyla nisan
aylarında düzenlenen ayrı
bir etkinlik halini aldı.

1989’da FIAPF (Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu) tarafından
tanınarak dünyanın önde
gelen festivalleri arasına
girdi ve “İstanbul Film
Festivali” adını aldı.

Festivale jüri başkanlığı da yapan Elia
Kazan ve Türkan Şoray. Yıl 1997.

Hüseyin Karabey–Yönetmen

İlk kez 1982 yazında, İKSV
tarafından İstanbul Festivali
kapsamında, “Sanatlar ve
Sinema” temalı altı filmin
gösterildiği bir “film haftası”
olarak yapıldı.

2010

2013

Ocak 2010’da, festivalin
kurucularından, İKSV
Yönetim Kurulu Başkanı
Şakir Eczacıbaşı aramızdan ayrıldı. “Uluslararası
Yarışma Altın Lale Ödülü”
Şakir Eczacıbaşı anısına
verilmeye başlandı.
İlk kez 2013 yılında, genç
yaşta kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi
Teoman anısına Türkiye yapımı
tüm ilk kurmaca filmlerin aday
olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk
Film Ödülü verildi.

“Evde, kitaplığımı
karıştırırken yıllardır
süre gelen bir tuhaflıkla
karşılaşıyorum; eski
romanların, hikâye
kitaplarının sayfaları
arasından biletler çıkıyor; festival biletleri…
“Olmadık bir zamanda karşılaşıp o
filmi izlediğim günü tekrar hatırlayayım” hesabı kadar, onları atmaya
kıyamamış olmamın da payı var
bu tesadüflerde. Bu sayede tekrar,
tekrar İsa ile Eboli’de kayboluyorum
(Christ Stopped at Eboli), Dünyanın Tüm
Sabahları’nda uyanıyorum, İyi Kral
Dagobert’le tanışmaktan müşerref
oluyorum.”

Mengü Ertel’in
“Şşşşşşşşşşşş!”ları
Elçin Yahşi–Gazeteci

Elif
Tanrıyar
etanriyar@gazeteoksijen.com

Rakamlarla
Film Festivali

5 bin 622
film gösterildi

İstanbul Kültür
Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından
1982 yılında bir
sinema haftası olarak
başlatılan İstanbul
Film Festivali, bu
yıl 40’ıncı kez
düzenleniyor. 40 yılı
en yakın tanıklarından
dinledik, albümlerdeki
fotoğrafları çıkardık…

4 milyon
332 bin
kişi izledi

31

salon festival
sineması olarak
kullanıldı

5 bin 622
uzun metraj,
62 kısa metraj,
10 VR filmi festival
seyircisine ulaştı

200

Her yıl gösterilen
yaklaşık film saysı

110 bin

Fiziksel olarak
yapılan son festival
2019’da 110 bin
izleyici vardı

1989’da Krzysztof Kieslowski, Atilla Dorsay ve
Theodoros Angelopulos (soldan sağa).

40’ıncı Uluslararası
İstanbul Film
Festivali ile ilgili
önerileri, 34’üncü
sayfada Elçin
Yahşi’nin kaleminden
okuyabilirsiniz

45

Altın Lale,
103 Sinema Onur
Ödülü, 30 Yaşam
Boyu Onur Ödülü
verildi

98

Harvey Keitel 2005
yılında Yaşam Boyu
Başarı Ödülü almıştı.

“40 yıldır yerinde izlediğim film
festivaline, öğrencilik yıllarımdan
bu yana bana bir koltukta dünya
seyahati yapma fırsatı verdiği için
minnettarım her şeyden önce.
Salonlarda film izlemenin giderek
mücadele haline geldiği şu günlerde
de en çok rahmetli Mengü Ertel’in
kıpraşan salonu bir anda taş kestiren o heybetli “Şşşşşşşşşşşş!”larını
hasretle anıyorum.”

Bir festivalde en çok
film izleme rekoru.
haberturk.com
yazarı Kerem
Akça’ya ait

Ofis-girl Ayça Damgacı, Hülya Uçansu ile

Ofis-girl günlerinden
ödüllü oyunculuğa
Ayça Damgacı–Oyuncu/ Yönetmen
“Çok değil sadece 26 yıl (!) önce, hayat
şaşkını, gailesini bulmaya çalışan bir genç
olarak, bir 'ofis-girl' oldum İstanbul Film
Festivali, Luvr Apartmanı’nda. Sonra konuk
ağırlamada çalıştım ve hayranı olduğum ve
daha sonra tanıyıp olacağım sinema insanlarıyla tanıştım. Yıllar geçti, oyuncu oldum,
kendi hikâyemi anlattım bir filmle En İyi
Kadın Oyuncu Ödülü aldım… Yıllar geçti,
kendi çektiğim film için form doldurup,
festival başvurusu yapıyorum… Ayy ben bu
festivalin elinde mi büyüdüm ne :)”

Hemingway’le
aynı sevinç
Ercan Kesal–Oyuncu
“Yazılarında denize giren küçük
çocukların kıvancından da söz eden
Hemingway’den yetmiş yıl sonra İstanbul’a gelen bir bozkır çocuğu olarak, o
sevinçlerin aynısını festival günlerindeki
sinema kapılarında yaşadım. İçinden
deniz geçen bu şehre dair en saf ve parlak anılarım İstanbul Film Festivali’nde
seyrettiğim filmlerin kalbimde bıraktığı
izlerden başkası değildir.”

Selma Çilek X Boyner koleksiyonunu keşfetmek için QR kodu okutun!
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Bu paskalya çöreği
için tam 6 gün uğraştım
Tarifi buldum bulmasına ama hamur çok vakit aldı. Bir deneme, bir deneme daha derken istediğim
yere varmam altı günümü aldı. Ancak sonunda yemelere doyamadığım bir çörek çıktı ortaya

25 MART

KULAKTAN DOLMA
TARİFLER

Aklıma birkaç ay önce denediğim, New York Times’tan Melissa
Clark’ın zeytinyağlı challah, yani
çöreğin Yahudi versiyonu geliyor.
İşte o, tel tel değil, ama gerçekten
tüy gibi pofuduk bir sonuç vermişti. O zaman, diyorum kendi
kendime, şu ana kadar denediklerimden, öğrendiklerimden
kendime bir reçete çıkarabilirim.
Yazıyorum reçetemi, her üç tarifin
çalışan yönlerini alıyorum, oranları
ayarlıyorum, işe koyuluyorum.
Unu iki kerede koymak, doğru.
Yağı da iki kerede ekleyeceğim,
ama ilk koyacağım yağ zeytinyağı
olacak, hafifliyor hamur. Sıvı oranını arttıracağım, süt ve suyu karıştıracağım, sakız şu kadar, mahlep bu
kadar derken lezzeti kıvamında bir
çörek hamuru ile son buluyorum.
Ama hala bir problem var, yeterince tel tel değil.

Şemsa
Denizsel
@semsadenizsel

20 MART
B’ sürekli Selanik’ten Paskalya
çöreği getiriyor. Çok da güzel,
ama sinirime dokunuyor, işin en
alası İstanbul’da varken, biz niye
suyun öbür tarafının çöreğini yiyiyoruz? Zaten böyle bir takıntım
var, bu toprağın (da) geleneği olan
herhangi bir şeyin en iyisi bizde
olmalı. Malzeme için de geçerli bu
hissiyatım; teknik için de, gelenek
için de. Ha, beceremediğimiz şeyleri elbette hemen kabul ederim,
mesela Yunanlı kızartmayı çok iyi
yapar, biz bildiğin sınıfta kalırız.
Ama Paskalya çöreği öyle
değil. Aslında onların geleneği de
İstanbul’dan gidenlerin mirası.
Mesela İstanbul’un muhtelif
pastaneleri, gelenekten gelen
eski usul olanlar, acayip çörek
yaparlar. Evlerde eminim çok iyisi
bulunur, ama nedense o hanımlar
reçetelerini net bir şekilde paylaşmazlar. Reçeteyi paylaşan, aşamalarını, tekniğini, inceliklerini
söylemez. Hep bir eksik kalır. Bu,
yaptığını kanıksamış olmaktan mı
gelir, yoksa aslında yıldızlı pekiyi
hep kendilerinde kalsın isteğinden mi, bilemem.
Neyse.
Dedim ya taktım bu çörek
işine.
Önce tabii ki bizim geleneğimizin temelini oluşturan ErmeniRum reçetesi bulmak gerekirdi.
Hemen aklıma Levon geldi.
Bilirim meraklısıdır, instagram’da
da sanki paylaşmışlığı var gibi hatırladım. Taradım son 3 senesini,
nitekim her paskalya zamanı çörek meselesini gündeme getirmiş,
ama daha çok mamasının hatırasını, bir de yapan işletmeleri konu
etmiş. Sonra bir baktım, fotoğrafın
birinin altında bir tarif de var.
Malzemeler yazıyor ama anlatım
detaylı değil, hatta biraz üstünkörü geçilmiş. Eh, o kadar olur,
adamın işi net çörek tarifi vermek
değil. Bana başlangıç için yeter.

26 MART

Tıkız olmayan, mahlep tadı buram buram gelen acayip bir çörek oldu bu.

22 MART

Levon’un postunun altındaki
tarifle işe koyuldum.
Tarif 1 kilo un diyor, 5 yumurta... Deneme için fazla gelir. 5’e
böl, 2’yle çarp yani 400 gram un,
2 yumurta. Başlamak için iyidir.
Her bir şeyleri ölçtüm, tarife göre
yaptım. Tabii üstünkörü geçilen
yerleri kendi kafama göre tamamladım. Hamur bir türlü mayayı
almadı, kabarmadı da kabarmadı.
Acaba maya mı bayat diye deneme
için bir pizza hamuru tuttum, bayat
değilmiş.

23 MART

Çöreğe yeniden hamur tuttum.
Aynı hamur, aynı ölçüler ama bu
sefer maya miktarını arttırdım,
yine olmadı. Tıkız, havalanmayan,
mayayı yemeyen, kabarmayan bir
hamur oldu. Olduğu kadarıyla
yaptım, pişirdim, ıııh! Sanki daha
fazla sıvı istiyor.

24 MART

Kafam sürekli çörekte. Olacak

o çörek!
Döndüm, bu sefer bir Yunan
reçetesi buldum, çöreğin yumuşak,
havadar ve içinin hafiften tel tel olmasının önemini vurguluyor. Hah,
dedim doğru yerdeyim. Unun hepsini bir seferde doldurmuyor, önce
yarısını sıvılarla iyice karıştırp, adeta bir “sponge” yapıyor. Devamını
eklerken de fazla yoğurmuyor,
sadece karışacak kadar. Tereyağını
da iki defada koyuyor. İkinci partiyi hamur ilk kabarmasını yaptıktan
sonra yapıyor ve eklerken yedirene
kadar uzun uzun yoğuruyor. İşte
orada hamurun adeta tel tel dokusu oluyor, görüyorsun.
Buraya kadar herşey iyi, bayağı
yol kat ettim. Ama yine de bu çörek
hala istediğim yerde değil.

Her bir şeyleri ölçtüm,
tarife göre yaptım. Hamur
bir türlü mayayı almadı,
kabarmadı da kabarmadı

Sabah gözümü, açma hamuru
fikriyle açıyorum. Tel kıvamının
doruk noktası o. Onu yapabilmek
için hamuru tezgahda iki elinle
ters yönlere ittirerek burgu gibi
yaparsın. Tamam o zaman, çöreğin
örgüsünü yapmak için böldüğümde, o parçaları önce buracağım,
sonra öreceğim.
Yeniden başlıyorum, reçete
belli, artık hedef şekil vermede.
Hamuru tutuyorum, tüm aşamaları
geçiyorum. 7.5 saat sonra -önceki
denemelerle geçen günleri saymazsak- hamuru dörde bölüyorum,
önce burup sonra örüyorum.
İşte bu!
Oldu valla. Sonunda!
İstediğim yere vardım. Tıkız olmayan, mahlep tadı buram buram,
sakızı abartmadan ağızda hissedilen, hafif ama dolgun, tel’lenmiş,
tatlısı çok değil, acayip bir çörek
oldu bu. Yemelere doyamadığım,
başlayınca duramadığım, evimi
mis kokutan, ustalarının yaptığı
gibi bir çörek.
İyi paskalyalar.
P.S.1 Çörek reçetesini ve
yapımını Youtube kanalımda
bulabilirsiniz.
P.S.2 Ermeni Paskalya Bayramı
4 Nisan 2021
Rum Paskalya Bayramı
2 Mayıs 2021 ●

Yeniden kapanmaya ‘merhaba’ derken
Memet Özer ile
Yemek Konuşalım
memetzr@gmail.com

çıkçası, bu hafta detaylı bir
makarna, ve temel makarna
sosları üzerine yazacaktım.
Ancak hafta başında alınan Bakanlar
Kurulu kararlarından bahsetmeden
yazıya başlamak istemedim. Artık
cumartesi günlerinde de evdeyiz. Üstelik sektöre tüm Ramazan ayı boyunca,
paket servis dışında tamamen kapama
geliyor. Zaten etrafımızda gördüğümüz
ve açıklanan günlük vaka sayıları ile
birlikte böyle bir kararın geleceğini
tahmin etmek çok zor değildi. Doğrusu şu ki, tüm Avrupa da buna benzer
önlemler almaya bizden önce başlamışlardı. Benim korkum sadece, tek
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artış sebebinin yiyecek içecek işletmelerini görüyor olmak ve diğer tedbirlerde hala yumuşak davranmak. Sonuç
olarak da turizm sezonu da gelirken,
işletmelerin tam olarak sağlıklı şekilde
açılabilmesini tehlikeye atmak. Hafta
içi konuyla ilgili çok saygı duyduğum,
Prof. Mehmet Ceyhan Hoca, yiyecek
içecek işletmelerinin bulaş konusunda
ilk üç sırada olmadığını belirtti ancak
her türlü tedbirin, salgını kontrol altına
almakta fayda sağlayacağını belirtti.
Burada önemli olan bu yeni yasakların,
gerçek anlamda fayda sağlayacağını
ummak ve sorunsuz olarak sektörün
hayata dönmesini inanmak. Tabi burada, gece kulubü, bar, diskotek, müzikli
mekan sahipleri ve çalışanlarının tam
bir senedir işsiz olduklarını unutmamak lazım.

Bodrum’dan yeni haberler
Daha önceki haftalarda Bodrum’un
hummalı bir şekilde yaza hazırlandığından ve çetin bir rekabetin ortaya

çıkacağından bahsetmiştim.
Çin mutfağının en önemli marDaha önce bahsettiğim
kalarından olan Hakkasan,
yeniliklere çok önemli
ayrıca çok da ödüllü bir
marklar da dahil oldu.
restaurant. Yıllar öne
Lucca’nın sahibi Cem
İstanbul’daki KanMirap ile konuşma
yon’da büyük yatıfırsatı buldum. Cennet
rımlarla açılan mekan
koyunda bulunan
uzun soluklu olmaMandarin Oriental
mıştı. Belki seçilen yer
içinde, hem de hemen debelki de henüz şehrin buna
nizin kıyısında Lucca açılacağı
hazır olamaması sebeplerden
Mandarin
haberini verdi. Daha önce pop-up Oriental bazılarıydı. Ancak ben bu seferki
denemeleri olan mekan ilk kez
tecrübenin çok başarılı olacağını
gerçek bir şube ile yazlık mekan olarak
düşünüyorum.
açılıyor. Otel ve site sakinleri dışından
Tanıdık bir marka olan Köşebada misafir kabul edecekler. Mirap,
şı’nın da Türkbükü sahiline geldiğini
biraz daha Bodrum şartlarına uygun
duydum. Bu kadar balık ve çeşitli
bir mönü hazırladıklarını belirtti. Deniz
dünya mutfakları arasında bir eksikliği
mahsulleri, hafif tabaklar ve meşhur
gidereceğini düşünüyorum.
Lucca tapasları ağırlıklı olacak. Yine
Sonuç olarak, rekabeti bol bir seharika yazlık kokteyller de cabası.
zon Bodrum’da bizleri bekliyor. UmaYine yeni duyduğum bir heyecan
lım ki, hastalıksız, kapanma olmadan,
verici haber de, Londra merkezli
rekabetin getirdiği kaliteyi hissedebileHakkasan markasının da Mandarin
ceğimiz ve tabi fiyatlardan çok şikayet
Oriental içinde açılıyor olması. Modern
etmeyeceğimiz bir yaz yaşarız. ●

Oğul
Türkkan
@ogulturkkan

Künefe gibisi
var mı?
Künefe, tatlı ile peynirin en ahenkli
buluşmalarından biridir. Hatay
künefesini usta işi bir tiramisu’ya
ya da cheesecake’e değişmem

T

atlı ile peynir bir araya gelir mi? Bal gibi de
gelir. Hani biz genelde Ege kıyılarında tuzlu
taze peynirin üzerine vişne reçeli döküp yeriz
ya, batı dünyası da peynir tabaklarına mutlaka
ayva, armut veya incir reçeli gibi peynirle yemek için
tatlıları iliştirir. Peynirin tuzlu asidik tadı şekeri dengelerken bazen tuz tatlıyı bazen de tatlı tuzu ortaya
çıkartır. İlk bakışta biraz garip gelse de tuz ile şeker
birbirlerine yakışır.
İlk defa ılık kare şekilli bir künefe yediğim İstanbul lokantasında ne yalan söyleyeyim ne tadından
ne dokusundan, ne de görüntüsünden çok etkilenmemiştim. Ta ki Hatay’a gidinceye kadar. Bir şans
daha vermeye karar verdim künefeye. Ve aklım başımdan gitti. Önüme gelen bakır sıcak küçük tepside
nar gibi kızarmış fıstıklı kadayıfa bir çatal attım ve
sünen peynir ile kadayıfın bütünleşmiş lezzetini keşfettim. Burunda ve damakta tereyağı, süt, şerbetten
gelen tatlılık, kadayıfın kavruk ve çıtırdayan, peynirin sünen yapışkan dokusu, fıstıkların lezzeti derken
kendimden geçip bir solukta tabağı bitiriverdim.

Höşmerimi de unutmayalım
Sonrasında biraz kafa yordum peynir ve tatlı işine.
Birçok kültürde var olduğunun farkına vardım.
Mesela meşhur tiramisu. Zaten tuzsuz olan taze
Mascarpone peyniri ile yapılan bu tatlı, dengeli ve
hafif bir tada sahipken, hava kadar pürüzsüz dokusu
ile ağızda erirken kavruk lezzetini üzerine serpilen
kakao ve içindeki kahveden alıyor. Peynirin tadı,
kullanılan Marscarpone peyniri nedeniyle var ile yok
arasında. Sonra aklıma cheesecake geldi. Marscarpone gibi nötr veya tuzsuz olan labne peyniri,
ağızda kum gibi dağılan hamuru ve üzerindeki
meyvemsi veya çikolata içeren tatlılığı ile cheesecake dünyada çok bilinen bir peynir tatlısı. Bu arada
Anadolu’da da lor peyniri ile yapılan höşmerim,
peynir helvası, samsades gibi birçok peynirli tatlı var
aslında. İşin sırrı peynirin tadından faydalanmak.
Taze peynirin sütlü, tuzlu veya tuzsuz asidik yapısı
tatlı ile çok iyi bütünleşiyor ki birçok kültür şeker ile
peyniri beraber kullanıyor.

Peynir şerbetle bütünleşmeli künefede...

Dönelim künefeye. Hatay’da Uzun Çarşı’da
gezerken kadayıf dükkanlarının önünde takılıp kaldım. Altından ısıtılan ve döndürülen kocaman sıcak
siniye maharetli ustanın elle bir kevgirden döktüğü
kadayıf hamurunun anında pişip elle bir çırpıda
toplanışını hayretler içinde izledim. Tam bir görsel
şölen. Peş peşe dökülen künefelik kadayıflar insanı
büyülüyor sanki. Oradan peynirciye. Künefe için
birçok peynir kullanılabiliyor ama en makbulü keçi
sütünden taze, tuzsuz olanı. Hatay da bu işin ustası.
Ama lor, Antep veya Urfa peyniri de olur. Yeter ki ısı
ile eriyen taze, tuzsuz bir peynir olsun.

Pişer pişmez servis edilir
Gelelim Hatay usulü künefeyi pişirmeye. Küçük
porsiyonluk, ısıyı çok iyi ileten bakır tepsilere tereyağı, kadayıf, üzerine peynir, bir kat daha kadayıf.
Ardından özel ocaklarda kısık ateşte iki tarafı altın
renginde pişirilip şerbet ile lezzetlendiriliyor. Altın
vuruş da üzerine serpiştirilen fıstık veya ceviz. Pişer
pişmez tepside hemen önünüze getiriliveriyor.
Sıcak olduğu için koku daha da kolay algılanıyor.
Peynir sanki şerbetin bayık tatlılığını dengelemiş.
Altına çatal sokulup kaldırıldığında peynir sünüyor.
Lastik gibi değil, şerbetle bütünleşmiş halde. Bir de
Mersinlilerin büyük tepside yaptıkları künefe var ki,
önden pişirilip kesilip porsiyonlanıyor ve ılık servis
ediliyor. Ama ben Hatay künefesini ne tiramisu’ya,
ne de cheesecake’e değişirim.
Künefe Suriye, Irak coğrafyalarından çıkmış derler. Adını da Arapça’dan ya da Mısır’da 1001 Gece
Masalları’nda adı geçen bir ekmekten almış.
Gerçi Ortadoğu’dan Mısır’a, Balkanlar’a, Güney
Kafkasya’ya kadar birçok yerde var künefeye benzer
isimde tatlılar. Bazıları kıyılmış yufkadan yapılıyor,
bazıları büyük tepsilerde hazırlanıyor, bazıları kadayıftan. Ama bizim künefeye en benzeyeni Kanafeh
olarak bilinen Filistin’in Nablus şehrinde Nablus
peyniri ile yapılanı. ●
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Maksat “muhabbet” olsun!
4 Nisan’da Yahudiler Pesah, Hristiyanlar Paskalya
bayramını kutlayacak; 13 Nisan’da da Müslümanlar
Ramazan ayına girecek. Üç dinin buluştuğu ayın üç
geleneksel yemeğini seçip üstatlarıyla konuştuk
DEVRİM DEVECİOĞLU
dsevimay@gmail.com

am yeni yıla girecekken
Rum Madam Fofo’nun arka
bahçesindeki Ermeni komşusuna seslenip “Hayde bre
madam Mari bir kase anuşabur’umu
yolla ki ben de sana Aya Vasili pidesi
vereyim. Bilirsin, bereket almadan
bereket vermem”(1) diye takıldığı
günlerdir… O günlerde Barba’lar
Ramazan Bayramı’nın ilk günü hatırlı
müşterilerine “unutma bizi dolması”(2) gönderirler. Harcına bile küçük
küçük kıyılmış midyelerin konduğu
çok özel dolmalardır onlar. Hristiyan
cemaat Paskalya oldu mu Müslüman
ve Yahudi komşularına mis gibi sakızlı, mahlepli çöreklerinden ikram eder;
Müslümanlar da Muharrem ayı gelince gül suyu kokan aşurelerinden…
O tabaklar bütün cemaatler arasında
gider gelir. İftar yemeğine icabet eden
misafire orucunu sizinle açtığına
teşekkür etmek için bir de “diş kirası”
verilir, ki akçe dolu kese ya bir havlu
ya da mendile iliştirilir. Yani jestlerin
bile incelikle, gelenekle yapıldığı eski
bir İstanbul hatırasıdır yaşanan.

T

Üç dinin kutsal günlerinin Nisan
ayına denk gelmesini fırsat bilip o
güzel hatıranın anısına biz de üç ayrı
kültürü temsil eden üç isimle konuştuk. Konuştuk, ama fikrin asıl sahibi
Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)
ve Lian Penso’dur. İki yıldır “Bu Kız
Hep Aç” adlı Instagram hesabından
etnik ve geleneksel yemek videoları
paylaşan Penso, MSA ve karnaval.
com’un desteğiyle “Köklere Dönüş”
adında bir podcast serisi yapıyor. Serinin bu ayki konukları aynı bu sayfada olduğu gibi Deniz Alphan(Pesah),
Gürsel Arseven(Ramazan) ve Takuhi
Tovmasyan(Paskalya). Üç değerli
sohbeti de kaçırmamanızı tavsiye
ederim, ama şimdi bizim soru-cevaplara bakalım:
1- Takuhi Tovmasyan’ın anısı
2- Reşat Ekrem Koçu/Eski İstanbul’da
Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri.
DD: Gözünüz bu sayfada üç tarifi
aradı, biliyorum ancak sığmadı. O
güzelim üç tarif sizi gazeteoksijen.
com’da bekliyor. Ayrıca MSA Yönetici
Direktörü Sitare Baras’ın verdiği kısa
ama ilginç bilgiler de var. Sayfadaki
yemek fotoğraflarını ise yazarların
kitaplarından aldık.

Paskalya Bayramı: 15 Şubat-4 Nisan

“Topik aslında meze değil, keşiş yemeği idi”
TAKUHİ TOVMASYAN

E

rmeni cemaatinin sevilen ismi
Takuhi Tovmasyan’ın Aras Yayıncılık’tan çıkan “Sofranız Şen Olsun”
adlı bir kitabı bulunuyor.
Paskalya Bayramı’nın öncesinde
bir perhiz ya da oruç dönemi var mıdır?
Biz bayramdan önce yedi hafta oruç
tutarız. En son bu 14 Şubat’ta Karnaval’ımızı yaptık ve 15 Şubat’ta oruca
başladık.
İslam’da olduğu gibi belli bir
zaman aralığında hiçbir şey yiyip
içmeden mi?
Gece saat 12 oldu mu bir bardak su
içilir ve ağız kapanır. Ne zaman ki ertesi
gün güneş batımıyla beraber çanlar
çalınıp ayin başlar, o zaman yine bir
bardak suyla oruç açılır. “Bugün de orucumu tutabildim” diye şükredilir, sağlık
ve bereket duaları okunur. Ancak bizde
oruç İslam dünyasında “11 ayın sultanı”
dendiği gibi neşe içinde yaşanmaz, bir
yas ve hem oruç hem perhiz dönemidir.
Tamamen vegan olunur, vejetaryen

bile değil, ağza asla hayvansal ürün
sokulmaz, sadece hububat ve sebzeyle
beslenilir.
Yedi hafta da böyle mi geçer?
Son hafta çok önemlidir, önceki
haftalar oruç tutmamış olanlar bile bu
hafta tutmaya gayret eder. “Büyük Hafta” denir. Zaten her bir günü için başına
“Büyük” sıfatı getirilir. En kederli gün
Büyük Perşembe’dir. Yani Hz. İsa’nın
çarmıha gerildiği gündür. O gün oruç
sirkeye batırılmış bir lokma ekmekle
açılır ve sadece mercimek yenir. Çünkü
İsa en son su istediğinde ağzına sirke
sürülmüş ve son anda bile işkenceye
devam edilmiştir. Mercimek de Meryem
Ana’nın oğlu için döktüğü göz yaşlarıdır. O gün kilisilerde mum ışığında ayin
okunur, siyahlar giyilir. Büyük Cuma
günü temsili cenaze töreni yapılır, ışıklar yine sönüktür.
Yasın bayrama dönüşmesi nasıl
olur?
Büyük Cumartesi Hz. İsa’nın göğe

yükseldiğine, Oğul’un Baba’nın yanına
ulaştığına inanılır. O yüzden yas biter.
Kiliselerde ışıklar açılır, siyahlar çıkarılır.
Pazar günü ise herkes bayramlıklarını
giyip ayine gider. Kilise çıkışı yumurta tokuşturulur, çörek yenir. Paskalya çöreği
İstanbul adetidir.
Peki siz bize Paskalya sofrası için
topiği anlattınız, ama biz topiği eski
İstanbul meyhanelerinin soğuk bir
mezesi olarak biliyoruz…
Topik 100 yılı aşkın bir zamandır
meze, ondan önce Anadolu’da yaşayan
keşişlerin yedi hafta boyunca üstelik sıcak yediği bir perhiz yemeği idi. Şimdi de
ziyafet sofralarımızın olmazsa olmazıdır.
Mesela Adanalı Müslüman bir arkadaşımız bize gelip geleneksel usülde topik
yediğinde “Siz nereden biliyorsunuz, biz
bu yemeğe Çukurova’da vartabet deriz”
demişti, hepimiz şaşırmıştık. Aslında
topik, Anadolu’da daha patatesin bile
yetişmediği dönemlerden itibaren varolan kadim bir yemektir.

“İftarda ilk lokma zeytin, son lokma güllaçtır”
Hamursuz Bayramı: 27 Mart-4 Nisan

“Seder sofrasında mutlaka
pırasa köftesi olur”
DENİZ ALPHAN
zun yıllar gazete ekleri ve dergilerde yöneticilik yapan Deniz
Alphan Boyut Yayınları’ndan çıkan
annesinin yemeklerini anlattığı “Dina’nın
Mutfağı” ve “Mutfakta Erkek Var” adlı
kitapların da yazarı.
Yahudiler için Hamursuz Bayramı’nın anlamı nedir?
Bizim evde bayram tüm ailenin toplandığı Sefarad yemekleriyle donatılmış
şahane bir sofra demekti. Pek dindar bir
ailede büyümediğim için işin dini tarafını
hep sonradan araştırarak öğrendim, ama
özetle şöyle; Pesah, yani Hamursuz Bayramı Yahudilerin Mısır’da kölelikten kurtulup
özgürlüğe kavuşmalarının bir kutlamasıdır. Sekiz gün sürer. Bu süre boyunca kabaran ve mayalı yiyecekler yenmez. Çünkü
özgürlüklerine kavuştuklarında apar
topar, yani “ekmeği bile mayalamadan”
göçe başlamışlardır. Bunu temsilen sekiz
gün sadece un ve su kullanılarak yapılan
ekmekler yenir. Adına da “matza” denir.
Sadece diyet; oruç tutma geleneği
yok?
Hamursuz için sadece bu. Ama zaten
Yahudilerin mutfağında her zaman “etliyle
sütlüyü karıştırmamak” gibi bir takım
kaşer kuralları vardır.
Bayram kutlama adetleri nedir?
Her Nisan ayının ilk haftası gibi kutlanır, Yahudi takvimine göre belki bir iki gün
oynar. Öncesinde büyük bir bahar temizliği
yapılır. Bayramın ilk iki gecesi çok önemlidir. Bütün aile birlikte “seder” denilen
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ziyafet sofrasında buluşur ve o yemekler
çok uzun sürer.
Simgesel yemekler, sofra ritüelleri
var mıdır?
Önce acı marul yenir. Hem kölelik
günlerinde çekilen acıları temsilen hem de
baharın gelişini müjdelemek için. Yanında
da “haroşet” denilen bir bulamaç vardır.
İçinde elma ezmesi, hurma, kuru üzüm
olan bir karışım. Bu da o dönem zorla
inşaatlarda çalıştırılanları temsilen bir harç
gibi düşünülür. Herkes, marul ve haroşetle
birlikte az az da olsa dört bardak şarap içer.
O arada tarihi olayların Türkçe alfabeyle ya
da antik Ladino dilinde anlatıldığı dualar
okunur, Sefaradlar İbranice bilmez çünkü.
Dualardan sonra yemeğe geçilir: Kuzu kol,
bezelye, zeytinyağlı enginar; soğan kabukları ve kahveyle 5-6 saat pişirilmiş lop
yumurta; “bimueloz” dediğimiz matzadan
yapılan yağda kızarmış toplar; en önemlisi
de Gelincik balığı. Sadece çok özel yerlerde
bulunur. Tatlı olarak revaniye benzer
bademli tezpişti, cevizli Pesah keki ve tabii
mutlaka badem ezmesi “masapan” yapılır.
Sizin tarifini verdiğiniz pırasa köftesi dinsel bir yemek midir?
Dini bir anlamı yoktur, ama Sefaradlar
çok sever. O yüzden mutlaka ziyafet sofralarında olur. Yahudilerde yemeklerin çok
net bir görüntüsü vardır. Soğan kavrulmaz,
tuz ve biberden başka tatlandırıcı konmaz,
sarımsak bile konmaz, kremalar yoktur ve
hep zeytinyağıyla pişirilir. Yemekler asıl
tadını kısık ateşte pişirilmesinden alır.

GÜRSEL ARSEVEN
slında enfeksiyon doktoru olan
Gürsel Arseven, “Saffet Abdullah
Güllaç” markasının dördüncü
kuşak temsilcisi.
Ramazan Müslümanlar için aslında
bir sevinç ve kutlama ayıdır değil mi?
Din herkes için farklı hassasiyetleri
olan bir konu, ama Ramazan gerçekten
çocuklar için bile dinin en renkli yüzüdür.
Mahyaların kurulmasıyla, iftar davetleriyle, sahur zamanı okunan manileriyle,
Karagöz Hacivat’ıyla, yardımlaşmasıyla,
Ramazan’a özel yemekleriyle pek çok
geleneği barındıran kutsal bir aydır.
O özel yemeklerden en zoru da
güllaç mıdır?
Güllaç yaprağını yapana kadar çok
meşakkatlidir, ama sonrası çok kolaydır.
Hatta İskoç bir gurme konuğumuz “Fine
Fast Food” demişti. Yani hızlı hazırlanan
bir gıda, ama zararlı değil.

A

Bir Saray tatlısı mıdır?
Türklerin göçebe olduğu zamana
kadar dayanıyor. Çünkü kurutup üç yıl
bile saklanabiliyor ve taşıması hafif bir
yük. Ama ne zaman ki yerleşik düzene
geçiliyor güllaç da saray mönüsüne
giriyor. Sonra halka verilen iftar yemekleri falan derken tekrar sokağa dönüyor
ve artık tüm mutfakların kutlama tatlısı
oluyor.
Ramazan ayına özel yenmesinin
sebebi ne olabilir?
Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir
öngörüde bulanarak Yeniçerilerin ramazan ayı boyunca güllaç yemesi şartını
getiriyor. Gerçekten de güllacın hafif
olmakla birlikte yüksek enerji verme, tok
tutma gibi bir özelliği var. Mesela İsveçli
bir müşterimiz bize “Bundan çok iyi
sporcu gıdası olur” demişti. Bu özellikleri
güllacı Ramazan’ın en sevilen en sağlıklı

Ramazan Ayı: 13 Nisan-12 Mayıs

yiyeceği yapıyor tabii. Rahmetli dedem
“İftarda ilk lokma zeytin, son lokma
güllaçtır” derdi.
Ne var bir güllaç yaprağının içinde?
Az buğday unu, mısır nişastası ve
su. Bazen kıvam vermek için patates
nişastası da koyabiliyoruz.
İdeal bir yaprak nasıl olmalı?
Çok ustalık isteyen bir iştir. Tavanın
yanına “pirin hediyesi” diye un, tuz, şeker konur. Usta karışımı tavaya kepçeyle
dökmeden önce dualar okur. Çünkü
döktüğü zaman çapı 40 santim olacak,
ağırlığı 30-35 gramı geçmeyecek. Üzeri
gül yaprağı kıvrımlı pişecek. Bir yüzü
parlak bir yüzü mat, kokusuz ve renksiz
olacak. Kuruturken kırılmayacak. Ve bu
şekilde yüzlerce yapacaksınız.
Peki hala geleneksel üretimde
misiniz?
Üretimin yüzde 60’ı hala 140 yıllık
geleneksel yöntemle. Yarı otomasyon
sayılabilecek çok özel bir makine geliştirdik, kalanı da onunla yapıyoruz.
Sizin aile bu ustalığı nereden
almış?
İlk kez Kırım’dan göç eden dedemin
babası Abdullah Efendi 1881’de kuruyor.
O zamanlar saraya iaşeyle güllaç dökermiş. Sonra işin başına dedem Saffet
Efendi geçiyor. Biz de bir vefa ve gönül
bağıyla sürdürüyoruz.
Yılda sadece bir ay için?
Evet, bize bu kadar uğraşmaya değer
mi diyenler var. Çünkü Ramazan ve biraz
da iki bayram arası dışında satış yüzde
3’lere düşüyor. Oysa pandemi döneminde aratılan ilk 10 yiyecekten biri güllaç
çıkmış. Bizim umudumuz da bu yeni nesil. Aksi takdirde biz de ipi koparırsak bu
mesleğin kaybolmasından korkuyoruz.
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Müzisyenlerin salgında
yaşadıkları Ceylan Ertem’in
kalbini kırmış: “Toplumun
en önemsenmeyen
mesleklerinden birini
icra ettiğimizi fark ettik.
Bir müzisyen arkadaşım
kuryeliğe başladığı gün
ağladım. Sendikamızın
olmaması da büyük ayıp.
Bunda hepimiz suçluyuz.”

Hepimiz sınıfta kaldık
ALPER BAHÇEKAPILI
alperbahcekapili@gmail.com

B

ir zamanlar “Ütopyalar Güzeldir” diye
seslenirken, şimdilerde “Cahille Sohbeti
Kestim” diyor Ceylan Ertem.
Zaman geçtikçe aklına iyice
takılan “İnsan alim mi, yoksa
zalim mi?” sorusu, onu hayvan
dostlarıyla daha da yakınlaştırmış. Yıllardır savaştığı agorafobisine rağmen, çıkmaktan
korkmadığı sahnesindeyse
artık yirminci senesini kutluyor. Ahmet Kaya eseri “Dardayım” yorumuyla başladığı bu
sene, peşi sıra yayınlayacağı
şarkılarla devam edecek. 4 Nisan, Dünya Sokak Hayvanları
Günü için bir araya geldiğimiz
Ertem’le, can dostlarını ve bu
dönemde hayata nasıl tutunduğunu konuştuk.
Son bir seneniz nasıl
geçti?
20 yıldır sahnede olduğum
için durmak iyi geldi. Ama
bu his kısa sürdü. Akıl sağlığımı da koruduğum bir yer
sahne. Yuvasından edilmiş bir
hayvan gibi zorlandım. Tüm
dünya ruhsal ve fiziksel olarak
hastalandı. Virüs hiyerarşi
tanımıyor. Ben de yakalandım.
Bu dönemde canlı yayınlarla
kendimizi kalkındırmaya
çalışıyoruz. Ama bir müzisyen
arkadaşımın kuryeliğe başladığı gece gerçekten ağladım.
İntihar edenler de var. Yorgun
hissediyorum.
Nasıl bir dayanışma beklerdiniz?
Bir sendikamızın olmaması

büyük ayıp. Bunda hepimiz
suçluyuz, ben de. Bu dönemde
sınıfı sadece bilim insanları ve
sağlık çalışanları geçti. Bence
geriye kalan hepimiz, politikacılar, müzisyenler, maske
takmayanlar, hasta olduğunu
gizleyenler, sınıfta kaldık. Ne
kadar ödül, para varsa sağlık
çalışanlarına verilmeli. Markalar da istemeden müzisyenleri
sömürdü. Normalde kabul
etmeyeceğimiz ücretleri teklif
ediyorlar. Buna mecbur olduğumuzu biliyorlar. Bu destek
değil, sömürü.
Yönetimdekiler de umursamıyor…
Toplumun en unutulmuş,
umursanmayan, önemsenmeyen mesleklerinden birini
icra ettiğimizi fark ettik. Bu
kırıcı oldu. Sen üzüldüğünde,
sevindiğinde, düğününde,
cenazende, her zaman müziğe
sarılmış bir halksın. Müzisyenlerden hep tatmin olmuşsun.
Onları elinin tersiyle ittin, bir
şikayet etmeye korkar duruma getirdin. Herkesin sorunu
var ama ben müzisyenler
adına konuşuyorum. Kalbim
kırılıyor.
Aklınızı ve ruhunu nasıl
korudunuz?
Beni mizah kurtardı. Ferhan Şensoy’un, Aziz Nesin’in
kitaplarını açtım. Eski Türk
filmlerini, Şener Şen’leri izledim. Cem Yılmaz mesela… Bir
gösterisini izlemek için konser
için gittiğim şehirde kalışımı
uzatmıştım. Çünkü gülmek
istiyordum. Gerçi sonra Cem
Yılmaz’la oturup dertleştik
ama… Mizahçılara, karikatüristlere her zaman sığınıyorum.
Tam da bu dönemde Ahmet Kaya’nın “Dardayım”ını
yorumladınız. Devamı da
geliyor…
Ahmet Kaya yorumu için

“Dünya tüm hayvanların cehennemi”
Her sene 4 Nisan’da Dünya Sokak Hayvanları Günü
kutlanıyor. Siz de hayvan
hakları konusunda son derece
aktifsiniz. Kaç hayvanla birlikte yaşıyorsunuz?
Şu anda dört kedi, üç
köpeğiz evde. Başka yerde
bakılan bir inek ve buzağı da
sahiplendim. Bütün kedilerim,
köpeklerim farklı semtlerden.
Jaya mesela, tam bir “Çarşılı”.
“Her şeye karşı” bir kara kedi.
Salda Gölü civarından sahiplendiğim bir köpeğim var; Jimi
(Hendrix). PJ (Harvey) var. Paco
(de Lucia) var. Salif (Keita) var.
Çok sevdiğim müzisyenlerin
adlarından esinleniyorum. En
son da Mishka’mız var.
Hayatınızda nerede duruyor bu dostlarınız?
Çocuk sevgisini bilmiyorum
ama kardeş sevgisini iyi biliyorum. Onları da öyle seviyorum.
Spiritüel anlamda her şeyleriyle
tam, bizi çok seven yaratıklar
onlar. Dünya tüm hayvanların
cehennemi. Bu cehennemde
ne kadar hayvanı ölümden,
tecavüzden, tekmeden kurtarabilme şansımız varsa, bunu
canla başla yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ben 19 yıldır
vejetaryen, artık da veganım.
Kendimi onlara borçlu hissediyorum.
İdari yönetimler ve bizler
neler yapmalıyız?
Hayvana verilen zarar
sandalyeye verilen zararla bir
tutulmamalı. Mal statüsünden çıkarılmaları lazım. Kendi
çok ısrar edildi. Gülten (Kaya)
Abla da; “Hiçbir şey istemem,
Ahmet Kaya ormanına biraz
ağaç dikin, yeter ki Ceylan
söylesin” deyince çok duygulandım. Cem Adrian bestesi
“Çaresiz”i haftaya yayınlayacağım. Şehrazat’a saygı albü-

sağlığımız, gezegenin sağlığı
ve vicdanımız için hayvansal
beslenmeyi hayatımızdan
olabildiğince çıkartmamız
gerekiyor. Bütün dini kitaplar
“Öldürmeyeceksin” der. Biz bu
röportajı yaparken milyonlarca
hayvan öldürüldü. Barınakların durumu iyileştirilmeli. Bir
köpek ezildiğinde, “İlgilenirsem
başıma bela olacak” dememeliyiz. Hükümet “Sen bu iyiliği
yap, sorumluluğu ve masrafları
bizde” demeli.
Hayvansal gıda tüketimi
küresel ısınma sorunuyla da
yakından ilişkili…
Geçen sene Avustralya’da
binlerce deveyi vurdular. Çünkü
develer de doğadan su içiyorlar. İnsanlar susuz kalmasın
diye onları öldürdüler. Sadece
bu yüzden bile bir yıldır evde
olmayı hak ediyoruz. Hayvanları
düşünmüyorsan kendini düşün,
kendini düşünmüyorsan çocukları düşün. Harekete geçmek
için daha ne olması gerekiyor?
Müzisyenler ve hayvanlara
dair bir sergi de hayal ediyormuşsunuz…
Birçok müzisyen arkadaşımın, Korhan Futacı’nın, Sezen
Aksu’nun, Hayko Cepkin’in hayvan yoldaşları var. Hayko’nun
eşeği var mesela. Ben onları
doğal ortamlarındaki hayvanlarıyla çekmek istiyorum. Biri
davulunun içinde yatar… Diğeri
şarkı sözlerinin olduğu kağıdı
yer... Önce sergi, sonra kitap
yapacağım. Bu fikir çok hoşuma
gidiyor.
mü için söylediğim “Belki”yi
ve Çağrı Sertel’le kaydedeceğimiz yeni şarkımı da çok
geçmeden yayınlayacağız.
Geçen yıllar sizi nasıl
değiştirdi?
Agorafobim yüzünden
ben ancak son birkaç senedir

sahnede şarkı söylemenin
tadına varabiliyorum. Canımın
istediğini yiyip hayvanlarla
yaşayabiliyorsam, mutluyum.
Ama tüm bu emeğin sonunda
hak ettiğim yerde olduğumu
düşünmüyorum. Bana gelene
kadar çok isim hak ettiği yerde
değil. İnsanların beni tanıdıklarını da zannetmiyorum. Hikayemin bilinmesini isterdim.
Ama bir yandan da “Hayat ne
kadar güzel” diyorum.
Müzik, agorafobiye dair
size nasıl bir rahatlama sağlıyor?
Kalabalık ve açık alan fobisi agorafobi… Bir şarkıcının
sahip olabileceği en korkunç
şey bu... Aylarca evden çıkamadığım oldu. Odamdan
çıktığımda nefes alamıyordum.
Ama müziğin gücüyle binlerce
insanın karşısına çıkabiliyorsun. Dizlerim titriyor, mikrofon ayaklığına tutunuyorum,
ellerim terden kayıyor… Bir
konserde dinleyicilerim “Git
artık, sahneden in!” demişti.
Türkiye’de müzik yapmak
zaten zor. Buna bir de iç dünyamdaki mücadele ekleniyor.
Şarkı söylemek işte tüm bunlara değiyor.
Şimdilerde nasılsınız?
Üç sene önce, uçağa
binemediğim için arabayla
İngiltere’ye gidip konserimi
tamamlayamadan sahneden
inmiştim. Korkunç tepkiler vermişlerdi. Bu büyük
travmaydı. 12 yaşından beri
yaşadığım bir şey olduğu için
çok yorgundum. Dönüşte tüm
konserlerimi iptal ettim. Bir
ay evin salonunda yattım. İstanbul içinde çok uzak yerlere
taşınmam gerektiğine karar
verdim. Bir köye taşındım.
Doktorların yardımıyla, artık
bu konuyla ilgili hayatımda hiç
olmadığım kadar iyiyim.

Beni mizah kurtardı.
Ferhan Şensoy’un, Aziz
Nesin’in kitaplarını
açtım. Eski Türk
filmlerini izledim.
Mizahçılara her zaman
sığınıyorum

“Sanatçı sessizlerin sesi
olmalı” demiştiniz. Siz bu
dönemde hangi karanlıklar
aydınlansın isterdiniz?
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki
öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesinin zaferle
sonuçlanmasını isterdim. İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinden
de acilen geri dönülmeli. Hayvanlarla ilgili yasalar çıkmalı.
Aşı durumunun netlik kazanması gerekli. “Ne kadar sessiziz” diye kızıyorum bazen.
Ama kimseye “Sokağa çık”,
“Konuş” diyemem. Çünkü ne
olacağını bilmiyorum. Ben ki,
ikide bir savcılığa çağrılıyorum. Biraz durup bekliyorum.
Hayatta kalmaya çalışıyorum.
Büyük laflar edemiyorum.
Umut bulduğunuz neler
var hayatta?
Dağılmayan bir sis var.
Önümüzü görebilmek istiyoruz. Doğa, güneş, deniz, görebildiklerimize de şükredelim.
Birbirimize hayatı zehir etmeden, küçük şeylere takılmadan,
kendisini hasta etmeden geçirmeli insan bu dönemi. Etkisi
sonradan çıkıyor çünkü. Ben
depremde evimi kaybettikten
seneler sonra ne olduğunu
anlamıştım. Kendimize kalıcı
hasarlar vermeden bu dönemi
atlatmayı diliyorum. O yüzden
“Mizahçıları kendimize doktor
belleyelim” diyorum. •

HAFTANIN ŞARKILARI

HAFTANIN YERLİLERİ

TAVERNA ŞARKILARI

En tazeler, en güzeller, bu hafta dinlemeye doyamadığım şarkılar.

Memleketten her hafta en iyi yeni şarkılar…

Bizi tavernalara götüren şarkılar…

1- Future Islands / “The Moon Is Blue”

1- Suzin / “Şehir”

1-Sotiria Bellou / “Ximeronei kai vradiazei”

2- Tune-Yards / “hypnotized”

2- Tunç Aydoğmuş, CO. / “Noksan Olduk”

2-Dimitris Efstathiou / “I Doulia Kani Tous Adres”

3- Saint Jude / “Altitude”

3- Fırat Akarsel / “Umutlar Gökyüzü”

3-Thanasis Vasilakis / “Sinevi stin Athina”

4- Glass Animals & iann dior / “Heat Waves”

4- Murat Güçlü / “Fikret’s Lounge”

4-Mimis Plessas / “Tou Agoriou Apenanti”

5- Jungle / “Keep Moving”

Noga Erez

5- VEYasin / “Sardığımdan”

Suzin

5-Manos Loizos / “Delfini”

6- Noga Erez / “End of the Road”

6- emir taha / “Katakulli”

6-Nikos Kallergis & Farah / “Synnefiasmeni Kyriaki”

7- Foster The People & Poolside / “Lamb’s Wool”

7- Melis Karaduman / “Anda”

7-Vagias / “Skali-Skali”

8- L’Imperatrice / “Submarine”

8- Batu Akdeniz & Aleyna Talınlı / “Elde İki Yalnız Kaldı”

8-Bouzouki Kings / “Maria Me Ta Kitrina”

9- Azmari / “Cosmic Masdani”
10- Sofia Kourtesis / “La Perla”
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Listeyi dinlemek
için telefonunuzun
kamerasına
QR kodu okutun

9- Güler Özince / “Merkür Retrosu (Akustik)”
10- Gripin / “Nilüfer”

Listeyi dinlemek
için telefonunuzun
kamerasına
QR kodu okutun

Sotiria Bellou

9-Paraskevas Grekis / “Epanastassi”
10-Dimitris Mitropanos / “Pes Mou Pou Poulan’ Kardies”

Listeyi dinlemek
için telefonunuzun
kamerasına
QR kodu okutun
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Lady Gaga
ekolü büyüyor
2019’da makyaj markası HAUS Labs’i bizle tanıştıran Lady
Gaga, emin adımlarla büyüttüğü markasını, The Studio
adını verdiği yaratıcı bir durakla genişletiyor
Valerie
Dayan
@valeriedayan
Makyaj, sahip
olduğumu bilmediğim cesareti
ortaya çıkarmama yardımcı
oldu. Güzelliğimin kendimi baştan yaratmak ve
dönüştürmekten geldiğini
kabul etmeyi öğrendim.”
Geçtiğimiz hafta 35’inci
yaşını kutlayan Lady Gaga,
makyajı bir ifade biçimi
olarak kullanma konusunda günümüzün en etkili ve
ilham verici isimlerinden.
Müziğini, değişken tarzını veya sürprizli olacağı
garantili güzellik görünümlerini beğensek de beğenmesek de şöyle bir gerçek
var: Lady Gaga, birçok
sanatçının, milyon takipçili
influencer’ların ve dünyaca
ünlü makyaj sanatçılarının
ötesinde, özel bir yer ve
güce sahip. Bu güç, kendini
istediği zaman, istediği gibi
görmeyi normalleştirmesinden ve vitrininin sınırlarını istediği gibi yok edip
yeniden çizebilmesinden
geliyor.

Özgür bir alan
Renkli ve deneysel vizyonunu ürünlerle buluşturan vegan makyaj markası HAUS
Labs’i iki sene önce lanse
eden Lady Gaga, limitsiz
yaratıcılığa olan inancını
yaymanın yeni ve somut bir
yolunu daha buldu. HAUS
Labs’in İsveçli fintech
şirketi Klarna ile açtığı The
Studio, tamamen makyaja
adanmış bir kreatif vaha.
Los Angeles’ta bulunan bu

içerik stüdyosunun amacı,
yeni güzellik fikirlerine,
makyaj görünümlerine,
geleceğin influencer ve
makyaj sanatçılarına tamamen özgür bir alan açmak.
Şarkıcının dekorasyonun
tüm detaylarıyla ilgilendiği The Studio’da, somon
renkli koltuklar, Instagram
dostu aynalar, interaktif bir
salon, Lady Gaga’nın ikonik
transparan piyanosu, dev
bir makyaj odası ve tam teşekküllü bir çekim stüdyosu
da var.

Eğitim de var
HAUS Labs’in çekimlerinin
yapılacağı The Studio’nun
en can alıcı noktası, makyaj
dünyası için bir çeşit “incubator” yani iş geliştirme
merkezi olması. Bu alanı
Condé Nast ve Morpheus’un açtığı, markalarla
işbirliği yapmaya ve sosyal
medyaya içerik üretmeye
yarayan stüdyolardan da
ayıran tam olarak bu. Yılda
iki kez, altı aylık program için üç farklı makyaj
kreatifine de ev sahipliği
yapacak olan The Studio’ya
seçilen makyaj sanatçısı ve
influencer’lara profesyonel
eğitimin yanı sıra, 10 bin
dolar bütçe de verilecek.
“Yaratıcı kişilerin ihtiyaç
duyduğu güvenli alanı ve
eğitimi bulabilecekleri bir
yer olmasını istedik,” diyen
Lady Gaga ve ekibinin ilk
dönem için seçtiği iki isim
belli oldu: Renkli makyajları
ve güçlü tavrı ile dikkat
çeken influencer @biddy
ve “makyaj benim terapi
alanım” diyen @varijstylez.
Anlaşılan, Lady Gaga’nın
limitsiz yaratıcılık ekolünün
güzellik sektörüne katacağı
daha çok şey var. ●

Lady Gaga’nın ünlü şeffaf piyanosu da orada.

The Studio, makyaja adanmış kreatif bir vaha.

Köpek eğitmeni ve
köpekle yaşam koçu

Gamze
Aral
@gamzeilefelix

Me Spa by L’Occitane

Yenilikler ve
dikkatimi
çekenler
● L’Occitane’in Türkiye’de açacağı ilk spalar. Misafirlere Provence
ruhunu yaşatmayı hedefleyen Me
Spa by L’Occitane Antalya’da bulunan Nirvana Otel’lerinde Nisan
sonunda hizmete girecek.
● Byredo’nun yeni parfümü
Mixed Emotions. Cinsiyetsiz koku,
maté, siyah frenk üzümü ile açılıyor.
Kalbinde siyah seylan çayı ve menekşe yaprakları, dip notasında da
huş ağacı ve papirüs (evet, papirüs!)
notaları var. Byredo’nun kurucusu
Ben Gorham, Mixed Emotions için
yönetmen Fenn O’Meally ile bir araya gelerek, Tall Are The Roots isimli
bir kısa filme de imza attı. Filmi
byredomixedemotions.com’da, parfümü de Beymen’de bulabilirsiniz.
● Skinceuticals’ın en yeni
antioksdanı Silymarin CF.
%15 saf C vitamini ve %0.5
salisilik asit içeren serum,
özellikle yağlanmaya ve
akneye meyilli ciltler için
formüle edildi. Aynı anda
“maskne” sorununu tedavi
edip aydınlık ve güçlü bir
cilt isteyenler için pratik bir serum.
Cildimi alıştırmak için, haftada 1
sabah kullanarak rutinime ekledim.
● RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner. Yakın zamanda
Türkiye’de satışı başlayan kirpik
güçlendirici serumun formülasyonu
ise göz doktorları tarafından geliştirilmiş. İçerisinde biotin, peptitler,
amino asitler ve ginseng var. Günde
bir kere, kirpik diplerine uygulanıyor. Revitalash.com.tr
● Maybelline
New York’un yeni
yüzü Storm Reid.
Euphoria’nin 17
yaşındaki oyuncusunun turkuaz ve
siyah eyeliner’lı,
ilk kampanya
görünümünü ise makyaj sanatçısı
Erin Parsons yarattı. Güzellik dünyasında kendine kült bir yer edinen
Euphoria oyuncularının kozmetik
markalarının yüzü olmasından
daha doğal ne var? ●

Tadına bakmanız gereken 5 bitki
Balkonda az yerim var, öyle bir bitki dikeyim ki etinden sütünden istifade edeyim diyenlerdenseniz
saksıda mutlu, taç yaprakları da yenenlerden seçin. O kadar çok bitki yenebiliyor ki, inanamazsınız

N

TÜRK
ÇLÜ
GÜ

EM •F
e kadar çok bitkinin
doyamazsın.
topak çiçekleri ile ufak
B OF
EM
LA
yaprakları dışında
Meyvesi de
saksılarda hem fonksiyonel
taç yapraklainanılmaz
hem estetik. Geçen sene
rının da yenebildiğine
lezzetli, hafif
tadına bakmıştım, soğan
inanamazsınız! Elbette
buruk, ekşi
tadı elbette baskın.
hepsi lezzetli değil
ama sert doMor salkım / Wisteria
ama ister balkonda bir
kulu üzümle
sinensis: Baharda ve
Küpe
saksıda, ister bahçede göze
kivi arası bir
bazen sonbaharda eflatun
çiwçeği
de damağa da iyi gelecek beş
tad. Favori çiçeğim
çiçekler açan sarmaşık, balbitkinin çiçeğini sizin için (tabii
açık ara bu.
kon duvarını kapatmaya
kendim için de!) yedim!
Biberiye / Rosmarinus officibire bir, saksıda hiç sorun yaratmıKaymak ağacı (çalısı). / Acca
nalis: Az suya razı, saksıda
yor, yeşil yaprakları kışın yaprak
(Feijoa) sellowiana diğer adıyla
sıkıntı yaratmayan, yaprakları
dökse de baharda hemen tomur“Pineapple guawa”. Büyük bir
üstten budanıp ister kurutularak
cuklanıyor. Tadı kokusuna benziyor
saksıda üstelik İstanbul-Avrupa
ister taze taze etlere, yumurtaya
ama birazcık da bezelyemsi.
yakasında kuzeye bakan üstü açık
filan çok yakışan, herkesin tanıdığı
Sosyete sarımsağı / Tulbaghia
bir balkonda dahi randıman alınan
bir bitki. Mavi eflatun çiçekleri de
violaceae : Yılan kaçırır deseler
harika bir çalı. Saksıda 3 metreye
aynı şekilde yenebilir, renkleri ile de
de bizim buralarda yılanlar etrafilan ulaşabiliyor. Yaprakları zeytin
salataları, tatlıları neşelendirebilir.
fında dans ediyor ama hem kenağacının yapraklarını andırıyor;
Tadı boyuna inat oldukça tatlı!
disi hem de çiçekleri sarımsak tadı
altı gümüşi üstü koyu yeşil, ancak
Frenk soğanı / Chives Allium
vererek yenebiliyor. Soğanlı bitki
formu daha yuvarlak. Çiçekleri ise
shoenoprasum: Bildiğimiz taze
olduğu için kışın geçiyor ama bir
inanılmaz güzel, pembe ve fuşyamsoğanlar saksıda pek bir “çikin”
sonraki sene minik siyah tohumları
sı kırmızı renklerde. Ve taç yaprakgözüküyor esasen. Oysa Frenk
aynı saksıda çıkmaya devam edebilarının tadı nasıl da şekerli, yemeğe
soğanı minyon boyu ve mor ufak
lir. Elbette sarımsak tadında!
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Üste atlama ya da masada
dilenme bazen sevimli
görünse de birer davranış
sorunudur. Ayrılık endişesi
ve havlama da öyle.
Çözümleri ise elinizde
eçen hafta köpeklerde davranış
sorunlarının farklı sebeplerinden
bahsetmiştim. Bu hafta da köpek
sahiplerinin en çok şikayetçi oldukları bazı
davranış sorunlarının nedenlerini ve bu
konularda genel hatlarıyla neler
yapabileceğinizi ele alacağım.

G

Üste atlama
Köpeklerin üste atlamasının sebebi, bizimle
iletişim kurdukları ellerimize ve yüzümüze
yakınlaşma, iletişime geçme çabasıdır. Eğer
iletişim kurma çabalarına alternatif bir davranış göstermez ve her karşılaşma anınızda
üstünüze atlayan köpeğinizle kucaklaşıp
onu severseniz; ona bu durumdan hoşnut
olduğunuzu anlatmış olursunuz. Bu durumda üstünüze atlamaya devam eden bir
köpeğinizin olması çok normaldir. Köpeğiniz üstünüze atladığında arkanızı dönmeniz
ve o sakinleşmeden iletişime geçmemeniz
önemlidir. Otur ve bekle komutlarını biliyorsa heyecanını kontrol etmeyi öğrenmesine de yardımcı olursunuz. Heyecanlı ve
üstünüze atlamakta olan köpeğinizi sakinleştirmek için sürekli konuşmak, kafasını
okşamak onu daha çok heyecanlandırır.

Ayrılık endişesi
Sürekli size yapışık yaşayan bir köpeğiniz
varsa sizden ayrı kalması da zorlaşır. Bu
ileriye dönük olarak köpeğiniz için yaptığınız büyük bir kötülüktür. Yalnız kalmasın
diye hep yanınızda olmasını sağlarken,
yalnız kalmasını gerektirecek bir durumda,
en basit olarak veteriner kliniğinde kalmasını gerektirecek hafif bir tedavi sürecinde bile
düşündüğünüzden çok daha yüksek bir kaygı, huzursuzluk, stres ve mutsuzluk yaşar.
Muhakkak sizden ayrı zaman geçirmeyi
de öğretin. Evde olduğunuz her an size ulaşamayacağını bilsin. Kendine ait bir alan yaratın. Geceleri ve arada gün içerisinde orada
kalma konusunda pozitif bir tecrübe edinsin.
Böylece yalnız kalmak da size ulaşamamak
kadar normal bir hal almaya başlayacak. Her
zaman geri döneceğinizi bileceği için kaygı
duymayacak.
En başta, kısa süreli yalnız bırakın. Sakin kalıyorsa her seferinde biraz daha
uzatın. Ağlama, havlama gibi davranışlar
göstererek sizi yanına çağırmayı deniyorsa;
onu haklı çıkaracak şekilde yanına gitmeyin.
Önce sakinleşmesini bekleyin. Yalnız kaldığı
alanda ve durumlarda sakinleştirici müzikler
açmak, çiğneme oyuncakları vermek ona
kendini daha iyi hissettirir. Yanına her geri
döndüğünüzde sakin olun ve sanki hiçbir
şey yokmuş gibi davranın ki yalnız kalmanın
normal bir durum olduğunu anlasın.

Dilenme / havlama / ağlama

Lale

2

1

Kucaklaşırken
dikkat!

Mor salkım

İlk beşe girmese de hadi bir
kaç tane daha ekleyeyim, Adaçayı
/ Sage, Kişniş / Coriandrum/ ,
Küpe çiçeği /Fuchsia, Latin çiçeği Nasturtium/Tropaeolum, Aynısefa
/ Calendula, lale, gül, menekşe,
lavanta, bezelye, kabak, fesleğen,
menekşe, böğürtlen de yine çiçeği
yenebilen türlerden… ●

Köpekler kendilerini ifade edebilmek, ne
istediklerini anlatabilmek için çeşitli davranışlar denerler. Bunlardan biri de ağlama ve
devamında gelişecek olan havlamadır. En
çok karşılaştığımız durumlardan biri masadan dilenmedir. Siz yemek yerken yanınıza
gelen köpeğinize yediklerinizden vermeye
başladığınızda ona umut verdiğiniz için o
da beklemeye başlar. Bir süre sonra sizi
rahatsız eden bu davranış karşısında yemek
vermemeye başladığınızda köpeğiniz önce
kendini fark ettirebilmek için ağlamaya,
sesini duyuramıyorsa havlamaya başlar.
Artık isteklerini dile gelerek anlatan bir
köpeğiniz vardır. Bunu bazen kapı açtırmak ya da ulaşamadıkları bir oyuncağı size
aldırmak için denerler. Eğer köpeğiniz bunun
bir dert anlatma ve çözüme ulaşma yolu olduğunu öğrenirse; bunu bir davranış olarak
göstermeye başlar. Onu severek sakinleştirmeye çalışmanız, konuşarak derdinizi
anlatmaya çalışmanız bu durumu daha da
köpürtecektir.
Sağlıkla bir arada olabileceğimiz bol
patili günlere...
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CULT GAIA

