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Bir iyi, bir kötü haber
Türkiye’de yüzde 80 baskın hale gelen İngiliz 
varyantının orijinal virüse göre yüzde 60 bulaşıcı, 
yüzde 67 daha ölümcül olduğu ortaya çıktı.

Çin’de yapılan son araştırmaya göre Türkiye’de 
kullanılan CoronaVac, İngiliz varyantına karşı da 
etkili koruma cevabı oluşturuyor. 10’da

Yasak çocukların 
sakıncalı anneleri
Onlar, Çin’in yasakladığı dördüncü çocuğu doğurmak için Türkiye’ye gelen 
Uygur Türkleri. Artık ne dönebiliyorlar, ne de diğer çocuklarını görebiliyorlar

Doğu Türkistan’dan beş yıl önce İstanbul’a geldiler. 
Dördüncü çocuğu istedikleri için anneler sakıncalı 
ilan edilirken, eşleri 15 yıla varan hapis cezaları aldı.

BM’ye göre 1 milyon Uygur Türkü kampta tutuluyor. 
Batı’nın eleştirileri giderek sertleşirken, dev giyim 
markaları ile Çin arasındaki gerilim de büyüyor.

Evde otururken
jet lag oluyoruz

Çocuklarımızı
nasıl kurtarırız?

Jet lag olmak için kıtalararası 
seyahat şart değil. Gece ekrana 
baktığımızda, geç yattığımızda 
ya da geç yediğimizde de  

jet lag oluyoruz.  
AYŞEGÜL ÇORUHLU 11’de

Dr. Mark Hyman bu hafta 
çocuklarda giderek daha büyük 
bir sorun haline gelen obezite 
konusunu ele alıyor. Konuğu 
beslenme uzmanı Dr. Elizabeth 
Boham. Sağlık dizisi 8-9’da

Netflix’te yayımlanan belgesel, gördüğü büyük ilginin yanı sıra eleştirilerle de 
karşılaştı. Belgesel, ticari balıkçılığın okyanuslara plastik atıklardan daha fazla 

zarar verdiğini ve bu yüzden 2048’de oykanusların yok olacağını öne sürüyor. 23’te 

Babası da annesi de denizci olan Timuçin 
Binder denizciliği hakkıyla yaşamak için 90 
yıl öncesine geri döndü. “Kayık 1934” adını 
verdiği projesi, teknolojinin nimetlerinden 
tamamen uzak motorsuz bir tırhandil. 
DEVRİM DEVECİOĞLU 20-21’de

90 yıllık kayıkla
denizcilik dersi

Kültürümüz
ve anadilimiz

Virüsten uzak
tatil fırsatları

AKP’nin ikinci 
dönem tarih tezi

“Dilimizi hoyratça, dikkatsizce 
kullanırsak dünyamızı kirletiriz. 
Evet, kelimeler dünyayı kirletir. 
İlişkileri yıpratır, toplumda 
çöküşe neden olur.”  
ZÜLFÜ LİVANELİ 7’de

Oksijen’de artık yepyeni bir sayfa var. 
Başlarken, pandemiye en 
uygun konaklama önerilerini 
derledik. Bu birbirinden 
güzel doğa evlerinde,  
tek bir anahtarla  
tatil yapabilirsiniz. 

AKP’nin 2010 sonrası tarih 
tezi, ‘tarihin yüzyıllık hatasını 
düzeltme mücadelesi veren 

Türkiye’nin gerçek sahibi’ 
iddiasına dönüştü.  

ALİ YAYCIOĞLU 
26’da

İran asıllı İngiliz yönetmen Ali Tabrizi’nin Taiji Koyu’nda gizlice çektiği bu görüntülerde, Japon balıkçıların 
avlanma sahalarındaki balıkları yedikleri için yunusları acımasızca katlettikleri anlar görülüyor.

Çanakkale’de dünyadaki maliyetin yarısına altın çıkartacak 
olan Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey’e göre, bu üç 

maden büyük bir fırsat kapısı: “Şirketimize ciddi nakit 
akışı getirecek olan bir boru hattının sahibiyiz.” 18’de

Türkiye’de rap’in öncülerinden Ceza: “Bizden 
önce rap kitlesi yoktu. Bir grup arkadaş 
sıfırdan yarattık. Gittiğim şehrin belediye 
başkanı beni dinleyerek büyümüş olabiliyor.” 
ALPER BAHÇEKAPILI’NIN RÖPORTAJI 40’ta

Alamos CEO’sunun itirafı

Fransa’da 
aşırı sağın

ayak sesleri
Fransa’da aşırı sağın iktidara gelme 

ihtimali ilk kez bu kadar ciddi 
konuşuluyor. Financial Times’tan 

Victor Mallet, Marine Le Pen’in seçimi 
kazanma şansının belirdiğini yazdı. 

15’te

Tepkim “tüp 
sırası” diyenlere
Video sanatçısı Refik Anadol, sonrasında 

özür dilediği “antenli” mesajı neden 
attığını anlattı: “Küçümsemelerine 

dayanamadım. ZEYNEP MİRAÇ 25’te

‘Seaspiracy’ tartışması

Marine Le Pen

OKSİJEN SEYAHAT

BAHAR AKINCI YAZDI 19’da

PINAR ÇITAK KOYGUN’un haberi sayfa 22-23’te 

Birkaç nesil 
bizim yaptığımız
müzikle büyüdü



OKSİJEN 02 CMYK

2
9-15 NİSAN 2021

KENT VE İNSAN

1900’lerdeki tahtı bir süreliğine yıkılan kolonya, pandemiyle saltanatına 
kavuştu. Özellikle hijyen endişesiyle Batı’da da kullanımı yaygınlaşıyor, 
uzmanının deyimiyle artık ‘oryantalist bir cazibe’ye dönüşmek üzere...

Sizin için

Ödemelerimle mevduata
ek faiz kazanmaya
WinWin diyorum
Kira, fatura gibi ödemelerini Akbank hesabından yap, 
WinWin Hesap’ında ek faiz kazan. WinWin Hesap’ını 
Akbank Mobil’den hemen açabilirsin.

Hesap alt limiti 10 bin TL, üst limiti 100 bin TL’dir. Hesabın liste faiz oranı %16,50’dir, hesaba günlük işler ve oranlar değişiklik 
gösterebilir. Dönem içerisinde WinWin Hesap’tan para çekilmediği takdirde, vadesiz hesaplardan yapılan ödemeler, para transferleri 
ile Akbank Kart’tan yapılan alışveriş harcamalarının toplamına göre, WinWin Hesap’ın dönem içi ortalama bakiyesi üzerinden dönem 
sonunda ek faiz kazanılır. Ek faiz oranları işlem tutarına göre  1.000-2.500 TL arası %0,50; 2.500-4.000 TL arası %1,00; 4.000 TL 
ve üzeri  %1,50’dir. Faiz oranları basit ve yıllıktır. Ek faiz kazanmak için yapılacak işlemlere kredi kartı harcamaları ve ödemeleri, 
kredi ödemeleri, kişinin kendi adına yaptığı EFT ve havaleler, çek ve senet ödemeleri dahil değildir. Detaylar www.akbank.com’da.

K
olonyanın ‘o’ ihtişam-
lı dönemine yetişeme-
dim. Limon kokulu 
şişeler, çoğunlukla 

turistik restoran tuvaletlerinde 
ve otobüs yolculuklarında kar-
şıma çıkan, ayıp olmasın diye 
geri çevirmediğim, bana göre 
demode bir ritüelin parçasıydı. 
Derken Mart 2020’de hayatımın 
birincil kozmetik kaygısı hijye-
ne dönüştü. 

Yer gök kolonya oldu
Dezenfektanların koku ve doku 
olarak belirsizliğinin yanında 
(şu noktada herkesin birkaç 
‘kötü dezenfektan’ anısı 
vardır) kendimi pratik ve 
güzel kokulu hijyenin yeni 
sembolü limon kolonya-
sının güvenli kollarına 
bırakmam kaçınılmazdı. 
Elbette yalnız değildim. 
Bir anda yer gök kolonya 
oldu; üstelik sadece Tür-
kiye’de de değil. Leandra 
Medine Cohen 1 milyon 
takipçili Instagram hesabın-
dan bir Pereja şişesi paylaştı. 
Women’s Wear Daily’de Türk 
kolonyası satışlarının %256 
artması ile ilgili çıkan habere ise 

Eyüp Sabri kolonyası görseli 
eşlik ediyordu. Pandemi, ko-
lonya için yepyeni bir dönemin 
başlangıcı mıydı?

“Kolonya, aslında Alman-
ya’daki Köln kentinin İtalyanca 
söylenişi. Eau de Cologne ise 
‘Köln’ün Suyu’ demek. Bugün 
bildiğimiz kolonyanın Köln 
kentinden yaygınlaşmasından 
sebep, isim de orası ile ilişkili 
olarak verilmiş.” Kokular Kita-
bı’nın yazarı ve parfümör Vedat 
Ozan, kelimenin etimolojik kö-

keninden bahsederken, limon 
kolonyası tabirinin ve tüketim 
alışkanlığının bizim coğrafya-
ya özgü olduğunu anlatıyor. 
Ozan’a göre bu eşsizliğin yurt 
dışında dikkat çekmesi de çok 
doğal. “Bizde dünyanın hiçbir 
yerinde benzerine rastlanma-
yan yaygınlıktaki kullanımı, 
dezenfektan olabilecek oranda 
alkol içermesi ve pandemide bu 
ihtiyacı en zararsız, hatta keyifli 
şekilde karşılaması bize normal 
gelse de dışarıda ilgi çekti. Bu 
ilgi, bir sağlık önleminden, ne-
redeyse oryantalist bir cazibeye 
doğru dönüşüyor gibi.” 

Üretimi 3.5’a katladı
Türkiye parfüm tarihinin 
ikonik kokularından Lavanda 
Kolonyası’nın üreticisi Re-
bul, gelişen modern kolonya 
algısının oluşmasında önemli 
bir yere sahip. Atelier Rebul 
Kurucu Ortağı Nüket Filiba, 
Sağlık Bakanı’nın 70 derece ve 
üzeri etil alkol içeren kolon-
yanın virüs öldürme etkisini 
duyurmasıyla, çok yüksek 
bir taleple karşılaşıp üretimi 
başarılı bir şekilde 3.5 katına 
çıkardıklarını anlatıyor: 
“Alkol tedarikinin en zor 

olduğu zamanda bile 
kaliteden ödün verme-

dik. Üretim ve tedarik 
zincirimizi zorlu 

şartlarda devam et-

tirirken, talebi karşılayabilmek 
bizim için milli bir vazifeydi.” 
Filiba, üretimle beraber, sürdü-
rülebilirliğe verdikleri önemin 
de arttığını söylüyor: “Tekrar 
doldurulabilir ambalaj proje-
mizi kolonya, parfüm ve sıvı 
sabunu da kapsayacak şekilde 
genişletiyoruz. Bu, daha az şişe, 
daha az kapak, daha az etiket 
ve daha az kutu demek 
oluyor.” 

Şubat ayın-
da tanıştığım 
Aperlae Living 
ise sektörün 
en yeni ama 
heyecan verici 
üyelerinden. 
Aperlae Living’in 
‘Akdeniz vintage’ 
olarak tanımlayabilece-
ğim estetiğe sahip şişelerinde 
adaçayı ve kumkuat notalı 
Bezirgan ve deniz ferahlığına 
göz kırpan Kalamaki isminde 
iki kolonyası var. 

Kurucusu Asena Sarıbatur, 
ilhamlarının başında çocukluk 
anıları, Kaş ve Likya’yı sayıyor. 
“Kolonya bana babaannemin 
yayla evindeki günleri, bu-
luşmaları, bayramları, gelen 
misafirlere ikram ritüellerini 
hatırlatıyor. Aperlae Living’in 
kalbinde, ait olduğum jeneras-
yon tarafından pek sindirileme-
miş bu değerlere sahip çıkma 
fikri yatıyor.”

Kolonya 
ve estetik 
sunum den-
diğinde ise 

Etem Ruhi’ye 
değinmemek 

imkansız. Güzel 
kokular ikram etme 

kültürünün zirvede olduğu 
1900’lerin ilk yarısında, Etem 
Ruhi Bey, eşi Mihriban Meryem 
Hanım ile önce Kapalıçarşı, 
sonra Aksaray’daki atölyele-
rinde butik kolonya ve losyon 
üretimi yapıyor. Dedelerinin bu 
zevk dolu kozmetik dünyasını 
günümüze taşımak isteyen 
torunları tarafından yeniden 
hayata geçen Etem Ruhi marka-
sının ilk ve henüz tek kolon-
yası, Fragrant Splash – Citrus 
Blend. Tasarım ve koku olarak 
klasik limon kolonyasının 
çıtasını yükselten bu şık şişeler, 
belki de ‘dekoratif hijyen objesi’ 

kategorisinin sessiz, ancak en 
güçlü örneği. 

Homemade Aromaterapi, 
Abtira, Rosece, Misbahçe, 
Proraso gibi güvenilir yerli 
markalar da ürün gamlarına 
kolonyayı ekleyenlerden. 
Eminim ben bu satırları 
yazarken bir yerlerde yeni 
fikirler doğuyor, karışımlar 
üretiliyor. Üstelik, kozmetiğe 
girmek isteyen ünlülerin de 
şu sıralar en çok ilgisini çeken 
kategori. (Bkz.“Sizi kokulu 
öpüyorum” mesajı ile pazarla-
nan Seda Sayan Kolonyaları ve 
şarkıcı Doğuş’un nemlendirici 
özellikli kolonyası.) Benim de 
evimin girişinde bir tane, orta 
sehpamda başka bir tane ve 
çantalarımın içerisinde çeşitli 
cep boy kolonyalar bulunuyor. 
Dezenfektan ikram edildiğin-
de, kibarca reddedip çantama 
uzanıyorum. ●

Etem Ruhi’nin 
kolonyası 
aynı zamanda 
şık bir 
dekorasyon 
nesnesi.

Aperlae Living, 
vintage esintili 
şişelerde 
satılıyor.

Valerie 
Dayan

@valeriedayan

Atelier Rebul Kurucu 
Ortağı Nüket Filiba

İsviçre merkezli bir 
araştırmaya göre küresel 
sanat ve antika satışları, 

geçtiğimiz yıl 50.1 milyar 
dolarda kaldı. 

Uluslararası sanat fuarı Art 
Basel ve USB Bankası tarafın-
dan hazırlanan rapora göre 
çevrimiçi satışlardaki artışa 
karşın dünya çapındaki toplam 
satışlar 2019 yılına göre yüzde 
22, bir önceki yıla göre ise 
yüzde 27 düştü. 

Çevrimiçi sanat eserleri 
ve antika satışları, önceki yıla 
göre iki katına çıkarak 12.4 
milyar dolarla rekor büyüklü-
ğe ulaştı. Salgın döneminin 
etkisiyle çevrimiçi satışlar 
toplam pazarın yüzde 25’ine 
yaklaşmış oldu. 

Güzel sanatlar müzayede 
sektöründeki satışların yüzde 
22’si de sadece çevrimiçi satış-
lardan geldi. İlginç bir detay da 

bu segmentte bedeli 1 milyon 
doları aşan satışların toplam 
hacmin sadece yüzde 6’sını 
oluşturması. Aynı oran kon-
vansiyonel satışlarda yüzde 
58’e çıkıyor.

Y kuşağı çok harcadı
Araştırma kapsamında, Arts 
Economics ile UBS Investor 
Watch tarafından 10 ülkede 
gerçekleştirilen ankete katılan 
ve Yüksek Net Değerli Koleksi-
yoner (HNW) diye tanımlanan 
gruba dahil 2 bin 569 alıcının 
salgına karşın sanat eserleri ve 
antikaya ilgisinin arttığı görül-
dü. Bu gruba dahil koleksiyo-
nerlerin yüzde 32’si geçtiğimiz 
yıl alımlarını “ciddi biçimde” 
artırmış. 

Yine bu alıcı grubunun Y 
kuşağından üyeleri 2020’de 
sektöre en çok para harcayan 
kesim oldu; alımlarını yüzde 

30 artırarak 1 milyar dolara 
çıkardılar.

ABD, İngiltere ve Çin satış-
lardaki genel düşüşten payını 
alsa da dünyadaki sanat eseri 
ve antika ticaretinin yüzde 
82’si bu ülkelerde gerçekleş-
ti. Pazar lideri ABD, toplam 
satışlardan yüzde 42’lik bir 
pay alırken iki takipçisi geri 
kalan yüzde 40’ı neredey-
se eşit paylaştı. ABD sanat 
pazarındaki satışlar 2020’de 
yüzde 24 düşüşle 21.3 milyar 
dolara geriledi. Bu rakam yine 
de ülke ekonomisinin resesyon 
yaşadığı 2009 yılındaki satış-
ların yüzde 76 üzerinde. Hong 
Kong, Makao ve Tayvan’ın da 
dahil olduğu Çin pazarındaki 
daralma, diğer iki merkeze 
kıyasla daha ılımlıydı, ülkedeki 
sanat ve antika satışları bir yıl-
da yüzde 12 azalarak 10 milyar 
dolara geriledi. ●

Bir yılda 50 milyar dolarlık
antika ve sanat eseri satıldı

Sanat Pazarı 2021 raporunda Kölnlü sanatçı Kenneth Bergfeld’in eserlerine yer verildi.

Oryantalist cazibe
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veriyor bu parayı?” diye soruyor-
du. Dedim ki tamam, aradığım 
şeyi buldum. NFT işine girdiğimi 
bu şekilde duyuracağım. 

Avans alıp tweet’e verdi
Yani bunu yeni işinizin bir tanı-
tım kampanyası olarak seçtiniz.

NFT’yi duyurmak, fark ettir-
mek için saçma, çılgın hareketler-
de bulunmanız lazım. Ben 1000 
doları 1001 dolarla geçseydim 
ses getirmezdi. O nedenle Öz-
demir’in numarasını buldum, 
kendimi tanıttım ve 10 bin dolar 
vermek istediğimi söyledim. Site 
üzerinden alındığını söyledi. Ne 
sitesi, hayatımda yapmamışım ki. 
Almaya çalışıyorum, dijital cüz-
dan soruyor. Dijital cüzdan nedir 
bilmiyorum. Arkadaşımı aradım. 
Ethereum (bir dijital para kuru) 
alacağız, bankada yeterli param 
yok. Bizim finans müdüründen 
maaşımı erken istedim, gönderdi. 
Böylece 10 bin doları, 78 bin küsur 
lirayı denkleştirip tweet’i aldım. 
Canlı yayında satışı yaptı.

Tanıştınız mı sonra?
Hayır, bir daha konuşmadık. 

Canlı yayına çağırmadı, ben de 
aramadım açıkçası. Parayı ba-
ğışladı ve bunu yaparken bana 
teşekkür etti. Çok ses getirdi bu 
yaptığım. 

Nasıldı tepkiler genelde?
Tanıdıklarımdan en çok “Deli 

misin” ve “Geri zekalı mısın?” 
laflarını duydum. Anladım ki in-
sanlarda vizyon yok. Ben hayatım 
boyunca boşa para saçmadım. Bu 
işe giriyorum ve bunu duyurmak 
istedim. Bunun üzerine biraz ikna 
oldular. Para hayır işine bağış-
landığı için epey destek gördüm. 
Satıştan bir gün sonra bir arkada-
şım 15 bin dolar önerdi ama sat-

madım. Çünkü satılan ilk tweet, 
benim için çok değerli. Belki 100 
bine satarım.

Siz de o arkadaşınıza “Gerize-
kalı” demediniz inşallah.

Hayır, aksine çok zeki olduğu-
nu söyledim.

Sonra Saba Tümer’in kahka-
hası geldi. 

Sosyal medyada kahkahasını 
satmak istediğini söyleyip beni 
etiketlemiş. Cüneyt Özdemir işini 
duyduğu ve beni tanıdığı için. Ben 
de aynı paraya alabileceğimi söy-
ledim. Ama “Rekoru ben kırayım” 
diye ısrar etti, 90 bin olsun dedi. 
Kabul ettim. Bunu duyurmamız-
la beraber Twitter yıkıldı. “Saba 
Tümer artık kahkaha atarken 
İzzet Pinto’dan izin alacak” gibi 

yorumlar geldi. Aslında sonuçta 
resmiyette aldığımız şey, kahkaha-
sını yazdığı bir tweet’ti. 

Aradan geçen bir haftada daha 
çok olumlu tepki gözlediniz mi?

Dışarıdan gelen tepkilerde 
kesinlikle tebrikler arttı, olumsuz 
yorumlar azaldı. Ama etrafımdan 
negatif tepkiler çoğaldı. Ama ben 
doğru yaptığımı biliyorum. Ben bu 
işin milyar dolarlık olacağını dü-
şünüyorum. Ve bu yola bu şekilde 
girdiğim için de çok şanslıyım.

Ne yapacaksınız bu yolda?
Çok büyük bir NFT platformu 

kuracağım. İnsanlar eserleri ve 
NFT’ye uyacak her varlığı buradan 
alıp satabilecek. Ekip kuruyorum. 
Marka tescilimizi yaptık, logomuz 
bile hazır. Çok hızlı ilerliyoruz. •

N
FT bir anda hayatı-
mıza girdi, dudak 
uçuklatan rakamlara 
satılan dijital eserler 

herkesin ağzını sulandırdı. Bu 
çılgınlığın ortasında, Türki-
ye’den NFT satışı yapanların 
isimlerin yanında alım yapan bir 
kişi, İzzet Pinto öne çıktı. 15 yıl 
önce kurduğu Global Agency ile 
Türk dizilerini dünyaya pazar-
layan Pinto, NFT’de büyük bir 
gelecek gördüğünü ve beş yıl 
sonra herkesin “Keşke ben de bu 
piyasaya girseydim” diyeceğini 
düşünüyor. İki tweet’e gözünü 
kırpmadan 170 bin lira ödeyen 
Pinto, NFT üzerine çalışmalarını 
Oksijen’e anlattı. 

“Bir ay önce öğrendim”
Şu şakalar sizin de kulağınıza 
gelmeye başladı mı? “Dur ya eski 
mesajlarını, tweet’lerini silme. 
İzzet Pinto satın alıyor hepsini.”

Süper, harika.
Siz nasıl tanıştınız NFT ile ve 

nasıl bağlandınız?
Mucizevi hikayeler vardır ya… 

Sanki yukarıdan birisi sana der 
ki al bu projeyi büyüt. 15 yıl önce 
Global Agency’yi kurduk ve çok 
güzel yerlere getirdik. Açıkçası 
yeni bir heyecan arıyordum. Bir ay 
önce NFT ile tanıştım ve haberleri 
okumaya başladım. Çok ilgimi 
çekti. Bu konuda ne yapabilece-
ğimi düşünmeye ve uzmanlarla 
toplantılar yapmaya başladım.

Kim bu uzmanlar?
Genç program yazılımcıları, 

token üzerinden halka arz işlem-
leri yapan kişiler. Hem Türkiye’de 
hem yurt dışında. 

Cüneyt Özdemir tweet’ine 
teklif verme kararıı nasıl çıktı?

15 gün kadar önce “Bu tweet 
bir sanat eseridir” diye NFT’yi 
hafif alaya alan tweet’ini gördüm. 
Sonra da 1000 dolar teklif aldığını 
açıkladı. Altındaki yorumlarda 
herkes “Kim bu gerizekalı, kim 
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Kendinizden bir şeyi 
NFT platformunda satacak 
olsanız ne olurdu??

İki ay sonra kita-
bım çıkacak. Hayat 
hikayemi anlattım, 
kuzenim yazıyor.

Nedir hikayeniz?
Rahmetli babam 

beni bir antrenör gibi 
yetiştirdi. 8 yaşından itiba-
ren pazarlarda satış yapma-

ya götürdü, halbuki varlıklı 
bir aileydik. Çok gençken 

ticarete atıldım. 20 
yaşında Tayland’a 
taşındım ve beş yıl ya-
şadım. Babamla aram 
bozulunca dönmedim 
ve orada sokaklarda 
yattım. Günde 5 do-

lara çalıştım. Dönünce 
çok az paralara işler yaptık-
tan sonra bir arkadaşımdan 

aldığım borçla bu işe girdim 
ve bu noktadayım. 

Nasıl hissediyordunuz 
kendinizi o günlerde?

Sürekli yumruk yiyip yere 
yığılan bir boksör gibi. 20 de-
ğişik iş batırdım, ilk başardı-
ğım iş televizyonculuk oldu. 

Ya NFT işi de batarsa?
15 yıldır Global Agen-

cy’de 150 projeyi temsil ettik 
ve hepsinde başarılı olduk.

Cüneyt Özdemir  
tweet’ini 10 bin 
dolara aldıktan 

bir gün sonra 
bir arkadaşım 

aradı, 15 bin 
teklif etti, 

reddettim.

Saba Tümer’e 
10 bin dolar 
teklif ettim, 

Cüneyt 
Özdemir 

tweet’i için 
ödediğim 

para kadar. 
Ama “Rekor 

kırayım” diye 
ısrar etti, 

90 bin TL’ye 
çıkardık.

15 yıl önce 
“Yurtdışına 
Türk dizisi 

satacağım” 
dediğimde 

de bana deli 
demişlerdi. 
Format ne 

demek, 
onu bile 

bilmiyordum. 
Ama şimdi 
eminim ki 

seneye TEDx 
konuşmamda 

NFT 
anlatacağım.

Keşfetmeye Bak
Yüzlerce kategori, milyonlarca ürün keşfetmen için seni bekliyor.

Şimdi sen de GittiGidiyor’la yepyeni dünyalar keşfetmeye bak!

“NFT’yi küçümseyen pişman olur”
Cüneyt Özdemir’in 

tweet’ini, Saba Tümer’in 
kahkahasını binlerce 

dolara satın alan İzzet 
Pinto, gelen olumsuz 

tepkilere rağmen 
“Ben doğru yaptığımı 

biliyorum” diyor. 
Pinto asıl enerjisini 

ise kuracağı NFT 
platformuna harcıyor

“NFT işinin  
YouTube’u olacağız”

Cüneyt Özdemir’in tweet’ini ben 
de istediğim zaman açıp okuya-
biliyorum. Elinizde somut olarak 
benden daha ileride bir şey yok. Bu 
10 bin doları neye ödemiş oldunuz?

Türkiye’de satılan ilk tweet 
olmasına ödedim. Bu bir değer. Zaten 
NFT, fikirle pazarlamayı birleştirince 
büyüyor. Örneğin bir tablo 10 bin dolar 
ediyor, boş tuvale yapıştırılan muz 100 
bin dolar ediyor, ona 100 bin dolar 
veren kişi 1 milyon dolarlık tanıtım ya-
pıyor. Yani aslında başka biri de bunu 
duyurmak için gelip benden iki katına 
bu tweet’i almak isteyebilir.

Sizin şirkette ne alınıp satılacak?
Örneğin bir şarkıcı, yeni şarkısının 

dijital haklarını açık artırmayla NFT 
platformunda satabilecek. Bu bir dijital 
tapu. Ve birçok şeyi buna bağlayabilir-
siniz. Beni de heyecanlandıran bu. 

Siz Türk dizilerini ve formatlarını 
yurtdışına satan dev bir şirketin, 
Global Agency’nin kurucususunuz. 
Bu alana da temas ediyor NFT.

Tabii. Örneğin Muhteşem Yüzyıl 
gibi bir markanın hiç yayınlanmamış 
bölümleri olduğunu varsayalım; açık 
artırmayla satın alınabilir, dünyaya 
satılabilir, hayranlara satılabilir. Orada 
yaratıcılık devreye giriyor. 

Beklentiniz nedir? Hem kendiniz 
hem de NFT piyasası hakkında?

NFT’nin YouTube’u olacağız. 
ABD’de çok hızlı ilerliyor. Beş yıl sonra 
da herkes “Keşke ben de NFT işine 
girseydim” diyecek. Tıpkı bugün krip-
topara pişmanlığı yaşayanlar gibi. Ama 
geç olacar. Her şey buradan satılacak. 
Belki noterler ortadan kalkacak. Ben 
dışarıya Türk dizisi satacağım dedi-
ğimde de bana deli demişlerdi. Ama 
şimdi biliyorum ki bir yıl sonra TEDx 
konuşmamda NFT’yi anlatacağım.

Pinto daha önce ne 
kriptopara yatırımı 

yaptığını ne de sanat 
eseri biriktirdiğini 

söylüyor.  

“Bundan önce 20 iş batırdım”

İLKE GÜRSOY
ilke@gazeteoksijen.com
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Gucci kreatif direk-
törü Alessandro 
Michele’nin yakın 
arkadaşı ve markanın 
elçisi olaran JARED 
LETO, Gucci tasarı-
mı eflatun renginde 
70’ler kesim bir takım 
elbise ile şıklığını 
konuşturuyor.
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AG 2021’de fiziksel 
bir organizasyon ve 
kırmızı halı geçişi 
olmamasına rağmen, 

oyuncuların ödül yayını için 
yaptıkları kıyafet seçimleri 
dramatik ve samimi bir yelpa-
zede seyretti.

Aslında pandemiyle bir-
likte Hollywood kırmızı halı 
konseptine yeni bir boyut daha 
eklenmiş oldu. Yeni normalde 
gelişen hybrid ödül törenleri 
dönemi öncesi, kırmızı halıda 
çekilen fotoğrafların, kıyafetin 
ve oyuncunun en iyi halini 
göstereceğinin garantisi olamı-
yordu. Onca fotoğrafçı önünde, 
sağa sola dönerek elbisenin ve 
mücevherlerin en iyi açılarını 
göstermeye çalışmak veya An-
gelina Jolie’nin 2012 Oscar’la-
rındaki epey 

konuşulan pozu gibi elbisenin 
yırtmacını vurgulamak için 
ekstra bir bacak duruşu ortaya 
koymak gerekebiliyordu. Anlık 
pozlarda profesyonel olmak 
önemliydi. Ve onca hengame 
arasında en iyi kare çıkamaya-
biliyordu. Kimi zaman, aslında 
çok güzel olan bir elbise kon-
trolsüz fotoğraflarda hakettiği 
yeri bulamayabiliyordu. Dijital 
ödül törenlerinde ise yeni 
kırmızı halı instagram olunca, 
ünlü fotoğrafçılar ve stylistlerin 
mesleki hakimiyetleri ile, moda 
çekimi havasında önceden çe-
kilen konsept fotoğraflar servis 
edilebilir oldu. SAG Ödülleri 
için de kimi oyuncular havalı 
Beverly Hills evlerinin bahçe-
sinde, havuzunda poz verirken 
kimi de farklı mekanlar kulla-
narak fotoğrafladıkları kıya-
fetlerini ve iş birliği yaptıkları 
markaları takipçileri ve basınla 
paylaştılar. •

Kırmızı halıda yeni boyut

ECE SÜKAN

4

Amerikan ödül sezonunun 
Oscar töreninden önceki 

son dönemeci ve aktörler 
nezdinde en kıymetlisi 

sayılan SAG Ödülleri - The 
Screen Actors Guild Awards- 

couture elbiseler ve pijamalar 
eşliğinde sahiplerini buldu

GLENN CLOSE, kan kırmızısı 
Oscar de La Renta elbisesi ve 
köpeğinin de karede olduğu 
sempatik fotoğrafı ile en şık-
lar arasındaki yerini alıyor.

Hacimli formlu neon pem-
be Prabal Gurung elbisesi 
ile KALEY CUOCO.

JURNEE SMOLLETT, Zuhair Murad cou-
ture elbisesi ve Bvlgari mücevherleri ile 
kırmızı halıyı evinin bahçesine getiriyor. 

EMMA CORRIN, ödül 
törenlerinde geçirdiği 
ilk sezonunda, kırmızı 
halıda farklı, avangard 
seçimleriyle bilinen 
oyuncular listesine hızlı 
bir giriş yaptı. Prada 
elbisesi, postalları ve 
Cartier mücevher-
leriyle de bu taze 
ünvanını koruyor. 

 Gül nakışlı, 
desenli tülden 
Dior elbisesi 
ve Lorraine 
Schwartz 
mücevherleri 
ile MARIA 
BAKALOVA.

DANIEL KA-
LUUYA, kreatif 
direktör Virgil 
Abloh’un Louis 
Vuitton için 
hazırladığı son 
koleksiyondan 
bir pijama 
kombini ile en 
samimi şıklığı 
sergiliyor. 

 Berluti 
sonbahar 
2021 kolek-
siyonundan 
gökkuşağı 
takım elbise-
si ile LESLIE 
ODOM JR.

Sırtı açık 
siyah-beyaz 
Prada elbisesi 
ve Cartier 
mücevherleri 
ile CAREY 
MULLIGAN.

KERRY WASHING-
TON, Etro tasarımı 
işlemeli elbisesi, elbi-
senin takımı saç bonesi 
ve Bvlgari mücevher-
leri ile gecenin çarpıcı 
görünümlerinden 
birine sahip. 1920’ler 
Hollywood’unu 
anımsatan bir fotoğraf 

ile de şıklığını 
tamamlıyor. 

ELLE FANING, 
kimono referanslı, pa-
yetli Gucci takımıyla 

pandemi gerçekliğin-
de ev ve ışıltılı hayat 
arasındaki şıklığı 
örnekliyor.

KELVIN HARRIS 
Gucci mavi takım 
elbisesi ve fularlı 
ipek gömleğiyle renk 
tercih eden erkekler 
kervanına katılıyor. 
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İnsan beyninin kapıları açıldı mı?
Sinir bağlantılarımızı bilgisayara bire bir aktarmak henüz mümkün değil. Ancak felçli hastaların beyinleriyle hızlı 
kablosuz bağlantı kuruldu ve bir bilgisayara komut verebilmeleri sağlandı. Bu gelişme, önemli bir ilk adım olabilir

YORUM6
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onsuza kadar yaşama-
nın yollarından biri, 
beynimizdeki sinirle-
rin bağlantı şemasını 

bire bir olarak bir bilgisayara 
aktarmak ve böylece “zihnimizi 
kopyalamak” olabilir. En azın-
dan teoride umulan bu; ancak 
ne sinirbilimciler ne de zihin 
filozofları, bu tür bir kopyala-
manın sizin bilincinizi gerçek-
ten bir yerden (beyninizden) 
bir başka yere (bilgisayara) ak-
taracağını düşünüyorlar. Tam 
tersine, bilim ve felsefe camiası, 
bu tür bir haritalandırmanın 
(beyinden bilgisayara bağlantı 
aktarmanın) zihni veya bilinci 
kopyalamayacağından veya 
yer değiştirmeyeceğinden 
oldukça emin. 

Her şeyden önce, bu tür 
bir kopyalama bir çeşit çelişki 
yaratıyor: Eğer transfer/kopya-
lama çalışırsa; siz, beyninizdeki 
kişi misiniz, yoksa bilgisayar-
daki kişi misiniz? İkisi birden 
olamazsınız (en azından olama-
yacağınızı düşünüyoruz); çün-
kü şu ana kadar birden fazla 
lokasyonda, birden fazla bilince 
veya zihne sahip olabildiğimiz 
herhangi bir durumla karşılaş-

madık. Bu, bu tür bir duruma 
ilk örnek olabilir mi? Belki de… 

Ancak sadece sinir bağlan-
tılarının mikroçipler üzerinde 
taklit edilmesinin, bilincimizi 
yer değiştirmeye yaramaya-
cağını gösteren başka işaretler 
de var: Örneğin beynimiz, 
bilgisayar çiplerinde olanın ak-
sine, oldukça dinamik bir yapı. 
Bizim öğrenmemizin, zihinsel 
olarak gelişmemizin ve değiş-
memizin temelinde, nöroplas-
tisite denen bir olgu yatıyor: 
Yani beynin bağlantılarının 
dinamik olarak, durmaksızın 
değişebilme yeteneği… Beyin 
sinir hücreleriniz sürekli yeni 
bağlantılar kuruyorlar, var olan 
bağlantıları koparıyorlar, belli 
bağlantıları güçlendiriyorlar, 
belli bağlantıları zayıflatıyor-
lar. Bunları yazılımsal olarak 
kısmen kopyalamamız müm-
kün (yapay zekanın kalbindeki 
“makine öğrenmesi” dediğimiz 
yöntem kabaca bunu yapıyor); 

ancak bunu donanımsal olarak 
anlamlı bir şekilde taklit ede-
bilen bir sisteme sahip değiliz. 
Çiplerimizi bir kez ürettiğimiz-
de, o şekilde kalıyorlar. Yeniden 
bağlantı kurma veya bağlantı 
koparma gibi özellikleri bulun-
muyor.

Benzer şekilde, bedeni 
olmayan bir zihnin de, bedeni 
olan bir zihinle aynı şey olaca-
ğından emin değiliz. Yani zih-
nimiz, sadece beyinden gelen 
sinyallerle değil, aynı zamanda 
vücudun geri kalanından gelen 
sinyallerle de şekilleniyor. 
Vücutsuz bir beyin bağlan-
tısı, vücutlu bir beyni birebir 
taklit edebilir mi, emin değiliz. 
Eğer biyolojide araştırdığımız 
hücresel altsüreçler, “zihin” de-
diğimiz olgunun oluşumunda 
doğrudan bir rol oynuyorsa; bu 
hücresel karmaşıklığı tamamen 
es geçen bilgisayarlarımız, 
biyolojik bir bilinci asla yarata-
mayacaktır. 

Beyni kandırmak
Kısaca, bu tür bir teknoloji 
(ve zihin/bilinç) hakkında 
bilmediğimiz çok şey var! Öte 
yandan, çok iyi bildiğimiz ve 
hatta bizzat yapabildiğimiz 
birçok zihin manipülasyonu da 
var. Görsel illüzyonlar gibi ışık 
oyunlarından söz etmiyorum. 
Doğrudan beyne sinyal gön-
derip beyni kandırmaktan söz 

ediyorum. Veya beyin sinyal-
lerini taklit ederek, vücuttaki 
kasları kontrol edebilmekten 
söz ediyorum. 

24 saatlik bağlantı
Bir üniversitenin bir ucunda-
ki bir kişinin beyni ile diğer 
ucundaki bir diğer kişinin 
kaslarını elektrotlar aracılığıyla 
birbirine bağlayarak, ilk kişinin 
düşünceleriyle (sinirlerinde 
üretilen elektrik atımlarıyla), 
ikinci kişinin kaslarını hareket 
ettirebilmekten söz ediyorum. 
Bunları, bugüne kadar gerçek 
yapmayı başardık. Bu sahaya 
beyin-bilgisayar arayüzleri adı 
veriliyor. Elon Musk’ın Neura-
Link firması, bu sahada araştır-
malar yürüten bir firma. 

Şimdi, BrainGate isimli bir 
diğer firma, dört uzvu da felçli 

olan (tetraplejik) hastaların 
beyinlerine kablosuz olarak 
bağlanmayı sağlayan bir tekno-
loji geliştirdi. Bu sistem sayesin-
de, beyindeki tek bir nöronun 
elektrik atımı bile taklit edile-
biliyor. Üstelik bu, kendinden 
önceki teknolojilerin aksine, 
hiçbir kabloya ihtiyaç duymu-
yor! Sadece 42 gram kütleye ve 
5 santimetre çapa sahip bir çip, 
uzaktan kontrol edilebiliyor. 

Bu teknolojiyi kullanan, biri 
35, diğeri 63 yaşında olan iki 
hasta, hiçbir uzuvlarını oyna-
tamamalarına rağmen, sadece 
beyinlerinin ürettiği sinyalleri 
toplayan 200 elektrotu kulla-
narak, bir bilgisayarın imlecini 
oynatıp klavyede yazı yaza-
bildiler. Üstelik bunu, kablolu 
sistemlerle kıyaslanabilir bir 
hızda (48 Mbps hızla) yapa-

bildiler!  Dahası, bu sistemi 24 
saat boyunca (batarya süresi 36 
saat civarında), kesintisiz ola-
rak, hiçbir kabloya gereksinim 
duymadan kullanabildiler!

Elbette önceden kablosuz 
beyin-bilgisayar arayüzleri üre-
tilmişti; ancak bu kadar geniş 
bir bant genişliğine sahip, yani 
aynı anda bu kadar fazla sin-
yali, bu kadar hızlı bir şekilde 
iletebilen bir teknoloji bugüne 
kadar icat edilememişti. Bu tek-
noloji öylesine başarılı ki, hasta-
lar bir kliniğe muhtaç olmadan, 
evlerinde bu çipi kullanmaya 
devam edebildikleri için, 
COVID-19’a rağmen araştır-
malar devam edebildi. Bu zor 
şartlar altında geliştirilen yeni 
teknoloji sayesinde artık beynin 
sinyalleri nasıl ürettiği ve nasıl 
değiştirdiği çok daha uzun 
zaman aralıklarında, çok daha 
hızlı bir şekilde incelenebilecek. 
Bu da bu alandaki teknolojik 
inovasyonlara hız katacak.

Bu teknolojilerin ana akım 
hale gelmesi için uzun bir yol 
var. Klinik deneylerin yapılma-
sı, teknolojinin geliştirilmesi, 
beyin hakkında daha çok 
şeyin öğrenilmesi gerekiyor. 
Ancak yaşadığımız, birçok 
bilimkurgu yazarının dudağını 
uçuklatacak bir çağ... Bunu, 
bilimkurguyu gerçek yapan 
bilimin istisnasız her sahasında 
görüyoruz. ●

Çağrı Mert 
Bakırcı
cmb@evrimagaci.org

EVRİM AĞACI

Elbette daha önce 
beyin-bilgisayar 

arayüzleri üretildi.  
Ama bu kadar sinyali 
iletebilen bir teknoloji 

icat edilememişti

Beynimizin çiplerden farkı, bağlantıları sürekli değiştirebilme yeteneği.
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Ruanda ve Namibya 
dünyanın hızlı gelişen 
ülkeleri arasında değil. 

Pek çok ilerleme sırala-
masında diğer Sahra Altı 
ülkeleriyle birlikte anılsalar 
da Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun 2021 Cinsiyet Eşit-
sizliği raporunda, modern 
demokrasilerle birlikte en iyi 
10 içinde yer aldılar. 

Ruanda ilk 10’un gedik-
lisi. Bu yıl da iki basamak 
yükselerek yedinci sıraya 
yerleşti. Namibya 2020’ye 
göre altı basamak yüksele-
rek Ruanda’nın önüne geçti.

WEF’in değerlendirmesi 
dört başlık altında toplan-
mış: Eğitime erişim, sağlık ve 
hayatta kalma, ekonomiye 
katılım ve fırsat, siyasi güç.

Ruanda ve Namibya’yı 
ortalamada 53. sıradaki 
ABD’den, 120. sıradaki 
Japonya’dan ya da 133. 
sıradaki Türkiye’den çok 
daha ileride konumlandıran 
kriterler, işte bunlar. 

Llistedeki konum ne 
ideal bir eşitliğe ne de kadın-
ların bu ülkelerde huzur dolu 
hayatlar sürdürdüklerine 
işaret ediyor. Zaten anket, 
kadın hakları ve konumu-
nun ne kadar iyi durumda 
olduğunu değil, erkeklerle 
farkın ne kadar kapandığını 
ölçüyor. Ancak hem kriterleri 
hem de bu ülkelerin siya-
si-toplumsal gelişimlerini 
incelediğimizde kadınların 
yine kendi alınlarının teriyle 
konumlarını iyileştirdiğine 

şahit olduk. Ruanda, tam bir 
örnek vaka. Cinsiyet eşit-
liğine giden yolda ülkenin 
yaşadıkları ABD ile önemli 
benzerlikler taşıyor.

Savaş sonrası
Bunu görmek için 1994’te, 
modern zamanların en 
acılı dönemlerinden birine 
gitmemiz gerekiyor. Ülkenin 
yaşadığı iç savaş sırasında 
Hutu-Tutsi çatışmalarında 
800 bin ile 1 milyon arasında 
insan öldü. Savaş suçu zanlı-
larının da ülkeden kaçmasıyla 
o dönem 5.5-6 milyon olduğu 
tahmin edilen nüfusun yüzde 
60-70’i kadınlardan oluşma-
ya başladı. Soykırım sonrası 
Ruanda’da bütün işler eğitim 
almamış, bir kariyer umuduy-
la yetiştirilmemiş kadınlara 
kaldı. ABD’li National Public 
Radio (NPR), internet site-
sindeki bir makalede durumu 
“Rosie the Riveter” yani 
“Perçinci Rosie” etkisi diye 
tanımlıyor. 

Rosie imgesi, ABD’de 
II. Dünya Savaşı sırasın-
da ortaya çıkan hayali bir 
karakter. Savaş nedeniyle 
“erkek işi” diye bilinen 
mesleklerde oluşan boşluğu 
dolduran kadınları anlatmak 
için kullanılmış. ABD’de kadın 
hareketinin içinde Rosielerin 
önemi büyük olsa da erkekler 
savaştan dönünce işler 
tersine dönmüş. Ruanda’nın 
farkı burada yatıyor. Kadın-
ların “zorunlu mesaisi” çok 

uzun sürdü. Bugüne dönecek 
olursak, kadınların ilkokula 
ve ortaokula gitme oranı 
erkeklerin üstünde. Asıl fark 
yaratan ise parlamentonun 
61.3’ünün kadınlardan 
oluşması. Yani yıllardır sosyal 
ve ekonomik hayatı yöneten 
kadınlar, sandalyelerini de 
almış durumda. Bakanların 
yüzde 54.8’i kadın. 

Acılardan doğan bu fırsat 
penceresini Ruandalı kadınlar 
bir şekilde kullanmışlar. 
Bugün 12.6 milyon kadar bir 
nüfusa sahip olan ülkede 
kadın-erkek nüfusu neredey-
se eşit. Yani o pencere artık 
kapanmış. Kadınlarda işsizlik 
oransal olarak erkeklere 
göre fazla. Kadınlar daha 
yoğun olarak yarı zamanlı 
işlerde çalışıyor. Anne sağlığı 
konusunda da yapmaları ge-
reken çok şey var. En önemli 
sorunlardan biri ise kültürel. 
Kadınların eşit ter döktüğü 
ülkede “feminizm” Batılı bir 
fikir olarak lanetleniyor. 

Justine Uvuza, Dev-
let Başkanı Paul Kageme 
hükümetinde çalışmış bir 
akademisyen. Kadınların 
mülkiyet hakkını savunan 
pek çok makalede imzası 
var. Uvuza, 2018 yılında 
bir milletvekilinin ifadele-
rini şöyle aktarmış: “Bana 
kocasının ondan ayakkabıla-
rını her gün boyaması, ütülü 
kıyafet bırakmasını istediğini 
anlattı. Kocası, çorapların da 
ayakkabıların üzerinde hazır 
olmasını istiyormuş.”●

Ruanda’da kadınlar 
Batılılardan daha eşit

Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitsizliği raporunda Namibya 
ve Ruanda, dünyanın gelişmiş ülkelerini geride bırakarak sırasıyla en 

iyi altıncı ve yedinci duruma yükseldi. Kadınlar, şimdi büyük zorluklarla 
kazandıkları bu konumu savunmak, ilerletmek için ter döküyor
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Serbest miyiz?
E

lbette serbestiz, hem 
de nasıl serbestiz. 
Belki de geleneksel 
olarak, dünyada 

yurttaşların en serbest olduğu 
birkaç ülkeden biriyiz. Hani 
Amerikan filmlerinde sık sık 
“Burası özgür bir ülke” diye 
diklenen yurttaşları görürüz 
ya, serbest sözünü özgür yeri-
ne kullandığımız için belki de 
beni yanlış anlıyorsunuz şimdi.

Gelin kelimenin köküne 
inelim biraz. 

Ser Farsça baş demek. Ser-
hoş, sertabip, serasker kelime-
lerindeki gibi.

Best ise Farsça bağlı demek. 
Mesela kemerbest, kalebent, 
köşebent, tülbent.

Hatta beste kelimesi bile 
buradan türer.  Birbirine bağ-
lanmış, “kompoze edilmiş” 
notalar demektir.

Yunanca’dan gelen senfoni 
kelimesi de “sentez, sempoz-
yum” gibi syn (birleştirme, 
uyum) ve phonia (ses), yani 
sesleri bağlama anlamında 
kullanılır.

Biz Farsça, Arapça, Latince 
gibi soyut kavram ifadelerin-
de gelişmiş bir kök dile sahip 
değiliz.

Müthiş bir şiir dilimiz var, 
doğa ve duygu betimleme-
lerinde dünyanın en güzel 
dillerinden birine sahibiz ama 
bilimsel, felsefi kavramlarımız 
olamamış.

Sözü dağıtmak istemiyo-
rum ama burada 2. Mahmut 
gibi gururlu bir padişahın tıp 
fakültesini açarken yaptığı 
konuşmaya değinmek zorun-
dayım. Özel olarak bu açılışı 
teşrif eden Sultan diyor ki: “Biz 
bu mektepte size Fransızca 
eğitim vereceğiz. Amacımız 
Fransızca dilini öğretmek değil  
ama asırlardır ihmal edilmiş 
olan tıp ilmini öğrenmek için 
Fransızca deyimleri öğrenmek 
zorundayız.”

Mealen yazdığım bu cüm-
leleri söylemenin bir imparator 
için ne kadar zor olduğunu 
düşünün. Lisanımız yetmiyor 
diyor resmen. 

Şimdi dönelim serbest keli-
mesine. 

Biz, terminoloji çarpıklı-
ğımızdan serbest kelimesini 
özgür olarak kullanıyoruz 
ama aslında ser+best, başıbağlı 
demek.

Peki niye bu kadar köklü 
bir anlam kaymasına uğramış 
bu kelime. 

Çünkü şehirde kayıtlı, 
adresi, yeri belli ve kurallara 
bağlı olarak yaşayan tebaanın 
belirli hakları ve muafiyetleri 
var. Fatih devrinden beri böyle 
avantajlara sahip. 

Bir anlamda “citoyen”, 
“citizen”, “burger” kelimeleri 
gibi, şehirde (kalede) kayıtlı 
olarak yaşayan ve bazı haklara, 
üstünlüklere sahip olan kişi 
demek. 

Kısacası serbest (başı bağlı) 
olmak bir hak ve böyle ol-
mayanlara karşı bir üstünlük 
sağlıyor.

Gelin bu kelimenin tersini 
hatırlayalım: 

Yine Farsçadan ser (baş) ve 
(sar) ahmak sözlerinin bile-
şiminden üretilmiş, serseri, 
sersem gibi bir anlam. 

Bu da başıbozukları, yani 
başıbağlı olanların tersine, kale 
dışında yaşayanları, dolayı-
sıyla serbest insanların sahip 
olduğu hakları edinemeyen 
kişileri  anlatan bir sözcük. 

Siyasi tarihimizdeki Serbest 
Fırka denemesini bu etimolojik 
bağlamda hatırlayınca, daha 
baştan kavramları oturtamadı-
ğımız anlaşılıyor.  

H H H

Türkçe’de bu kavramları 
geliştiremez miyiz?  Elbette 
yaparız. Bilim insanlarımız, 
felsefecilerimiz, edebiyatçıları-
mız çalışıyor ve yeni kelimler 
oluşturuyorlar. İlerde bunun 
etkisini mutlaka göreceğiz.

Bunu başarana kadar ödünç 
aldığımız kelimeleri kullan-
maktan çekinmeyelim. Mesela 
Yunanca dünyaya 52 bin keli-
me hediye etmiştir. Tele (uzak) 
kelimesinden türeyen yüzlerce 
ismi düşünün. Telekomüni-
kasyondan telefona kadar. Batı 
dillerinden Yunanca ve Latin-
ce kelimeleri çıkarsanız, bir 
anda bilim ve felsefe biter, tıp 
kalmaz. Teknolojinin sözü edi-
lemez. Bir de grafe (yazmak, 
fotoğraf, coğrafya, biyografi 
vs)  ve logos’u (loji) çıkarırsa-
nız taş devrine döner ortalık.

(Bu arada bizim de Yunan-
ca’ya kattığımız çok sayıda 
kelime var tabi ama bunlar 
daha çok yaşamla ilgili.)

H H H

Anadil Anayurt demek, ana 
sütü demek. Hele bizim gibi şi-
irle, yazıyla uğraşanlar için, bir 
terzinin elindeki kumaş kadar 
yaşamsal. 

Dil, sadece birkaç yüz 
kelimeyle anlaşmak değil, çok 
daha derin bir kavram. Kimli-
ğimizi, kültürümüzü oluşturan 
ve gelenekleri kuşaktan kuşağa 
aktaran en önemli değer.

Dilimizi hoyratça, dikkat-
siz bir biçimde kullanırsak, 
dünyamızı kirletmiş oluruz. 
Evet, kelimeler dünyayı kirle-
tir, ilişkileri yıpratır, toplumda 
çöküşe neden olur. 

Gelişmiş ülkeler zengin 
oldukları için kültüre dile 
eğilmiş değil, tam tersine 
düzgün ve devam eden bir dile 
ve kültüre sahip oldukları için 
zenginler. 

Açık söyleyeyim: Ana dilini 
doğru dürüst konuşamayan, 
yazamayan insanları dinledi-
ğim, okuduğum zaman, derin 
bir huzursuzluk duyuyorum.  

Adının önündeki unvan ne 
olursa olsun, düşüncelerini 
ciddiye alamıyorum. (Şiveden 
söz etmiyorum elbette)

De’lerin da’ların yanlış 
kullanımı bir salgın hastalık 
gibi yayıldı.

Birçok düzgün eğitimli 
kişi “yalnız” yerine “yanlız” 
yazıyor ve ben bu kullanımı 
gördüğümde gerisini okumu-
yorum. Elbette hepimiz ufak 
tefek yanlış yapabiliriz ama 
bu kadar temel kelimelerde 
olmamalı. 

Yalnız arabeskçiler değil, 
bazı yazarlar bile arabeks de-
menin doğru kullanım olduğu-
nu sanıyor. 

Anlı şanlı hukukçuların 
bazıları ekranda “hukuğu” 
diye konuşuyor. Oysa hukuku 
demesi gerekir. Yabancı kökten 
gelen bu tarz kelimelerin 
sonunu yumuşatmak yanlıştır. 
Mesela  bayram tebriği değil, 
tebriki, stoğu değil stoku. 

Batı dillerinden aldığımız 
sürpriz kelimesi ise çoktan 
süpriz oldu. 

Üzücü.
H H H

Osmanlı münevverlerinin 
lisanı her zaman halktan farklı 
olmuştur. Bu ayrım şimdi de 
kalkmadı ortadan. Şu tarz bir 
entelektüel dil oluştu. “Bir 
hayat tasavvuru olarak se-
küler düzenin sürdürülmesi 
için göze alınan yaptırımları 
düşünürken, bu tarza mahsus 
ve biricik olanı ayırdetmemiz 
gerekiyor.” 

Eski ve yeni kelimelerin yan 
yana getirilmesini anlıyorum 
ama ünik (unique) yerine kul-
lanılan “biricik”i duyduğum 
zaman ter basıyor. 

Onca yabancı kelime 
kullanan birçok yazar ünik 
dememek için biricik diyor. 
Oysa ‘yegâne’ var dilimizde, 
ne güzel bir kelime. 

Bu iş öyle noktalara vardı 
ki bir konuşmamda, ailesi 
Nazizm’den çok çekmiş bir 
öğrenci söz alıp “Hitler’i şu 
lidere bu lidere benzetiyorlar. 
Oysa Hitler biriciktir.” dedi. 
Demek istediğini anladım tabi 
ama halk bu konuşmayı duysa 
biricik Hitler’i övdüğünü sanır. 
Biricik; çocuğa, sevgiliye, dosta 
söylenen bir sevgi sözcüğü. 
Ünikle ne ilgisi var.

Bir de laik yerine seküler 
deme modası çıktı. Kulağa 
daha entelektüel geliyor. 

Oysa ikisi ayrı kavram. 
Benzeyen yanları da var benze-
meyen yanları da. Tarih içinde 
edindikleri anlamları ayırmak 
gerekir. (Bu arada laik Yunanca 
düpedüz halk demek.)

Konu çok uzun ama di-
lin önemini vurgulamak için 
vereceğim bir örnekle sözümü 
bitirmek zorundayım:

Michelangelo’nun Musa 
heykelini biliriz. Hani üstadın, 
bitirdikten sonra “Konuş, niye 
konuşmuyorsun!” diyerek elin-
deki çekici fırlattığı başyapıt. 

Okul kitaplarında gördü-
ğüm günden beri dikkatimi 
çekerdi.  Peygamberin başına 
niçin iki boynuz kondurmuş 
Michelangelo?

Sonra öğrendim ki  Eski 
Ahit’i İbranice’den ilk kez La-
tince’ye çeviren kişi  o dildeki 
‘günışığı’ ile ‘boynuz’ kelimele-
rini karıştırmış. Sina dağından 
başında güneş ışınlarıyla inen 
peygamber, başında boynuz-
larla yürüyen Musa oluvermiş.

Tanrı hepimizi böyle yanlış-
lardan korusun! ●

Zülfü
Livaneli

Dilimizi hoyratça, 
dikkatsiz bir 

biçimde kullanırsak, 
dünyamızı kirletmiş 

oluruz. Evet, 
kelimeler dünyayı 
kirletir, ilişkileri 

yıpratır, toplumda 
çöküşe neden olur.  

Gelişmiş ülkeler 
zengin oldukları 
için kültüre, dile 

eğilmiş değil, tam 
tersine düzgün 
ve devam eden 

bir dile ve kültüre 
sahip oldukları için 

zenginler

Günümüzde büyük şehirlerde 
hayatlarını sürdüren insanlar,  
birçok sorundan muzdarip halde. 

Kalabalıktan trafikte kaybedilen vakte, 
yetersiz yeşil alanlardan işyerlerinin 
uzaklığına kadar birçok sorun saymak 
mümkün. 15 dakikalık şehir fikri ise bu 
sorunlara çözüm sunma iddiasında.

Bir şehir sakininin ihtiyaç duyduğu 
her şeye yürüyerek, bisikletle veya 
toplu taşıma ile 15 dakika içinde ula-
şabileceği şehirler tasarlayarak yaşam 
kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir 
kentsel tasarım olan 15 dakikalık şehir, 
yeni bir yaklaşım değil. Kökenlerini 
1920’li yıllarda bulan 15 dakikalık 
şehir planı fikri, Fransız Profesör Carlos 
Moreno’nun çalışmalarıyla son yıllarda 
popüler hale geldi. Moreno’ya göre 
“araba gerektirmeyen bir yaşam” 
sunan bu plan, şehrin temel işlevleri 
olan yaşamak, çalışmak, tedarik etmek, 
öğrenmek ve eğlenmeyi her sakini için 
sağlayacak. 

Araç kullanımını azaltacak bu plan 
sayesinde, karbon emisyonu düşecek, 
korna sesleri bitecek, insanların günlük 
ihtiyaçları için daha az zaman harcaya-
cak kamusal alanlar artacak. 

Paris kararlı
Haziran 2020’deki Paris Belediye Baş-
kanlığı seçimlerinde bu fikri kampanya-
sının merkezine koyan Anne Hidalgo, 
tekrar seçildi. Hidalgo, Seine Nehri’nin 
bir kısmını araba trafiğine kapatarak 
yayalar için yeni alanlar açtı, 40 okulun 
bahçesini ortak kullanım alanına çevir-
di, Koronapist adı verilen toplamda 50 
kilometrelik bisiklet yolu yaptı. Paris’in 
birçok noktasında bisiklet yolu çalışma-
ları da devam ediyor. 

15 dakikalık şehir planına geçeceği-
ni duyuranlar arasında Madrid, Milan, 
Ottawa ve Seattle gibi şehirler de bu-
lunuyor. Melbourne ve Detroit ise “20 
dakikalık” planlar üzerinde çalışıyor. 

Ancak planın hayata geçirilmesinde 
bazı zorluklarla karşılaşılacağı muhak-
kak. Şehrin bir noktasına toplanmış ku-
rumsal hayat ve işyerleri, yoğun turist 
çeken bölgelerin geleceği konular ise 
bunların başında geliyor. Söz konusu 
şehir planının eleştirilen noktaları ise 
başlıca sosyal bölünmelere yol açma, 
kentin dokusunu zedeleme ve deza-
vantajlı kesimleri şehrin imkanlarından 
mahrum bırakma ihtimalleri olarak 
sıralanıyor. 

15 dakikalık şehrin olumlu ve 
olumsuz taraflarını, İstanbul’a uygu-
lanabilirliğini şehir planlaması ve kent 
sosyolojisi uzmanlarına sorduk...

‘15 dakikalık’ şehirler
kurmak hayal değil
Araba olmadan 15 dakikalık mesafe içinde tüm ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilir miyiz? Şehir plancısı Carlos Moreno’ya göre 
bu mümkün. Daha sağlıklı bir havaya sahip, yeterli yeşil alan 
barındıran, korna sesinden uzak bir şehirde yaşamak mümkün

“15 dakikalık şehirdeki temel fikir karbon 
ve petrol türevi yakıtlara bağımlı ulaşımı 
hayatımızdan çıkartmak. Ancak bu planı 
birkaç açıdan eleştirmek mümkün. Bunların 
başlıcalarından biri, kentin en dezavantajlı 
gruplarını dışlayabilecek bir model olması. 
Özellikle yoksul kesimin şehirdeki mobili-
tesini engelliyor. Başka bir eleştiri de kentin 
ruhuyla ilgili. Kentin merkezi, kentin ruhunun 
olduğu yerdir. İnsanları kentin çevresinde 
tutmaya çalışmak ise o ruhu yok eder. Şehir 
planlamalarında sadece teknokratların değil, 
şehir sakinlerinin de görüşleri alınmalı. Bu, 
yeni bir şehir tasarlanırken uygun olabilecek 
bir proje. Ancak İstanbul’da çok fazla sorun 
var.”

“Bu planın sağlıklı olarak gerçekleştirile-
bilmesi için en önemli unsurlardan biri, 15 da-
kikalık ulaşım alanının yürünebilirliği. İstan-
bul’un ise azımsanamayacak bir kısmı duvar 
ve beton ile çevrilmiş durumda. Temel ihtiyaç 
birimleri, bu planın merkezinde yer alıyor. 
Ancak bu birimlerin var olması yetmiyor, aynı 
zamanda her duyusal seviyedeki insan için 
erişilebilir olması lazım. İstanbul bu konuda 
da eksik bir şehir. Plan ayrıca hibrit alanları 
öngörüyor. Mesela okul bahçeleri, öğrenciler 
gittikten sonra herkesin kullanabileceği bir 
alana dönüyor. Ancak bizde okul bahçeleri 
beton olduğu için otopark oluyor. Bu koşulları 
düşündüğümüzde, İstanbul’da 15 dakikalık 
şehir planı için uygun olabilecek semtler 
arasında Beşiktaş, Kadıköy, kısmen Üsküdar, 
Şişli ve Sarıyer’in merkezini sayabiliriz.”

“İstanbul’da çok paradoksal bir şehir kül-
türü söz konusu, bir yanda betonlaşma var-
ken bir yanda da bu betonlaşan yeni yerleşim 
yerlerinde çok hızlı bir sosyalleşme görüyo-
ruz. Paris’in eksikliği de tam burada. Şehrin 
ölü taraflarını canlandırmak için milyonlarca 
para harcandı fakat bir türlü kıpırdanma 
gerçekleşmedi. Bu proje ile bazı iyileştirmeler 
olsa da çok büyük kazanımlar elde edileceğini 
düşünmüyorum. Paris banliyölerini çalışan 
bir uzman olarak diyebilirim ki, bu plan şehrin 
dezavantajlı kesimlerinin yaşam alanlarını 
dönüştürmeyecek, sorunlu yerleşim yerleri 
için çözüm olmayacak.”

“Kent ruhunu yok
etme riski var”

“Beşiktaş, Kadıköy
ve Şişli uygun olabilir”

“Büyük kazanımlar
beklemiyorum”

Prof. Dr. Yeşeren Eliçin
 (Galatasaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Cemal Cenk Hamamcıoğlu 
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Poyraz 
(İstanbul Ticaret Üniversitesi)

YUSUF AKCAKAYA
yusuf@gazeteoksijen.com

15 dakikalık şehirlerde bisiklet kullanımının önemi büyük tabii bisikletler için ayrılan yolların da...
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Artık 2 yaşında çocukta          
Tip 2 diyabet görüyoruz

Dr. Mark Hyman: Bu haftaki konu 
çok önemli çünkü bir çocukluk çağı 
obezitesi salgınıyla karşı karşıya-
yız. Bunun ne olduğu, nasıl olduğu ve 
nasıl düzeltileceği hakkında derinle-
mesine konuşacağız. Konuğum Dr. 
Elizabeth Boham. Liz inanılmaz bir 
doktor ve beslenme uzmanı.

Dr. Elizabeth Boham: Teşekkür 
ederim Mark. Burada olmak harika.

Dr. Hyman: Biliyorsunuz iki tip 
diyabet var; yetişkin başlangıçlı diya-
bet de denen Tip 2 diyabet ve çocuk-
larda görülen ‘Juvenil Diyabet’ ya da 
Tip 1 diyabet. Ancak artık iki ya da 
üç yaşında çocukların Tip 2 diyabete 
yakalandığını görüyoruz.  ABD’de her 
dört genç erkek çocuktan biri ya Gizli 
Şeker (Pre-Diyabet) ya da Tip 2 diya-
bet hastası. Çünkü çocukların yüzde 
30’dan fazlası ya fazla kilolu ya da 
obez. Yani her üç çocuktan biri. (Tür-
kiye’de her dört çocuktan biri aşırı 
kilolu ya da obez.) Peki bu onların 
suçu mu?  

Dr. Boham: Elbette hayır. İki ya-
şında bir çocuk şeker hastası oluyorsa, 
bunun öncelikle annenin hamilelik 
süresince ne yedikleri ve ne kadar kilo 
aldığıyla bağlantısı var. Tabii kalıtım 
da rol oynuyor. Epigenetik bilimi 
sayesinde, kalıtımın metabolizma-
ya etkileri yeni yeni ortaya çıkıyor. 
(Epigenetik, dış görünümümüzde 
kalıtımsal olup genetik olmayan de-
ğişiklikleri inceleyen bilim dalı. Bu 
değişiklikler hücreyi ya da organiz-
mayı doğrudan etkiliyor ancak DNA 
dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleş-
miyor.) Yani hamilelik sırasında anne-
nizin yedikleri, sizin metabolizmanı-
zın nasıl çalışacağını belirliyor. Düşük 
kilolu doğan bebeklerin çocuk ve ye-
tişkin olduklarında obezite ve insülin 
direnci açısından yüksek risk altında 
olmalarının nedeni de bu. Aşırı kilolu 
doğan bebeklerde de aynı risk var.

Sonuçta doğum kilosu önemli ve 
buna, annenin hamilelik boyunca 
yedikleri, ne kadar kilo aldığı ve ne 
kadar hareketli olduğu, hatta yaşadığı 
çevredeki toksinler ve mikrobiyom 
etki ediyor.

Bebek maması diye  
bir şey olabilir mi?

Dr. Hyman: Bahsettiğiniz konu 
çok önemli, fetüsün büyüdüğü ortam, 
gelecekteki kanser, kalp hastalığı, 
diyabet, obezite riskini belirliyor. Ha-
mileyken sağılıklı beslenmek hayati 
derecede önemli. Ama bu bebekler 
doğduktan sonra da toksik bir beslen-
me ortamının içine düşüyorlar. Ör-
neğin bebek maması diye birşey var, 
bebek maması nedir yahu? Ne kadar 
saçma. Avcı toplayıcı atalarımızın 
sadece anne sütleri vardı.

Dr. Boham: Çok doğru, o bir 
yana beni deli eden bir şey daha 
var,  bir restorana gittiğinizde 
hemen masaya getirdikleri ‘çocuk 
menüsü’. O menü tam bir çöp, 
kusura bakmayın.

Dr. Hyman: Evet. Çocuk 
menüsü dedin mi çıtır tavuk, 
patates kızartması, hamburger, 
sosisli sandviç, pizza, makar-
na... Japonya’da çocuklar ne 
yer? Çiğ balık ve deniz yosu-
nu. Her biri gerçek birer çöp olan 
kutu kutu şekerli kakaolu abuk 
subuk gevrekleri yok. Çocuk-
larımızı köpeğimizi beslemeye-
ceğimiz şeyler ile besliyoruz. Bir 
düşünün, köpeğinize kakaolu 
gevrek verir misiniz?

Dr. Boham: Hayır tabii ki. İnsan-
ların çocuklarına yedirdikleri şeyleri 
görünce gerçekten çıldıracak gibi 
oluyorum.

Çocukken obez olanlar  
13 yıl daha az yaşıyor

Dr. Hyman: Çocuklarım büyürken 
bizim sofrada hep iki farklı yemek 
olurdu; ye ya da yeme. O kadar. Ev bir 
restoran değil ki, çocuk menüsü olsun. 
Annem de bize böyle davrandı. Bir 
gün hiç unutmam, kahvaltıda yumur-
ta yaptı annem. Kız kardeşim yemedi. 
Annem ne yaptı? Öğle yemeğinde 

aynı yumurtayı tekrar kardeşimin 
önüne koydu. Yine yemedi. Akşam 
oldu, baktım aynı yumurta masaya 
geldi. Kız kardeşim gün boyu birşey 
yemediği için o açlıkla sonunda o yu-
murtayı yedi ama bir daha da ağzına 
yumurta sürmedi. Şimdi biz bu kadar 
acımasız olmak zorunda değiliz ama 
çocuklarımız için yarattığımız yemek 
ortamının onların tüm yaşamlarını 
belirlediğini aklımızdan çıkarmamalı-
yız. Obez çocukların yaşam beklentisi 
13 yıl daha az.

Dr. Boham: 5 yaşında obezseniz, 
büyüdüğünüzde de obez olma riski-
niz yüzde 90’dır. Üstelik çocukluktan 
aşırı kilolu ya da obez olanların yetiş-
kin olduklarında bu kiloları  vermeleri 
çok çok daha zor.

Dr. Hyman: Aşırı kiloya program-
lanmış gibiler, değil mi?

Dr. Boham: Çok fazla yağ 

hücresi biriktirirler. Yetişkinken 
normal kiloya sahip olmaları çok 
zorlaşır. Daha baştan bu kilo alımını 
engellememiz, çocuğun hayatı boyun-
ca işini kolaylaştırır.

Çocuklarımızı bağımlı  
hale getiriyorlar

Dr. Hyman: Kalp hastalıkları, safra 
kesesi taşları, yağlı karaciğer, uyku ap-
nesi, yüksek tansiyon, astım, her türlü 
ortopedik sorun yetmezmiş gibi bu 
çocuklar bir de aşırı kiloları yüzünden 
dışlanırlar, alay konusu olurlar. Psiko-
lojileri bozulur. 

Ve üstüne bir de bu çocukları obur, 
tembel, sorumsuz olarak damgalıyo-
ruz, çünkü şişmanlığın onun kendi 
seçimi olduğunu düşünüyoruz. Oysa 
bu çocuklar, gıda şirketleri tarafından 
kasıtlı olarak son derece bağımlılık 

yapan, beyin kimyasını 
bozan, hormonlarınızı, 
metabolizmanızı ele ge-

çirmek için tasarlanmış ürünlerle dolu 
bir dünyanın içine bırakılıyorlar. Bu 
şirketler, iç yazışmalarında ‘insanları 
ürünlerine bağımlı hale getirmek’ 
amacını açık açık dile getiriyorlar. 
Bence bu düpedüz bir suç. Ve küçük 
çocukları hedef alan reklamlar ya-
pıyorlar. İki yaşında bir çocuk nere-
deyse hiç konuşmuyor, ancak tüm 
abur cuburları tanıyor. Daha zar zor 
yürüyor ama markete götürürseniz 
hepsinin adını biliyor. Eliyle gösteri-
yor. Televizyonda yılda belki bin kez 
abur cubur reklamı görüyorlar. Ayrıca 
gizli reklam da var. Örneğin Facebo-
ok, çocukları hedef alan abur cuburlar 
için yılda 5 milyar dolarlık reklam 
alıyor. Bununla nasıl savaşırsın? 

Dr. Boham: O kadar zor ki. Ço-
cuğunuzu doktora götürdüğünüzde, 
neye bakarlar, büyüme çizelgesi ve 
BMI’ye (Vücut Kitle Endeksi). Size ço-
cuğunuzun yaşıtları arasında nerede 
olduğuna dair bir fikir verir. Eskiden 
aşırı kilolu ve obez olarak iki katego-
ri vardı. Şimdi buna bir de ‘şiddetli 
obezlik’ eklendi.

Eskiden süper obez             
çocuk görmezdik

Dr. Hyman: Süper obez. Eski-
den Pickwickian sendromu gibi bir 
genetik bozukluğu olmadıkça, bu 
kadar kilolu çocuk görmezdik. Bence 
şu anda gerçekten bir kriz içindeyiz. 
Tüm insan ırkının gelecek nesli tehdit 
altında. Ve bu küresel bir kriz. Sadece 
bize ait bir problem değil.

Dr. Boham: Kesinlikle. ABD’deki 
çocukların veya ergenlerin yüzde 5’i 
aşırı obez. Kızların yüzde 7’si, erkekle-
rin yüzde 9’u şiddetli obezite katego-
risinde. Burada asıl önemli iş, çocukla-
rı zayıflatmak değil daha baştan aşırı 
kilo almalarını önlemek.

Dr. Hyman: Ve çoğu zaman suç 
ailede. Eğitim ve farkındalık eksikliği 
var. Nüfusumuzun gelecek neslini 
gerçekten yok ediyoruz. Çocuk dokto-
ru olan arkadaşım Harvey Karp, “Ço-
cuklarımıza yaptığımız şeyi yabancı 
bir ülke yapsaydı, onları korumak için 
savaşa giderdik” diyor. O kadar haklı 
ki. Çocuklarımızı korumak için hiçbir 
şey yapmıyoruz. Örneğin çocuklara 
yönelik gıda pazarlamasını sınırlamı-
yoruz. Çocukları hedefledikleri tüm 
bu abur cubur yiyeceklerden onları 
kurtarmıyoruz. 

Dr. Boham: Ortalama bir çocuğun, 
şekerle tatlandırılmış içeceklerden 
günde 270 kalori tükettiğini söylü-
yorlar ki bu alınan toplam kalorinin 
yüzde 10-15’i kadar. Hiçbir besin 
değeri olmayan, insülin direnci, Tip 
2 diyabet ve tüm yaşamları boyunca 
karşılaşacakları metabolik sorunlara 
yol açan işte o boş 270 kalori. Buradan 
başlamak gerek. Çocuklarımızın gazlı 
içeceklere ya da ne spor yaparlarsa 
yapsınlar herhangi bir enerji içeceğine 
ihtiyacı yok. Sakın içirmeyin.

Dr. Hyman: Kutu kutu meyve 
suları da var. Günde sadece bir kutu 
gazlı içecek bile, bir çocuğun obez 

olma riskini yüzde 60 artırı-
yor. Günde bir gazoz deyip 
geçmeyin. 

Dr. Boham: Bu delilik.

Karaciğer nakil listesi          
genç hastalarla dolu

Dr. Hyman: Atlanta’da 
çocuklukta obezite üzerine bir 
konferanstaydım. Orada karaci-
ğer uzmanı olan bir doktor vardı. 

‘Burada ne işin var?’ diye sordum.  
“Çocuklarda muazzam yağlı 
karaciğer oranları görüyoruz. Artık 
karaciğer nakli listesinde daha çok 
genç var” dedi.

Dr. Boham: Evet. Bunların hepsi 
insülin direncinden ve çoğunlukla 

şekerle tatlandırılmış içeceklerden 
kaynaklanıyor.

Dr. Hyman: Evet. Karaciğer 
yağlanmasının ana nedeni yüksek 
fruktozlu mısır şurubu. Netflix’te 
benim de katkı yaptığım Fed Up diye 
bir belgesel var. İzlemenizi tavsiye 
ediyorum. (2014 yapımı bu belgeseli 
Türkiye’de Tıka Basa adıyla izleye-
bilirsiniz. Beyin MR’ında şekerin be-
yinde kokainle aynı bölgeyi harekete 
geçirdiğini görmek çok çarpıcı)...

SAĞLIK

Emzirmek neden faydalı? 
Çocuk maması sağlıklı 

mı? Meyve suları, enerji 
içecekleri, gazozlar 

neden zararlı? Yaş grubu 
başına önerilen ekran 

süresi, uyku ve kilo alımı 
arasındaki ilişki, evimizi 

nasıl ‘güvenli bölge’ 
haline getiririz?

Dr. Elizabeth Boham 
anlatıyor
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Hyman gıdaları ilaç olarak kullan-
dığı sağlıklı yaşam reçeteleriyle 

tanınıyor. Cleveland Clinic Func-
tional 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. ELIZABETH BOHAM 
Kolesterol ve kalp hastalığı uzmanı. 
Fonksiyonel tıpta dünyadaki en iyi 

isimlerden biri. Massachusetts’teki 
UltraWellness Center’da ‘işlevsel 

tıp’ yaklaşımı aracılığıyla, hastala-
ra, hastalıkları önlemek ve iyileş-
tirmek için vücutlarındaki dengeyi 
sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı 
zamanda diyetisyen ve egzersiz 
fizyoloğu. Cornell mezunu. The 

Doctor’s Farmacy yazarı.  

Dünyaca ünlü ABD’li  
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çocuklarda giderek daha 

büyük bir sorun haline 
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Çocuklarda 
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ve obeziteyi 
NA S I L 
ö n l e r i z ?
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Dr. Boham: Öyleyse ne yapabi-
liriz? Her zaman konuştuğumuz ilk 
şey emzirmenin önemi. Mümkün 
olduğunca çocuğunuzu emzirin. 
Çünkü bu onların obezite riskini 
ömür boyu azaltır. 

Dr. Hyman: Anne sütünün obezi-
teyi önleyici nasıl bir etkisi var? 

Dr. Boham: Bir kere anne sütü 
gerçek bir mucize. Ama emzirmek 
çok önemli. Anne sütünü sağıp 
bebeğinize verebilirsiniz elbette ama 
bebekler sütü annelerinin göğsünden 
emdiklerinde biberonla beslendik-
leri kadar çok tüketmezler. Ayrıca 
biberonla daha hızlı beslenirler, bu 
da bebeğin aldığı kalori miktarını 
artırır. Muhtemelen emzirmenin 
mikrobiyomla ilgili avantajları da 
var, bebekler biberonla beslendiğin-
de bundan yararlanamazlar. Biberon 
şişesi bir plastikse, oradan alacağı 
örneğin BPA (Sert plastiklerin içinde 
bulunan bir bileşen, gıda ve içecek 
ambalajlarında bulunuyor) metabo-
lizması ve kilosuna etki eder.

Dr. Hyman: Bebek mamaları 
aslında mikrobiyomu değiştiriyor, 
oldukça toksik olan bakterileri besli-
yor ve vücutta enflamasyon yara-
tıyor. Anne sütüyle ilgili gerçekten 
büyüleyici olan şey, içinde bebek için 
hiçbir besin değeri olmayan, oligo-
sakkaritler adı verilen sindirilemeyen 
liflerin ve nişastaların bulunmaması, 
tamamen mikrobiyomu beslemek 
için tasarlanmış olmasıdır. Peki ebe-
veynler başka ne yapabilir?

Dr. Boham: Ve tabii şekerli tat-
landırılmış içeceklerden kaçınmak 
gerek.

Dr. Hyman: Sıvı şeker kalorisi 
yok, nokta. Meyve suyu da yok...

İçirecekseniz meyve suyunu  
yüzde 100 sulandırın

Dr. Boham: Meyve suyu yok, 
enerji içeceği yok, kola, gazoz hiçbiri 
yok. Bunlar boş kaloriler. Arada bir, 
isterseniz çocuğa yüzde yüz sulan-
dırılmış meyve suyu verebilirsiniz, 
ancak o bile gerekli birşey değil.

Dr. Hyman: Bu meyve ve sebze 
tüketiminin yerine geçmez değil mi?

Dr. Boham: Hayır, meyve 
yemiyor, suyunu içsin diye birşey 
yok. Sonra çocuklarınızı hareket 
ettirmek, onları her gün dışarı çıkar-
mak, gerçekten önemli. Bunu günlük 
rutinlerinin bir parçası yapmalıyız.  
Dışarı çıksınlar, spor yapsınlar ya da 
sadece arkadaşlarıyla takılsın, eğlen-
sinler. Ama eve tıkılmasınlar.  

Dr. Hyman: Telefonlarında çok 
fazla parmak egzersizi yapıyorlar…

Dr. Boham: Aman tanrım, tele-
fon. O başlı başına bir sorun. Ebe-
veynlerin işini iki üç kat  zorlaştırıyor 
o telefonlar. Ekran başında geçirilen 
süre, iki yaşın altındaki çocuklar için 
sıfır olmalı. Biraz büyüdüklerinde ise 
üst limit iki saat. O da 

maksimum, ne kadar az o kadar iyi. 
Çocuğun yatak odasına ekran sok-
mayın. O odada televizyona, telefona 
veya bilgisayara yer yok. 

Kritik olan bir başka şey uyku. 
Çoğu çocuk yeterince uyumuyor. Ve 
bunun metabolizmaları üzerinde 
çok olumsuz etkisi var. Uykusuz 
kaldığımızda kilo alma olasılığımız 
artar. İnsülin seviyesi yükselir. Daha 
yüksek seviyelerde insülin direnci ve 
metabolik sendrom ortaya çıkar. Bu 
nedenle, çocuklarınızın uyku ve 
uyanma saatlerini bir düzene koyun.

Dr. Boham: Gençlerimizin günde 
8 ila 10 saat arasında uykuya ihtiyacı 
var. 6 ila 12 yaşındakiler geceleri 9 
ila 12 saat arasında uykuya ihtiyaç 
duyar. Ve tabii ki 1-2 yaşındakiler 11 
ila 14 saat uyumalı. Ancak gençler 
giderek daha geç yatıyor, çünkü sa-
atlerce telefonlarıyla oynuyorlar. Ve 
tabii sonra geç kalkmak istiyorlar. 

Dr. Hyman: Bu zor, evet.
Dr. Boham: 20.00’den önce uyu-

yan çocukların daha düşük obezite 
riskine sahip oldukları, bilimsel bir 
gerçek. Uykusuzluk, bahsettiğim 
gibi insülini ve açlık hissi uyandıran 
Ghrelin hormonunu artırıyor. Bu da 
onları daha çabuk acıktırıyor.

Yeterince uyumazsanız 
sağlıklı yemek de kilo aldırır

Dr. Hyman: Yeterince uyumazsa-
nız, daha çok acıkırsınız, daha fazla 
şeker ve karbonhidrat istersiniz. Bu 
yetişkinler için de geçerli.

Dr. Boham: Evet, bu durum vü-
cutta enflamasyon sürecini yaratır, 
doğru yiyecekleri yiyor olsanız bile, 
kilo alma olasılığınız yükselir. Yete-
rince uyumuyorsanız, metabolizma-
nız bozulabilir. 

Dr. Hyman: Pekala, sık sık ko-
nuştuğum diğer şey, evinizi nasıl gü-
venli bölge haline getirirsiniz? Kilo 
alan üç veya beş yaşında çocuk “Hey 
baba, arabanın anahtarlarını alabilir 
miyim? McDonald’s’a gideceğim 
de” diyemez. Evinizi nasıl güvenli 
bölge yaparsınız? Bunun çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Kurabiye 
istiyorsanız kendiniz yapın, gerçek 
malzemelerden yapın. Ve bir ton da 
yemeyin. Patates kızartması istiyor-
sanız, evde kızartın. Bence ebeveyn-
lerin çocukları için güvenli bir ev 
ortamı yaratmak gibi bir sorumlulu-
ğu var.

Dr. Hyman: Bir çocuğun elektrik 
çarpması nedeniyle ölme olasılığı, 
dolabınızda bulunan kötü yiyecek-
lerden, onlara kahvaltıda sundu-
ğunuz gevrekler ya da fazla şeker 
içeren şekerli yoğurttan çok daha az. 
Bir kutu koladan da… Bu yüzden bu 
konuyu gerçekten ciddiye almalıyız.

Dr. Hyman: Yıllar önce bir gün 
evdeyiz, oğlum dedi ki, “Baba, arka-
daşlarımı çağırmak istiyorum ama 
evde yiyecek bir şey yok.” Tabii ki 

yiyecek çok şey vardı. Ama hepsi pi-
şirmemiz ve yapmamız gereken şey-
lerdi, gerçek yemekler yani. Yine de 
“Tamam, hadi kalk markete gidelim” 
dedim. “Ne istersen alabilirsin, ama 
bir şartım var. Etiketi okuyacaksın, 
alacağın şey trans yağ veya yüksek 
fruktozlu mısır şurubu içermeyecek, 
yoksa almam” diye de ekledim. Git-
tik, yarım saat sonra yanıma geldi, 
“Baba, alacak hiçbir şey bulamadım” 
dedi. Bence sorun bu, ama toplum 
olarak bunu hiç ciddiye almıyoruz. 

Çocuklarınızı küçük   
yaşta mutfağa sokun 

Dr. Boham: Şimdi oğlunuz harika 
bir aşçı oldu, birbirinden lezzet-
li yemekler yapıyor. Bu yüzden, 
çocuklarımızı küçük yaşta mutfakla 
tanıştırmamız gerektiğini düşünüyo-
rum. İki yaşında bile olsalar, mama 
sandalyesi mutfakta olacak. Onları 
küçük yaşta yemek pişirme sürecine 
dahil etmek zorundayız.  

Dr. Hyman: Kesinlikle doğru 
söylüyorsun.

Dr. Boham: Onlara “Tamam, 
bu gece sağlıklı bir akşam yemeği 
yiyelim. Ne yemek istersiniz; ama 
pişirmeme yardım edeceksiniz…” 
deyin. Bir şeyleri yıkasınlar, kessinler, 
soysunlar, rendelesinler, karıştır-
sınlar… Bu onları gerçekten sürece 
dahil ediyor, tarifin ve hazırlığın bir 
parçası oluyorlar, sonra o yemeği 
daha çok seviyorlar. 

Dr. Hyman: Evet. Ve hem lezzetli 
hem sağlıklı harika şeyler yapabilir-
siniz. Mesela beyaz undan waffle ye-
rine kaju fıstığından waffle yapabilir-
siniz. Ya da badem unundan krepler 
yaparsınız. Üstüne bir ton akçaağaç 
şurubu koymanıza gerek yok, meyve 
veya meyve ezmesi kullanabilirsi-
niz. Yani pek çok hile var. Hepimizin 
yeniden mutfağa dönmemiz gerekti-
ğini düşünüyorum. İnsanlar mutfağa 
girip yemek pişirmektense, oturup 
televizyonda saatlerce yemek progra-
mı izlemeyi tercih ediyorlar.

Dr Hyman: O kadar zor şeyler 
yapmak zorunda da değilsiniz. Ge-
çen gece bizim evde doktor arka-
daşlarımla yemek yedik. Biraz geç 
geldim, hiçbir şey hazır değildi. Saat 
5:15’ti, herkes 5:30’da geldi, 5.45’te 
yemek hazırdı. Fırına somon, kav-
rulmuş kabak, balkabağı attık. 20 
dakikada pişti. Çok lezzetliydi.

İşi en başından sıkı tutmak 
gerek, sonra kilo verilmiyor

Dr. Boham: Ve bence gerçekten 
kritik olan, en başından beri işi sıkı 
tutmak. Doğduğunda, hayatının 
erken dönemlerinde ve sonrasında 
sağlıklı beslenme onlar için gerçekten 
büyük fark yaratıyor.

Burada bir hastamdan bahset-
mek istiyorum. 10  yaşında bir erkek 
çocuktu. Kilo almaya başlamıştı. 
Aslında büyümenin hızlandığı bir 
yaş, bazen o yaş civarında biraz 
fazla kilo almak iyi olabilir, ama bu 
durum annesini endişeleniyordu. Bir 
de karnının etrafında biraz fazla kilo 

alıyordu. Telefonunda daha çok 
vakit geçirmeye başlamıştı. Dı-

şarı daha az çıkıyordu. Ne 
yediklerine baktım, 

işlenmiş rafine karbon-
hidratlardan bazıları 
diyetine sızmıştı. 
Kötü beslenmiyordu 
ama sızıntı vardı. 
Kahvaltıda krep 
yiyordu, okuldan 
gelip biraz meyve 
suyu ile kraker ve 
simit atıştırıyor-
du. Ve biraz seçiciy-

di, sebzelerle arası 
yoktu.

Beslenme uz-
manımız, anneyi 

yemek pişirmeye 
ikna etti. Mutfakta 
farklı sebze yemekle-

ri yapmaya başladılar, çocuk anne-
siyle market alışverişine çıktı. Evdeki 
rafine ve işlenmiş yiyecekler temiz-
lendi. 

Dr. Hyman: Eğer buzdolabında 
dondurma varsa yersin. Bu konu-
da o kadar kitap yazdım, ben bile 
yerim. Ama dondurma için kimse 
gecenin bir vakti arabasına atlayıp 
iki kilometre yol gitmez. Bizim evde 
dondurma bulunmaz. Ama bir gece 
tatildeydik. Kızım “Baba hadi don-
durma alalım” dedi. Kalktık gittik. 
Bu yazın bir iki kez olur. Asıl sorun, 
günlük kalorimizin yüzde 60’ını ultra 
işlenmiş gıdalarla doldurmak. Bu 
çocuklarımızı öldürüyor. Ve ailenin 
rolü çok kritik. Ne kadar az sayıda 
çocuğun düzenli olarak ailesiyle 
akşam yemeğine oturduğunu bilsen 
şaşarsın.

Çocuklarınızla her           
akşam sofraya oturun

Dr. Hyman: Çok çalıştığım 
zamanlarda bile, her akşam eve gelir, 
çocuklarla birlikte yemek pişirirdim. 
Bu benim için çok önemliydi. Ve şim-
di ikisi de harika birer aşçı oldu. Bu-
gün yemek yapmayı bilmeyen ne-
sillerimiz var. Hayatında hiç yemek 
pişirmemiş, bir sebzeyi nasıl haşlaya-
cağını dahi bilmiyor. Hatta yumurta 
kırmaktan aciz. Tek bildiği bir paketi 
açıp mikrodalgaya koymak. 

Dr. Boham: Evet, bence bu 10 
yaşındaki hastamda gerçekten güzel 
olan şey, beslenme hakkında çok 
şey öğrenmesi ve pişirme sürecine 
dahil olmasıydı. Sonra uykusuna da 
odaklandık. 10 yaşında, her gece 10-
12 saat uyuması lazım. Çoğu zaman 
ebeveynler bunu unutuyorlar. Şimdi  
çok iyi gidiyor. Büyüdü ve kilosu 
artık normal aralıkta. 

Dr. Hyman: Ebeveyn olarak fark 
yaratmak için yapabileceğimiz çok 
şey var. Ama toplum olarak yapma-
mız gerekenler de var. 

Şili’de örneğin, sabah 6 ile akşam 
10 arasında çocuklara yönelik tüm 
gıda reklamları yasak. Kutu kolalara 
uyarı etiketler koydular. Tüm çizgi 
film karakterlerini abur çubuklardan 
çıkardılar. Okullarda fast food’a izin 
vermiyorlar. Bizim okullarda ise du-
rum felaket. Okulların yüzde 50’sinin 
kafeteryasında yemek servisi yapan 
markalı fast food şirketleri var. Yüz-
de 80’i şekerli içecek şirketlerinden 
fon alıyor, okul koridorlarına kola 
makineleri koyuyorlar. Okul çevrele-
ri de fast food restoranlarla dolu. 

Dr. Boham: Ve şu enerji içecekleri 
konusu… Çoğu zaman anne ya da 
baba “Oğlum ya da kızım bugün 
dört saat futbol oynadı, bir veya iki 
Gatorade içsin” diye düşünüyor. Ha-
yır, içmesinler. İhtiyaçları yok. Çok 
istiyorsanız devre arası bir iki dilim 
portakal ve su yeter. Elektrolit yedek-
leri var onların. Bu fazla şekerden 
kaçınmanın birçok yolu var.

Facebook’ta yılda 5 milyar 
dolarlık gıda reklamı var

Dr. Hyman: Ebeveynler olarak 
tavır almalıyız. Çocuklar Facebook’ta 
yılda 5 milyar dolarlık reklam görü-
yorsa, bu şirketler temelde zihin ma-
nipülasyon tekniklerini kullanarak 
bu çocukları bu yiyeceklere bağımlı 
hale getiriyorlarsa, tüm bu çizgi film 
karakterlerini kullanıyorlarsa onlarla 
savaşmalıyız. Çünkü korkunç bir kri-
ze doğru ilerliyoruz. Ve Liz, bu aşırı 
kilolu çocukların liseden, üniversi-
teden mezun olma, iş bulma, iyi bir 
kariyere, başarılı ilişkilere ve evlilik-
lere sahip olma şansları düşüyor.

Dr. Boham: Başta dediğim gibi, 
genç yaşta fazla kiloluysanız, ileriki 
yaşlarda sağlıklı bir kiloyu korumak 
çok ama çok zor. 

Dr. Hyman: Aynen, katılıyo-
rum. Tekrar teşekkürler Liz. •

Haftaya: Güçlü bağışıklık 
sistemi için öneriler

Ne mama ne biberon...

Sokağa çıkma yasakları, uzaktan 
eğitim derken milyonlarca çocuk 
ekran başına kilitlendi. Yapılan 

araştırmalara göre ilkokul öğrencilerinin 
ekran kullanım süresi 1 saatten 4 saate, 4 
ve 8’inci sınıfların 2 saatten 6 saate, lise 
öğrencilerinin ise 3 saatten 10 saate çıktı. 
Bu durum da onların göz sağlığını olumsuz 
yönde etkiledi.

Yüzde 30 artış var
Dünya Göz Hastanesi Göz Doktoru Op. Dr. 
Şenay Yılmaz, pandemi döneminde miyopi, 
hipermetropi, astigmatizma ve göz kuru-
luğu vakarlında artış olduğunu söylüyor. 
Yılmaz, “Çocuklarda özellikle miyopide 
artış yüzde 30’un üstünde diyebiliriz. 
Ekran süresinin artması sadece yeni vaka 
oluşumlarına değil var olan rahatsızlıkların 
da daha hızlı ilerlemesine neden oluyor. Ek-
rana uzun süre bakan çocukların gözlerinde 
ağrı, yanma, batma, göz kırpma refleksinin 
azalmasına bağlı göz kuruluğu, kızarıklık, 
bulanık görme ve gözlerde kayma oluşabi-
liyor” diyor.

Suni göz damlası
“Normalde dakikada 10-12 kez gör kırpılır 
ve bu hem gözü dinlendirir hem de gözün 
nemlenmesini sağlar. Ancak ekrana bakılır-
ken çok dikkatli olunduğundan ve odakla-
nıldığından göz kırpma sayısı dakikada 5’e 
iner. Bu da göz kuruluğuna neden olur. Bir 
çok çocuk hastamıza tedavi için suni göz 
yaşı damlası veriyoruz. Bu vakaların da 
sayısında artış oldu.”  

Belirtilere dikkat
“Çocuğunuzda gözlerde kayma, aşırı göz 
kırpma, konsantrasyon azlığı, bir gözü ka-
patmaya eğilim,  okumadan kaçma, televiz-
yonu yakın seyretme, parmak ile satır takibi 
gibi davranışların görünmesi durumunda 
hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danışıl-
ması gerek.”

Ekran göz hizasında olmalı
“Göz sağlığı açısından bilgisayar ekranının 
üst sınırı göz hizasında olmalı. Ekran mesa-
fesi en az 60 santimetre bırakılmalı, ekranın 
parlaklığı da azaltılmalı. Her 20 dakikada 
20 saniye süre ile 6 metreden uzak mesafede 
bulunan bir cisme bakılmalı.”

Çocuklarda tanı zor
“Yapılan çalışmalar okulda çocukların 
yüzde 25’inde tanısı konulmamış görme 
sorunlarının olduğunu gösteriyor. Çocuklar 
görme ile ilgili bozukluğunun farkında ol-
muyorlar. Özellikle 7 yaşın altındaki çocuk-
lar kendilerini ifade etmede zorlanıyorlar. 
Bu yüzden iş anne babalara düşüyor.”

Pandemi 
çocukların 
gözlerini 
bozdu
Pandemi sürecinde çocukların 
ekran başında geçirdiği süre, 
uzaktan eğitimle birlikte günde  
10 saati buldu. Bu durum 
göz bozukluklarını tetikledi. 
Miyopi, hipermetropi, astigmat 
ve göz kuruluğu vakaları üçte 
bir oranında arttı

Dünya Göz Hastanesi  
Göz Doktoru Op. Dr. Şenay Yılmaz
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Her kayıp için bir kalp
İngiltere’nin başkenti Londra’da St.Thomas 
Hastanesi’nin 700 metrelik dış duvarı, Covid 
kayıplarının hatırasını yaşatmak için 150 bin 
minik kırmızı kalple doldu. Londralılar kalp-
lerin içine kaybettikleri yakınlarının isimlerini 
yazıyorlar. Ülke, daha sonra tüm dünyaya 
yapılan  B.1.1.7 varyantının da etkisiyle 130 
bine yakın insanını kaybetti. Bugün nüfusunun  
yüzde 48’ini aşılayan İngiltere, günlük vaka 
sayısını 2 binlere indirmeyi başardı. Ölümler 
ise çift haneli rakamlara indi.

 GETTY IMAGES

Çin aşısı İngiliz varyantına  
karşı etkili, bu iyi haber

S
algın profili tüm dünyada 
hızla değişiyor, yeni varyant-
lar baskın hale geçiyor. Şu 
an kullanımı onaylanan tüm 

Covid aşıları, virüsün ilk haline göre 
geliştirildi. Dolayısı ile bu varyantla-
ra karşı aşıların koruyuculuğu hak-
kında, bir kısmı korku saçan pek çok 
görüş ortaya atıldı. Burada öncelikle 
altını çizmek istediğim, panik olacak 
bir bulgu olmadığı, mevcut aşıların 
tüm virüs varyantlarına karşı koru-
yucu olduğu.

Örneğin hem mRNA aşıları hem 
de Johnson § Johnson’ın aşısı tüm 
varyantlara karşı etkin koruma sağlı-
yor; bu aşıları olanlar enfekte olsalar 
bile hafif atlatıyorlar, hastaneye 
yatış ve ölüm rakamlarını dramatik 
şekilde düşürüyor. Tabii ki bazı nü-
anslar var ancak korku yaratacak bir 
durum henüz yok. Daha fazla “veri 
ve takip” çok önemli. Artık enfekte 
olanlar kadar onların virüsün hangi 
varyantıyla enfekte oldukları önem 
kazandı ve yoğun olarak takip 
ediliyor. Bu Türkiye için de gerekli 
ve önemli, ülkenin hangi bölgesinde 
hangi varyantın baskın hale geldi-
ğini belirlemek önceliklerden biri 
olmalı. 

Türkiye’de şu an yüzde 75-80 
B.1.1.7 varyantı (İngiltere tipi diye 
de bilinen) baskın olduğu için, Çinli 
Sinovac’ın bu varyanta vereceği 
cevap önemli bir soru işaretiydi.  The 
New England Journal of Medici-
ne’da yayınlanan son araştırma bu 
soruya, kısmen de olsa yanıt veriyor. 
Buradaki olumlu haber, Sinovac’ın 
aşısının, B.1.1.7 varyantına karşı za-
afiyet göstermiyor olması, etkili bir 
koruyucu cevap oluşturması.  Yani 
Türkiye’nin en yaygın kullandığı aşı, 
ülkedeki en baskın varyanta karşı 
işe yarıyor. Şu an “aşının etkinliği” 
konusunda endişeye kapılmak için 
bir neden yok. Ancak olumsuz olan 
sonuç, aynı araştırmaya göre Çin aşı-
sının B.1.351 varyantı (Güney Afrika 

varyantı olarak bilinen) karşısında 
önemli oranda etkisiz kalıyor olması 
ve gücünü kaybetmesi. (Bu çalışma-
da B.1.1.28 P1 ve P2 varyantları hak-
kında bilgi yok, ki bu varyantların 
da Türkiye’de olduğunu biliyoruz).

Bu neden önemli? Türkiye’de 
11 ilde B.1.351 varyantı var. Sınırlı 
da olsa tedarik ettiğimiz bir diğer 
aşı olan mRNA bazlı Pfizer BioN-
Tech aşısı bu varyanta karşı yüksek 
oranda koruma sağlıyor. Eğer hangi 
varyantın hangi ilde ya da bölgede 
etkili olduğunu takip edebilirsek, eli-
mizdeki şu an kısıtlı sayıda bulunan 
aşıları en etkili şekilde dağıtabiliriz. 
Örneğin Güney Afrika varyantı bas-
kın olan yerlerde BioNTech aşısını 
daha ağırlıklı kullanabiliriz. Bu yak-
laşım giderek çok daha önemli hale 
gelebilir. Veri ve şeffalık bu salgında 
her şey demek.

Bu çerçevede Türkiye’de için 
üç kritik konudan söz edebiliriz. 
Birincisi, aşılamanın hızlanması ve 
tedarik probleminin acilen aşılması 
gerektiği. Türkiye elinde aşı oldu-
ğunda çok hızlı ve etkin aşılama ya-
pabiliyor, ki bu çok güzel ve önemli 
bir avantaj ancak tedarik konusunda 
sıkıntılar sürüyor. 

İkincisi aşıların mümkün 
olduğunca çeşitlendirilmesi ve 
beklenmedik senaryolara 
hazırlıklı olma gerekliliği. 
Herkesi aşılamak önemli 
ama akıllı bir strate-
jiyle ilerlemek, veriye 
dayalı aşılama yapmak 
gerekiyor. Ve üçüncü 
olarak aşılama sürerken 
salgının daha fazla kon-
trolden çıkmasını  engel-
lenmek kesinlikle şart. 
Salgın maalesef 
çok endişe 
verici bir 
boyuta 
ulaşmış 
du-

rumda. Açılma, kısıtlamaların 
gevşetilmesi veya sadece aşıya bel 
bağlanması söz konusu değil. Yani 
elimizdeki tüm imkanları seferber 
ederek insanlarımızı korumamız 
gerek.  Elbette virüsün aramızda 
dolaşmaya devam ettikçe evrimleşip 
değişeceği, yeni varyantlar ortaya 
çıkabileceğini unutmamak gerek. 
Bu durumda yeni sınavlar ve ağır 
kayıplar ile karşılaşılabiliriz.

Neticede, şu anki tablo çok endi-
şe verici olsa da iyimserliğimi koru-
yorum. Birkaç aya kadar bizim gelir 
grubumuzda olan ülkeler için aşı te-
dariği ile ilgili sorun kalmayacağını 
düşünüyorum. Dolayısıyla önümüz-
deki 2-3 ay uygulayacağımız akıllı 
stratejilerle sonbaharda kontrolü 
tekrar ele geçirebiliriz. Veriye dayalı 
stratejilerle aşı darboğazını aşabiliriz.  
Tünelin ucunda ışık var, ancak belki 
tünelin zor bir kısmını daha geçmek 
gerektiğini söyleyebiliriz. 

Patentlerin kalkması 
aşı sorununu çözebilir mi?
Şu an yaygın olarak tartışılan bir 
konu, aşıların patentlenmiş olması 
ve bunun yaygın kullanım önünde 
engel teşkil etmesi.  Bu bağlamda 
ABD’de Biden yönetiminin, aşılar 
üzerindeki patent hakkını geçici 

olarak kaldırma olasılığını 
tartışması bile olağan dışı 
bir durum ve ilk bakışta 
son derece doğru gözükü-

yor. Şu an korkunç bir 
küresel kriz var, büyük 
kayıplar yaşanıyor.  Bu 

problemi çözecek en güç-
lü, belki de tek silah olan 

aşılara ulaşım konusunda 
korkunç bir eşitliksiz-

lik var. Zengin 
ülkelerin 

aşıların 
yüzde 
86’sını 
aldığı 

dünyada, pek çok ülkeye hiç aşı ula-
şamamış durumda. Bunu kabul 
etmek mümkün değil ve mutlaka 
çözüm üretmek gereki.  Burada iki 
soru üzerinde durmak istiyorum; 
patentler kaldırılabilir mi ve daha 
da önemlisi, patentleri kaldırmak bu 
sorunu çözebilir mi? 

Şu an bazı şirketler (Astra-Zene-
ca, Moderna, Pfizer) patentlerinin 
koruma gücünü kullanmayacakla-
rını açıkladılar.  Yani, isteyen herkes 
bu şirketlerin geliştirdikleri tekno-
lojilerle “jenerik” bir aşı üretebilir. 
Ancak bu aşılar çok yüksek teknoloji 
içeriyor, şirketler tüm patent bilgisini 
paylaşsa bile aşıları üretecek bilgi, 
altyapı ve insan kaynağı her ülkede 
yok.  Amaç fakir ülkelerin aşıya 
erişimini kolaylaştırmak ise sadece 
patent korumasını kaldırmak işe 
yaramayabilir. 

Burada bir olası model, aşı şir-
ketleri ile yerel üreticiler arasında 
gönüllü lisanslama protokolleri 
oluşturmak ve yerel veya küresel 
jenerik aşı üretimine teknolojik 
yetkinliğe ve bilgiye sahip bu 
şirketleri de dahil etmek. Bu 
süreci devletler ve bazı ulusla-
rası organizasyonlar destek-
leyebilir. Bu hem sorunun 
acil çözümünde hem de uzun 
vadede küresel yetkinliklerin 
gelişimi ve dağılımı açısından 
olumlu olabilir.  

İnsanlık tarihinin en önemli 
başarılarından biri Covid aşıla-
rı olduı. Bu başarıda  hem bilim 
insanlarının hem akademinin hem 
de endüstrinin müthiş katkısı var.  
Şimdi aşılması gereken engel tüm 
insanların adil şekilde bu nimetten 
yararlanmasını sağlamak. Bunu da 
suçlu arayarak (devletler, şirketler, 
patentler gibi) veya “ticari bilim” 
gibi kör saplantılara kapılarak değil, 
yenilikçi, yaratıcı ama aynı zamanda 
“gerçekçi ve sürdürülebilir” çözüm-
ler ile başarabiliriz. •

Türkiye vaka sayısında 60 
binli rakamlara gidiyor. Vaka 

sayısında dünyada ilk beşteyiz. 
Bugüne kadar 10 milyondan 

fazla kişiye ilk doz, 7.5 milyon 
kişiye ikinci doz aşı yapıldı

İngiliz varyantı B.1.1.7, yüzde 
60 daha bulaşıcı, yüzde 63 
ise daha ölümcül. Ancak iyi 

haber, kullandığımız Çin aşısı 
CoronaVac, İngiliz varyantına 

karşı da işe yarıyor

Harvard Üniversitesi öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Gökhan 

Hotamışlıgil, mevcut aşıların 
varyantlar karşısındaki etkisi 
ve salgının seyrini Oksijen’e 

değerlendirdi

Aşı pasaportuna 
hazır mıyız?

Hamilelere aşı 
bebeği de koruyor

Aşılamanın başlama-
sının ardından hamile 
kadınların aklında hep 
aynı soru vardı: Aşı 
olmanın bebeğime bir 
zararı olur mu? Aslında 

bilim dünyası bu 
soruya düne kadar 

bir yanıt veremi-
yordu. Çünkü 
hiçbir aşı 
hamilelerde 
test edil-
medi. Pfizer 
daha yeni 4 

bin kişilik bir 
hamile ya da 

emziren denek 
grubuyla Biontech aşısını denemeye 
başladı. ABD’de American Journal of 
Obstetrics and Gynecology’de yeni ya-
yınlanan bir makale ise bu konuda ilk iyi 
haberi verdi. Aşıların hamile ve emziren 
kadınlar için güvenli ve etkili olduğunu, 
hatta bebeklerine de antikor geçmesini 
sağladığını belirtti. 

Yakın bir zamanda havalimanı, 
otogar, tren istasyonu, stadyum, 
otel hatta restorana girmek istedi-

ğimizde HES kodu değil “aşı pasaportu” 
göstermek zorunda kalacağız. Yakında bir 
AB ülkesine seyahat etmek istediğinizde 
Dijital Yeşil Sertifika’ya sahip olmanız 
gerekecek. Bu sertifikayı alabilmek için 
iki seçenek var; son 6 ay içinde Covid 
geçirmiş olmak ve AB’nin onay verdiği 
Biontech, Moderna, Astrazeneca gibi 
aşılardan birini olmak.

Peki Sinovac aşısı olan Türkler ne ola-
cak? AB onaylı olmayan aşılar için karar 
ülkelere bırakılacak. Örneğin İtalya’ya 
gitmek için Şengen vizesi alacaksanız 
İtalya’nın Sinovac aşısını kabul ediyor 
olması gerekecek. Ancak İtalya’dan 
bu aşıyı kabul etmeyen bir AB ülkesine 
geçiş mümkün olamayacak. Aynı durum 
Rusya’nın kullandığı Sputnik V aşısı için 
de geçerli. Buna karşılık Çin ise şu anda 
sadece Çin aşısı olmuş kişileri ülkesine 
kabul ediyor.

İngiliz sağlık teknolojileri şirketi REVIV, 
aşı pasaportu uygulamasını tanıttı.
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Prof. Dr.  
Haluk Eraksoy
İstanbul Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı

Sinovac iki doz 
olmak zorunda

Sinovac inaktif aşı ve iki doz 
uygulanıyor. İlk dozdan sonra 
yeterli koruma oluşturulmadığı 
için ikinci doz uygulanıyor. İkinci 
dozun uygulanmasından 15 gün 
sonra da yapılan çalışmalara 
göre yüzde 83.5 koruma sağlıyor. 
Kısaca Sinovac’da iki doz şart, 
İngilizler mRNA aşısı kullandığı 
için tek doz yapabiliyorlar. Şu 
anda İngiltere varyantı çok etkili. 
Etkisine şöyle örnek vermek 
istiyorum, Marmaray’a binen 
Covid’li biri 5 durakta 5 kişiye virüs 
bulaştırıyorsa, İngiltere varyantı ile 
bu rakam 25 oluyor. Bu kadar hızlı 
yayılıyor.

Prof. Dr. Meral 
Sönmezoğlu
Yeditepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Günlük  
vaka sayısı 
70 binleri 
görebilir

Fransa, vaka sayılarında 
günlük 50 bini görünce hemen 
tam kapanmaya gitti. Türkiye de 
vaka sayılarındaki bu artışla 60-
70 bini görebilir. Vaka sayılarının 
yüzde 5’i yoğun bakım, yüzde 10’u 
hastaneye yatış demek. Bireysel 
sorumluluk gerektiren maske, 
mesafe gibi uygulamalar şu an için 
vaka sayılarını düşürmek için yeterli 
değil. Bu yüzden tam kapanmaya 
ihtiyacımız var. Son günlerde iki 
doz aşı olan 65 yaş üstü vakalara 
da denk gelmeye başladık. Bunların 
arasında yoğun bakımlarda 
yatışlar da başladı. Bunun sebebi 
de İngiltere ve Güney Afrika 
varyantları.

Prof. Dr. Ata 
Nevzat Yalçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk 
hastalarda
artış görüyoruz

Mevcut önlemlerin korunması 
ve devam ettirilmesi gerek. Tam 
kapanma uygulayan ülkelerin 
sonrasında kısıtlamaları 
gevşetmesiyle tekrar yüksek vaka 
sayılarına ulaştıklarını gördük. 
Yüksek risk grubundaki şehirlerden 
düşük risk grubundaki şehirlere 
seyahat kısıtlaması önemli. Etkili 
bir tam kapanma 3-4 hafta olmalı. 
Sadece Türkiye’de değil dünyada 
da genel bir artış söz konusu. 
Bu artıştaki en önemli nedeni 
varyantlar. Son iki haftadır çocuk 
hastalarda bir artış var. Çocuklar 
Covid’i hafif geçirseler de etraflarına 
yayma potansiyelleri yüksek.

Prof. Dr. 
Esin Şenol
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı

En az 4 haftalık 
kapanmaya 
ihtiyaç var

Vaka sayıları 50 bini geçmiş 
durumda ve her gün artıyor. Bu 
yükselişi durdurmak için en az 
4 haftalık bir tam kapanmaya 
ihtiyacımız var. Bu 4 hafta 
içinde bir de aşılama çalışmasını 
hızlandırırsak kapanmanın olumlu 
etkisini artırabiliriz. İngiltere’de 
mümkün olan en fazla kişiye en 
az bir doz aşı yapma uygulaması, 
kullandıkları Astra Zeneca aşısıyla 
mümkün oluyor.  Sinovac aşısı 
mutlaka en fazla 28 gün arayla iki 
doz yapılmalı. Yoksa yeterli koruma 
sağlamıyor.

S
ağlık Bakanlığı’nın 
yaptığı açıklamaya göre 
Türkiye’de yaklaşık 17 
milyon aşı yapıldı. Yak-

laşık 10 milyon kişiye ilk doz 
aşı uygulanırken 7 milyon kişi-
nin ise ikinci doz aşıları tamam-
landı. 10 milyon kişi ikinci doz 

aşılarını olmayı bekliyor. Yine 
Sağlık Bakanlığı’nın açıklama-
larına göre elde yaklaşık 28 
milyon aşı bulunuyor ve Mayıs 
ayına kadar elde var olan aşılar 
ile aşılamalar devam edecek. 

Türkiye’de iki doz aşılama 
stratejisi uygulanırken İngiltere 

ise başka bir yöntem ile sürü ba-
ğışıklığını sağlamaya çalışıyor. 
İngiltere, elindeki aşıları tek doz 
üzerinden uyguluyor, ikinci doz 
aşının süresini uzatıyor. Böyle-
likle daha çok kişiyi aşılayarak 
sürü bağışıklığını sağlamayı 
hedefliyor. Bu kapsamda ise 30 

milyondan fazla vatandaşına 
tek doz aşı yaptı.

Peki İngiltere’de uygulanan 
bu yöntem Türkiye’de 3. dal-
gaya giren pandeminin ateşini 
düşürebilir mi? Günlük 50 binin 
üzerine çıkan vaka sayılarını 
aşağıya çekebilir mi?

Dr. Ayşegül 
Çoruhlu
aysegulcoruhlu@hotmail.com

Jet Lag terimini kıtalar arası seyahat 
edebildiğimiz günlerde, alıştığımız 
iç saatimiz ile gittiğimiz ülkenin sa-

ati arasındaki farkın yarattığı bir durum 
olduğunu biliyoruz. Sorun sadece uyku 
saatimizin değişmesi değildir; sindiri-
mimiz, moodumuz, enerjimiz, dışkı-
lamamız hepsi bu yeni saate kendini 
ayarlamakta zorlanır. Vücut kendini bu 
yeni saate uyarlar, fakat bu zaman alır. 

Vücudumuzun iç saati kendini gün-
de ancak 1 saat ileri geri ayarlayabilir. 
Yani gittiğimiz ülke ile fark kaç saat ise, 
düzelmek için  o saat kadar güne ihti-
yacımız vardır. Hele düzeltemeden geri 
döndüysek işler tam karışır; günlerce 
uyku uyuyamayız, sindirim sorunları-
mız, yorgunluğumuz olur. Bunla kalsa 
iyi, tüm bağışıklığımız da bundan 
etkilenir. Uzun seyahatler sonrası grip 
olmak, uçuk çıkarmak sık yaşanır.

Jet Lag kavramı neden var; çünkü 
bir iç ritmimiz var. Buna Sirkadyen 
Ritim diyoruz. Vücuttaki tüm işleyiş 
bu ritme göre ayarlı. Her organın, her 
hücrenin üzerinde iç saati gösteren 

reseptörler var. Sabah kalkıp gün ışığını 
gördüğümüz an bu saatler, beyindeki 
ana saat merkezi tarafından kuruluyor. 
Hepsi aynı zamanı gösteriyor. Böylece 
vücuttaki işleri günün hangi saatinde 
yapacaklarına dair organlara birer ‘to 
do list’ veriliyor. İç dengede en önemli 
konu tüm vücudun iç saatlerinin, 
dışardaki güneşin döngüsüne göre 
ayarlanması. Tekrar vurgulayalım: Saat 
ayarı güneşe göre yapılıyor. Biz uyuma-
uyanma döngülerimizi bozduğumuzda 
güneşe ayarlı iç saat bozluyor. Ama bu 
sedece seyahatte olmuyor. 

Her gece Jet Lag yaşıyoruz !! Ve 
bunların farklı isimleri var.

Sosyal Jet Lag: Bu dönem belki 
pek olmuyor ama eskiden sosyal haya-
tımızın yaratttığı bir Jet Lag türüydü. 
Geç saatlere dek dışarda sosyalleşerek, 
geç yiyip geç yatarak aslında Jet Lag 

olurduk. Bu günlerde dışarı çıkamasak 
da evlerde geç saatlere kadar sohbet 
ortamları da birer sosyal Jet Lag sayılır.

Covid Jet Lag’i: İşte bu gün-
lerde en yaygın Jet Lag sebebimiz. 
Hepimizin uyku – uyanıklık döngüleri 
şaştı. Giderek daha geç yatan, sabah 
uyanamayan, veya çok erken uyanıp 
tekrar uykuya dalamadığımız için 
günü uykusuz geçiren kişiler olduk. Bu 
hem pandemi stresi hem evde kalma, 
evden çalışma süremizin uzamasıyla 
oldu. Elbette buraya TV ve Netflix Jet 
Lag’lerini de eklemeliyiz. Covid İnso-
mia tabiriyle bir uykusuzluk tanımı var 
artık. Covid sebepli uykusuzluk, stres 
kaynaklı zannedilse de, uyku saatle-
rimizi ufak ufak ileriye kaydırdığımız 
için oldu. 

Elektronik dijital Jet Lag: En 
önemlisi bu.  Çünkü genç, yaşlı herkes 

sadece televizyona değil tüm elektro-
nik aletlerlerle gece de muhatap. As-
lında evdeki lambaların ışığı bile iç saat 
bozucu ama elektronikler liste başı. 
Çünkü saldıkları ışık, sirkadiyen ritim 
bozucu renkte. Bu renk parlak mavi.

Gözlerimiz sadece görme işlemi 
için kullanılmaz, gözde günün zama-
nını ölçen reseptöler de var. Gözün 
sirkadiyen ritmi ayarlayan reseptörleri, 
melanopsin isimli bir fotoreseptördür. 
Melanopsinin görevi şekil algılamak 
değil, güneş ışığının renginden dalga 
boyunu  anlayarak günün hangi saatin-
de olduğumuzu beyindeki asıl zaman 
ölçer olan merkeze bildirmektir. Sabah 
saatlerinde ve öğlene kadar güneşin 
gökkuşağı renklerinde mavi yoğun 
iken, akşamüstü sarı turuncu artar. 
Vücut bu ışık dalga boylarına göre saati 
bilir. Gece parlak mavi elektroniklere 
bakmak vücuda gece olmadığı sinyalini 
verir. Uyku gelmez. İşte size elektronik 
Jet Lag.

Akşam yemeği Jet Lag’i: Tüm sin-
dirim sistemi, sirkadiyen saat ayarla-

masını gündüze göre yapmıştır. Bunlar 
genlerimize kayıtlı bilgiler. Ancak gece 
yemek, sindirimin iç çalışma düzenini 
daha doğrusu iç dinleme düzenini 
bozar. Bu da bir Jet Lag’dir.

Asıl soru şudur: Zaman neden 
hızlanır?

Gece göze parlak ışık geldiğinde, 
geç yattığımızda, geç yediğimizde 
sirkadiyen döngümüz, olması gereken 
24 saatlik periyodları kısaltır. Yani tüm 
vücut 24 saat yerine daha kısa gün 
döngüleri yaşar. Bunun sağlığımızı boz-
masını bir yana koyalım ve şu soruyu 
soralım:

Bu durum  ‘Zaman neden artık çok 
hızlı akıyor?’ sorusuna cevap olabilir 
mi? Bence evet. 

Biyolojik zaman sirkadiyen saate 
uyarsa gün tam 24 saat olur, yoksa iç 
saat daha kısa döngülerle akar, 1 günde 
2 gün yaşlanmış oluruz.

Vücut günde 1 saatlik iç saat ayar-
laması yapılabildiğine göre, uyku saa-
timizi olması gereken 23.00’e alarak 
zamanı yavaşlatmaya başlayabiliriz.

Seyahat etmiyoruz ama hepimiz 
evde Jet Lag yaşıyoruz, nasıl mı?

Gece özellikle cep telefonlarımıza, bilgisayar 
ekranlarımıza çok baktığımızda, uykusuz kaldığımızda  ve 
geç yediğimizde vücut saatimizin ayarlarını bozarız

İki yerine tek doz mu
yoksa kapanma mı?

Koronavirüsün 
uğramadığı ender 
noktalardan olan 

Kenya’nın Lamu Adası, 
Prenses Caroline, Mari-
na Abramoviç, Dominic 
West gibi isimlerin kaçış 
yeri oldu. Süper zenginler 
burada maskesiz mesafesiz 
yaşamın tadını çıkarıyor.

Nairobi’den sadece 1 
saatlik uçuş mesafesindeki 
Lamu Adası daha önce hiç 
görülme-
miş bir 
ilginin 
odağı ha-
line geldi. 
Dünyanın 
dört bir 
yanındaki 
dolar 
milyarder-
leri eski 
hayatlarını yaşamak için 
virüsün uğramadığı, mas-
kenin hayatın bir parçası 
olmadığı, karantina kelime-
sinin duyulmadığı bu adayı 
tercih ediyor. Giriş için tek 
şart negatif test belgesi. 

Kristal gibi kumlar, 
palmiye ağaçları ve harika 
deniziyle Miami plajlarını 
aratmayan adanın yerel 
halkı ise dindar Müslü-
manlar. Kadınlar genelde 
çarşafla dolaşıyor. Adada 
asfalt yol yok çünkü otomo-
bil de yok. Ulaşım eşeklerle 
sağlanıyor. Evlerin çoğunda 
penere yerine sadece delik-
ler var. 20 yıl önce ise filler 
adada cirit atıyordu. 

Şimdi ise yüzlerce süper 
zengin, gündüz denizin 

tadını çıkarıp dalışlar ya-
parken akşam da sanat 
sergileri, film gösterimleri 
yapılıyor. Hatta Kenya’nın 
bu küçük adasından dün-
yanın öbür ucundaki işlerini 
online olarak yürütüyorlar. 
Adanın ziyaretçiler arasın-
daki Cardiff Şatosu’nun 
aristokratlarından Lola 
Bute’nin yer belirtmeden 
yaptığı Instagram pay-
laşımları merak konusu 

olmuştu. 
Adayı 

erken keş-
fedenler 
Monaco 
Prensesi 
Caroline, 
Lisson 
Gal-
lery’nin 
sahibi 

Nicholas Logsdail, 1966’da 
Buffalo’nun yapımcılığını 
yapan Chris Hanley, Jemi-
ma Goldsmith ve eski eşi 
Pakistan Başbakanı Imran 
Khan, Dominic West ve eşi 
Catherine FitzGerald ve 
Marina Abramoviç. 

Dünyada tüm sanat 
fuarları kapılarına kilit vur-
muşken Lamu Conceptual 
adında bir sanat fuarı 19 
Şubat’ta bu adada misafir-
lerini ağırladı. Ertesi hafta 
ise İngiliz sanatçı Vanessa 
Garwood büyük bir portre 
sergisi açtı. Burada yazlıkla-
rı olmayan zenginlerin 
uğrak yeri ise şimdilerde yer 
bulmanın imkansız olduğu 
Peponi Hotel. Yeni Venedik 
artık burası... 

İngiltere, artan vaka sayılarını düşürmek için 
aşıda iki doz uygulamasından vazgeçti, ikinci 

doz aşının süresini uzatarak 30 milyondan 
fazla vatandaşına tek doz aşı yaptı. Günlük 

vaka sayısını 2 binlere kadar indirmeyi başardı

Türkiye vaka sayılarını indirmek için ne 
yapmalı? İngiltere’de olduğu gibi daha çok 

kişiye tek doz aşı Sinovac aşısı uygulanabilir 
mi? Yoksa tek çözüm 3-4 haftalık tam 

kapanma mı? Oksijen bilim insanlarına sordu

Salgından kaçan 
süper zenginlerin 
yeni adresi: Lamu

Kristal gibi kum, harika deniz ve palmiyeler. Burası Kenya.
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İ
laç sektörünün ne kadar stratejik 
olduğunu pandemi döneminde 
çok daha iyi anladık. Aşı üreten ül-
keler hem kendi vatandaşları için 

büyük bir avantaj elde etti hem de ülke 
ekonomilerine büyük katkı sağladılar.

Türkiye’nin 109 yıllık ilaç şirketi 
Abdi İbrahim hem inaktif aşıyı hem de 
mRNA aşısını üretecek güç ve kapasi-
tede olduğunu açıkladı. Abdi İbrahim 
Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Ba-
rut’la ilaç sektörünü, aşı çalışmalarını 
konuştuk. 

Pandemi döneminde ilaç sektörü 
de bir sınavdan geçiyor. Bu dönemde 
Türkiye’de ilaç sektörü küçüldü bil-
gisi var. Neler yaşandı, yaşanıyor? 

2020’den bu yana benzeri görülme-
miş bir salgınla mücadele sürecinde-
yiz, hepimiz sınavdan geçiyoruz. Türk 
ilaç sektörü, 2020 yılında TL bazında 
yüzde 17.7’lik büyüme göstererek 47.9 
milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı, 
kutu bazında ise yüzde 6.9 küçülme 
oldu. TL bazındaki büyümede Şubat 
2020’deki yüzde 12,1’lik ilaç fiyat 
artışının yanı sıra kronik hastalara 
daha önce aylık verilen ilaçların pan-
demi nedeniyle üçer aylık verilmeye 
başlanmasının etkili olduğunu söyle-
yebiliyoruz. Kutu bazındaki düşüş ise 
yine Covid nedeniyle vatandaşların 
hastanelere ve doktora gitmemesinden 
kaynaklandı. Elimdeki güncel veri-
lere göre, 2021’in ilk çeyreğinde 2020 
yılının aynı dönemine kıyasla kutuda 
yüzde 13 küçülme, TL’de ise yüzde 
14 büyüme var. 

Şunu hepimiz merak ediyoruz, 
önümüzdeki dönemde Türkiye aşı 
üretebilecek mi? Üretmeli mi?

Hem içinden geçtiğimiz dönem 
hem de gelecekte ortaya çıkabilecek 
benzer salgınlarla mücadele için yerel 
aşı üretimi ülkemiz için çok önemli. 
Bu tarz durumlarda hız kadar gerekli 
sayıda aşı tedariki de hayati önem 
taşıyor. Covid-19 aşılarının dünya 
standartlarında üretimi için gere-
ken tesislere ve yetişmiş insan gücüne 
sahibiz. Dışarıdan ithalat yoluyla gele-
bilecek aşı kapasitesi sınırlı olduğu için 
Covid-19 aşılarının yerel üretimi şart. 

Aşı milliyetçiliği dünyanın gün-
deminde. Türkiye yol haritasını en 
azından bundan sonra nasıl çizmeli?

Aşı milliyetçiliği konusunda 
yaşanan gelişmeler, aşının bir halk 
sağlığı sorununu ortadan kaldırması 
yanında, salgın nedeniyle zor günler 
geçiren ülke ekonomileri için bu sıkın-
tılı dönemden çıkış yolu. Ancak kısa 
vadede salgını kontrol altına almak 
için çözüm olan aşının dışında, uzun 
vadeli ve sürdürülebilir olan bir di-

ğer çözüm ise hastalığı tedavi edebile-
cek ilacın geliştirilmesi.  

mRNA aşısı ve inaktif aşılar. Han-
gi aşıyı olalım tartışmaları var. Siz ne 
düşünüyorsunuz?

Vatandaşlarımızın aşı tipine bak-
maksızın hangi aşı varsa onu olması 
çok önemli. Tüm aşılar otoriteler 
tarafından istenen minimum etkinlik 
seviyesini sağlamış,  ispatlanmış aşılar. 
mRNA yeni bir teknoloji, inaktif aşı-
lar ise konvansiyel aşılar. İki aşının 
da farklı özellikleri var. mRNA aşıları 
mutasyonlara karşı daha esnek yapı-
da ama yeni olduğu için uzun vadede-
ki etkilerini henüz bilemiyoruz.

Aşı çalışmaları içinde olduğu-
nuzu biliyoruz, ancak Türkiye’deki 
çalışmalar henüz üretim aşamasına 
gelmedi. Bazı aşıların Türkiye’de üre-
timi söz konusu. Bu konuda attığınız 
adımlar var. Bir gelişme var mı? 

Sağlık Bakanlığı’nın, biyotek-
nolojik ilaç üretim tesisimiz Ab-
diBio’da yaptığı denetimler sonu-
cu, mRNA bazlı ve inaktif aşıların 
üretim ve dolumu için izin belgemizi 
aldık. Biz aşı üretimine hazırız. Şirket 
olarak 20 milyon aşıyı üretebilecek 
kapasitedeyiz. Covid-19 aşısının daha 
fazla miktarda üretimi için ek yatırım 
yapılması gerekirse, bunu da kısa süre 
içinde yapmaya hazırız. Bu yatırımı 
yapıp kapasitemizi artırırsak, 40 mil-
yon doz aşı üretebiliriz. 109 yıldır tıbba 
ve insanlığa hizmet eden bir firma ola-
rak bize düşen görev, Covid-19 aşısını 
Türkiye’de üretmektir. Bu doğrultuda 
aşı üretimi ve dağıtımı için Hindistan, 
Fransa ve Çin’deki üç ayrı firmay-
la ön anlaşma yaptık. Ayrıca Acıba-
dem Labcell ile yerli aşımızın üretimi 
için iş birliğine girdik. Faz I ve Faz II 
çalışmalarında kullanılacak 5 bin 
adet inaktif aşıyı ve 2500 adet aşı pla-
sebosunu üretip teslim ettik. Çok 
yakın zamanda Faz I çalışmalarının 
başlamasını, her şey yolunda giderse 
de yıl sonunda aşının kullanıma hazır 
hale gelmesini umuyoruz. 

Tek doz aşının maliyeti ne kadar? 
Çin, Rus, İngiliz aşısının üretim mali-
yeti belli mi?

AstraZeneca, “Ben kar etmeyece-

ğim” diyerek, tek doz aşı için 5.5 euro 
fiyat açıkladı. Biz aşı üreten şirketlerle 
görüşmelerimizde 12-15 euro arasında 
fiyatlar aldık. Çinli yetkililerin açıkla-
masına göre Türkiye’nin aldığı aşının 
tek dozu 12 dolar. Biz Ruslarla fason 
üretim için konuşuyoruz. Şu anda aşı 
üretimine girdiğimizde tek doz aşının 
maliyetinin ne kadar olacağı, anlaştığı-
mız şirkete ve bize verecekleri ham-
madde desteğine ve üreteceğimiz aşı 
miktarına göre değişecek. Biraz önce 
verdiğimiz fiyatlar ithal aşı fiyatları. 
Üretime başladığımızda bu fiyatlar-
dan daha düşük maliyetler olacağını 
düşünüyorum. 

Biyoteknolojik ilaç 
üretmeliyiz
Sektörü çok etkileyen konulardan 
biri kur artışları. Hammaddesini 
neredeyse tümünü yurt dışından alan 
üreticiler bu dönemi nasıl geçiriyor?

Türkiye ilaç ihtiyacının yüzde 
88’ini yurt içi üretimle karşılıyor. An-
cak bu üretimde kullanılan ilaç aktif 
maddesi, yardımcı maddeler ve am-
balaj malzemelerinin de bir kısmı yurt 
dışından ithal ediliyor. Özellikle ilaç 
hammaddesinin tedariğinde Hindis-
tan ve Çin’e bağımlıyız. Dolayısıyla 
rekabetçi olamayacağımız bir alana 
odaklanmak yerine, çok daha kat-
ma değerli sonuçları olan molekül 
gelişimine odaklanılması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Türkiye’de ilaç sektörü nasıl 
güçlenir? 

Mevcut fiyatlandırma politikası de-
ğiştirilmeli. Endüstri olarak çok uzun 
yıllardır büyük bir fedakarlık içinde-
yiz. Kamunun ilaç harcamalarından 
tasarruf etmek için gösterdiği çabaya 
destek oluyoruz. Ancak endüstrimizin 
hak ettiği değeri elde edeceği, kazandı-
ğını eskiden olduğu gibi endüstriye ve 
Ar-Ge’ye yatırabileceği sürdürülebi-
lir fiyatlandırma ve geri ödeme politi-
kalarına ihtiyaç var. Türk ilaç sektörü-
nün geleceği açısından bir diğer kritik 
konu ise biyoteknolojik ilaç üretimi. 

Bunu anlatır mısınız? Neden 
önemli biyoteknolojik ilaç üretimi?

Kimyasal yöntemlerle üretilen 

ilaçlarla tedavi edilemeyen birçok 
hastalık, bugün biyoteknolojik ilaç-
larla tedavi edilebiliyor. Bu nedenle 
de biyoteknolojik ilaçlar pazarı hızlı 
bir şekilde büyümeye devam edi-
yor. Biyoteknolojik ilaçların pazar 
payı dünyada yüzde 30’lara, Türki-
ye’de ise yüzde 25’lere ulaşmıştı. 2020 
yılında Türkiye’de satılan 23,6 mil-
yar TL’lik ithal ilacın 8,1 milyar TL’lik 
kısmı biyoteknolojik ilaçlar. Türki-
ye biyobenzer ürünlerin ruhsatlandı-
rılmasında Avrupa ve ABD’yi referans 
alıyor. Komisyonlar istenilen şekilde 
çalışmıyor. Bu da bizim gibi yerli ilaç 
üreticisi firmalar için ruhsat alma 
konusunda pek çok zorluğa sebep 
oluyor, süreçleri oldukça uzatıyor. Bi-
yoteknoloji alanında ülke olarak istedi-
ğimiz hamleyi yapabilmemiz için bi-
limsellikten vazgeçmeden ülkemize 
özgü bir ruhsatlandırma altyapısının 
oluşturulmasını ve ruhsat süreçlerinin 
hızla sonuçlandırılmasını bekliyoruz. 

Siz biyoteknolojik ilaçlar alanın-
da nasıl ilerleyeceksiniz?

2018 yılında 100 milyon dolarlık bi-
yoteknoloji yatırımımızı tamamladık 
ve AbdiBio’yu kurduk. Bunun yanı 
sıra ABD’de yeni nesil biyotekno-
lojik ilaçlar üzerinde çalışan Ocu-
gen adlı start-up’a yatırım yaptık. Ge-
çen yıl Eylül ayında da İsviçre’de 
kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç 
şirketini İsviçreli bir ortak girişim 
grubuyla birlikte satın alarak, şirke-
tin yüzde 28.5 hissesine sahip olduk.  
OM Pharma biyoteknoloji ağırlıklı 
çalışan bir firma. OM Pharma’nın yeni 
döneminde, 250 milyon İsviçre Fran-
gı (yaklaşık 2,1 milyar TL) gibi ciddi 
bir Ar-Ge bütçesini bu ilaçları geliştir-
mek ve klinik çalışmalar için harca-
yacağız. Önümüzdeki dönemde yeni 
molekül geliştirme çalışmalarına daha 
fazla odaklanacağız. ABD başta olmak 
üzere endüstrinin önemli ülkelerinde 
yeni nesil ilaçlar ve moleküller konu-
sunda Ar-Ge çalışmaları yürüten ciddi 
potansiyele sahip start-up’ları dikkatle 
takip etmeye devam edeceğiz, potansi-
yel gördüklerimiz için tıpkı Ocugen’de 
olduğu gibi yatırım imkanlarını değer-
lendireceğiz. •

ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI    NEZİH BARUT

ELİF ERGU
elif@gazeteoksijen.com

2020 yılında konsolide ciro-
muz bir önceki yıla göre yüzde 20 
büyümeyle 4.3 milyar TL olarak ger-
çekleşti. 2020’nin bizim açımızdan en 

başarılı hamlesi, OM Pharma ortaklığı 
oldu. İlacın Avrupa’daki merkezle-
rinden biri olan İsviçre’de faaliyet 
gösteren OM Pharma yatırımımızı 

bugüne değil, geleceğe yapılmış, Abdi 
İbrahim’i biyoteknoloji alanında glo-
bal bir oyuncu haline getirecek önem-
li bir yatırım olarak görüyorum. 

Abdi İbrahim 2020’yi nasıl geçirdi?

3D printer’la 
ilaç üreteceğiz

‘Aşı üretimine hazırız’
“109 yıllık bir  ilaç üreticisi olarak Abdi İbrahim’e düşen görev, Covid-19 aşısını Türkiye’de üretmek. 20 milyon doz aşı 

üretimine hazırız, ek yatırımlarla 40 milyon doza da çıkabiliriz. Aşı üretimi ve dağıtımı için Hindistan, Fransa ve Çin’deki  
üç ayrı firmayla ön anlaşmalar yaptık. Ayrıca Acıbadem Labcell ile yerli aşımızın üretimi için iş birliğine girdik”

Dijitalleşme ve yapay zeka 
ilaç sektöründe neleri değiştiri-
yor?

Pandemi sürecinin iş dünyası, 
toplum ve kişisel düzeyde hayatı-
mızda önemli değişikliklere neden 
olacağını; bu değişim ve dönüşü-
mün kalıcı olacağını ve bir daha 
2020 öncesindeki duruma döne-
meyeceğimizi düşünüyorum. 

Dijitalleşme, online olarak 
doktor ve eczanelere ulaşmak-
tan, VR desteği ile ilaçlarımızı ve on-
ların etki mekanizmalarını anlat-
maya; mekandan bağımsız olarak 
çalışma esnekliği kazanmak-
tan operasyonların daha etkin 
hale getirilmesine; global tedarik 
süreçlerinin online olarak yönetil-
meye başlanmasından yapay zeka 
destekli ilaç geliştirme çalışma-
larımıza kadar ilaç endüstrisini 
önemli biçimde etkiliyor. Bu konuda 
üniversite ve sanayi iş birlikleri 
içindeyiz. Dünyada içeriği itibariyle 
türünün ilk örneği olacak, 40’ı 
aşkın ülkede patentlediğimiz yara 
örtüsü ürünümüzü çok yakında 
piyasaya sunacağız. Hedefimiz 
büyük bir hacme sahip olan dünya 
yara örtüsü pazarından önemli bir 
pay almak. Bu ürün, Ege Üniversi-
tesi ve Abdi İbrahim’in yedi yıllık 
bir Ar&Ge ve işbirliği ile hayata 
geçirilmiş bir ürün. 

Başka buna benzer çalışma-
nız var mı?

Ankara TOBB ETÜ Üniversitesi 
ile akıllı yazılım oluşturulması için 
çalışmalara başladık. Bu proje-
miz sonunda, daha az miktarda 
ambalaj, kağıt ve plastik kullanarak 
aynı miktarda üretim yapmayı ve bu 
sayede şirketimizin 2030 yılındaki 
karbon nötr olma hedefine önemli 
bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
Yine bir başka üniversite ve sanayi 
işbirliği projemiz çerçevesinde, 3D 
yazıcı kullanarak ilaç ve vitamin 
üretimi konusunda çalışmalarımızı 
başlattık. Önümüzdeki 20 yılda, 
kişiselleştirilmiş tedavilerde önemli 
bir mesafe alınacağını, bunun doğal 
sonucu olarak da kişiselleştirilmiş 
vitamin ve ilaç üretiminin önem 
kazanacağını ve çok sayıda 3D yazı-
cının yapay zeka kontrolünde kişiye 
özel üretim yapacağı mini üretim 
merkezlerinin tüm Türkiye’ye yayı-
lacağını öngörüyoruz.

Bir taraftan da çok fazla ilaç 
kullanım süresi dolduğu için çöpe 
gidiyor. Bunla ilgili bir çalışmanız 
var mı?

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 5 
milyar gram hacminde polimer 
kullanarak ilaç üretimi yapıyoruz. 
Evlerimizde son kullanma tarihi 
dolan veya tüketip bitirdiğimiz ilaç-
ların polimer ambalajlarını da çöpe 
atıyoruz. Bu ilaçlar çöp toplama 
merkezlerine gidiyor ve onlarca yıl 
çevreyi kirletmeye devam ediyorlar. 
Bunu önlemek için ilaç endüstrisinin 
öngördüğü ambalaj standartlarına 
haiz olan biyobozunur polimer ge-
liştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için 
yurt içinden ve yurt dışından üniver-
sitelerle temas halindeyiz. 

Gelecekte ortaya çıkabilecek 
benzer salgınlar için yerel 

aşı üretimi Türkiye için çok 
önemli. Covid-19 aşılarının 

yerel üretimi de şart

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: 2020 
yılında Türkiye’de satılan 23,6 milyar TL’lik ithal ilacın 
8,1 milyar TL’lik kısmı biyoteknolojik ilaçlar oluşturdu.
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Fibabanka Mobil

Çok Avantajlı Kurlarla
FX İşlemleriniz FibaFX İle
Fibabanka Mobil’de!

5/24 canlı
piyasa takibi

Altın, gümüş ve
döviz işlemleri

Kur işlemlerinde
alarm sistemi

Emir özelliğiyle
otomatik alım-satım

Kişiye özel
kur takip listesi

Detaylı bilgi için
QR kodu
cep telefonunuzdan
okutabilirsiniz.

A
merikan Forbes dergisinin dün-
yaca ünlü “dolar milyarderleri” 
listesine bu yol Covid zengin-
leri damga vurdu. Aralarında 

Biontech’in kurucusu Uğur Şahin’in de 
bulunduğu 40 yeni milyarder, sağlık sektö-
ründe yatırımları olan işinsanları.

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılının  
11 Mart’ında Covid-19’u pandemi ilan 
ettiğinde dünya piyasaları allak 
bullak olmuş, onlarca dolar mil-
yarderi bu sıfatlarını kaybederek 
Forbes listesinden düşmüşlerdi.

Aradan 1 yıl kadar geçti, 
ancak bugün resim çok daha 
farklı. Gelişmiş ülkelerin para 
basarak halka dağıtmaları, mer-
kez bankalarının faiz oranlarını 

rekor düşük seviyelere çekmesi borsalara 
doping oldu ve Forbes listesine bu yıl 493 
yeni dolar milyarderi girdi.

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar mil-
yarderi arasında en zengini maske ve diğer 
koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli 
Winner Medical’in yüzde 68 hissesine sa-
hip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında 
Shenzen Borsası’ndaki halka arzı sonrası 

Jianquan’ın şahsi serveti 6.8 
milyar dolar olarak kayıtlara 
geçti. Aralarında Moderna ve 
yine Çin merkezli CanSino 
Biologies’in de bulunduğu 
bazı şirketlerin değeri o kadar 
arttı ki, aynı şirketten birden 
fazla milyarder Forbes listesine 
girmeyi başardı. •

“Nef’le ortaklık 
bize katkı verdi”
New York Brooklyn’de 

Nef ile birlikte St. Marks 
Place projesini geliştiren 

Avdoo&Partners kurucusu Sh-
lomi Avdoo pandemiye rağmen 
hayatın içindeki projelerin ilgi 
göreceğini söylüyor

Bize Avdoo Partners’tan 
bahseder misiniz? 

Gayrimenkul sektöründe 18 
yıllık ilginç bir yolculuğum oldu. 
İşin proje geliştirme tarafına gir-
meye karar vermeden önce avu-
katlık yapıyor ve bazı gayrimen-
kul şirketleriyle çalışıyordum. 
İlk adımı attıktan sonra zaman 
içinde modern gayrimenkul 
geliştirme vizyonuna sahip bir 
kurum olan Avdoo and Partners’ı 
kurdum. Projelerimizin, nerede 
inşa edileceklerse o muhitin 
unsurlarını içermesini ve oralarla 
bütünleşmesini sağlamasına 
özen gösteriyoruz.   
En yeni projeniz Saint Marks 
Place. Bu projeyle ne başarma-
yı amaçladınız?

Saint Marks Place, Avdoo 
&Partners’ın topluma hitap eden 
projeler tasarlama isteğini temsil 
ediyor. Saint Marks Place’in artık 
oraya ‘evim’ diyeceklerin hayat-
larını dönüştürmesini umut edi-
yoruz. Projedeki amacımız, hem 
o muhitin dokusuna uyan hem 

de içinde yaşayacaklara hitap 
eden bir bina yaratmaktı. Bunun 
anahtarı da, alıcılara hayatlarını 
kolaylaştıracak sosyal imkanları 
sunmak ve kendilerini evlerinde 
hissedecekleri bir bina tasarla-
mak oldu. 

Covid sonrası Manhattan 
ve Brooklyn pazarlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Günümüzde birçok insan 
yaşam kalitesi ve dış alanlara 
erişim üzerine odaklanıyor. 
Bunun sonucu olarak, Manhat-
tan pazarı yavaşlarken, Brooklyn 
pazarının pandemi boyunca 
gücünü koruduğunu gördük. Biz 
insanların kapıdan dışarı adım 
attıklarında canlı ve dinamik 
bir yaşama karışabilecekleri 
yerlerde yaşamak istediklerine 
inanıyoruz. Brooklyn’in daha 
uzun yıllar boyunca cazip bir yer 
olacağına inanıyoruz.  

New York’un Brooklyn böl-
gesinde yer alan Saint Marks 
Place için Türk bir gayrimenkul 
şirketi ile çalışma deneyiminiz 
hakkında neler söylersiniz? 

Nef ile çalışmak, bu projeye 
yaklaşımımızda bize taze bir 
bakış açısı sundu. Nef’in, Türkiye 
ve diğer yabancı gayrimenkul pa-
zarlarındaki uzmanlığını masaya 
getirmesi büyük artılar sağladı. •

Covid, 40 yeni dolar 
milyarderi yarattı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 177 milyar dolarla başı çektiği Forbes dolar 
milyarderleri listesinde bu yıl 2 bin 755 isim var. Toplam servetleri 13.1 trilyon dolar 
olan milyarderler listesine 40 Covid süper zengini de eklendi

LİSTEDEKİ İLK 10 COVİD MİLYARDERİ
İsim Şirket İş alanı Serveti

Li Jianquan Winner Medical Maske, koruyucu ekipman 6.8 milyar dolar
Stephane Bancel Moderna Covid aşısı 4.3 milyar dolar
Liu Fangyi Intco Medical Maske, eldiven  4.2 milyar dolar
Uğur Şahin BionTech Covid aşısı 4 milyar dolar
Yuan Liping Kangtai Bio. Covid aşısı 3.6 milyar dolar
Hu Kun Medical Systems Tıbbi cihazlar 2.5 milyar dolar
Chen Xiao Ying Alibaba Health Dijital sağlık hizmetleri 2.4 milyar dolar
Dai Lizhong Sansure Biotech Test kiti, tıbbi malzeme 2.4 milyar dolar
Ulrike Baro Sartorius Test kiti 1.5 milyar dolar
Timothy Springer Moderna Covid aşısı 2.2 milyar dolar

St.Marks Place, Shlomi Avdoo öncülüğünde Nef İnşaat ile geliştirildi.

Uğur Şahin
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GILLIAN TETT

Cinsiyetçilik her zaman ken-
dini kolay ele vermiyor. Örneğin 
henüz müzik sektöründe erkek 
şarkıcıların, müzisyenlerin ve ya-
pımcıların istismarlarını ifşa eden 
bir #MeToo skandalı yaşamadık 
ancak kadınlara dezavantaj getiren 
daha örtük yöntemlerle karşılaşı-
yoruz.

İnternet yayın hizmetlerin-
de tercih edilen müzik dinleme 
şablonlarını ele alalım. Örneğin 
Spotify’ın 2020 yılında en çok din-
lenen 10 sanatçı listesinde sadece 
iki kadın yer alıyor. En yüksek 
konumda olan ise yedinci sıradaki 
Billie Eilish. Bu bir ayrımcılık va-
kası gibi görünmeyebilir, ancak bu 
noktaya nasıl gelindiğine bakınca 
bazı ciddi sorular akla geliyor.

Bugünlerde Avrupalı bilgisayar 
uzmanlarından oluşan bir ekip 
yayın hizmetlerinin algoritmaları-
na bakarak bu eğilimi araştırıyor. 
Daha açık bir ifadeyle, Hollan-
da’daki Utrecht Üniversitesi’nden 
Christine Bauer ve İspanya’daki 
Pompeu Fabra Üniversitesi’nden 
Xavier Serra ile Andres Ferraro, 
bir müzik yayın hizmetinin 330 
bin kullanıcısına ait kamuya açık 
dinleme geçmişlerini inceledi. 
Araştırmaya göre, kadın sanatçılar 
kullanıcıların dinlediği müzikler 
arasında sadece yüzde 25’lik bir 
yer tutuyor. 

Araştırmacılar, The Conver-
sation isimli plat-
formda şöyle yazıyor: 
“Ortalamaya baktığı-
mızda size ilk önerilen 
şarkıyı bir erkek söy-
lüyor, ondan sonraki 

altı şarkı da aynı şekilde devam 
ediyordu. Kullanıcının bir 
kadın şarkıcının sesini 
duyması için yedinci 
veya sekizinci parçayı 

beklemesi gerekiyordu.”
İnsanların müzik zevkleri çok 

farklı yollarla oluşur; ancak günü-
müzde müzik dinleme 

tarzımız yerleşik 
önyargılara ilişkin 

belli sorunları bera-
berinde getiriyor. Bir 
müzik yayın hizmeti 

öneride bulunurken 
geçmiş verilerimiz 

üzerinde çalışarak bu 
sonuca varıyor. Bu da kısır 

bir geribildirim döngüsü 
yaratıyor; şimdiden daha 
çok erkekler tarafından 
üretilen müzikler öneri-

yorsa, ileride bizim gibi 
çoğu dinleyicinin farkına 

bile varamayacağı ürkütücü 
sonuçlar doğabilir.

Küçük bir müdahale  
işe yarayabilir

Bu sorunun bir çözümü var 
mı? Araştırmacıların bir teklifi var: 
Algoritmanın bir simülasyonunu 
oluşturarak kadın sanatçıların 
sıralamadaki yerini yükseltip 
(daha önceden önerilme yoluyla 
daha fazla görülmelerini sağlayıp) 
erkeklerinkini düşürmek için bazı 
ayarlamalar yaptılar. Bu yeni sistemi 
çalıştırdıklarında yeni bir geribil-
dirim döngüsü ortaya çıktı: Yapay 
zekâ (AI) gerçekten 
de kadın sanatçıları 
daha önce önererek 
dinleyicilerin bu 
seçeneği daha çok 
fark etmesini sağladı. 
Simülasyondaki AI 
platformu müziğin 
tercih edildiğini 
öğrendikten son-
raysa bu seçenekleri 
daha sık önermeye 
başladı.

Bauer, kendisiyle yaptığım 
görüşmede algoritmadaki birkaç 
küçük değişiklikle yayın hizmetinin 
görünür eğiliminde böyle büyük 
bir değişim sağlamanın kendileri 
için “hoş bir sürpriz” olduğunu 
söylüyor. “Elbette bir şeyi teoride 
düzeltmek pratikte düzeltmekten 
daima daha kolaydır” diyor. “Ancak 
gerçek dünyada da buna benzer bir 
etki yaratırsa harika olur.” Grubun 
şimdi de aynı yaklaşımın medya 
platformlarındaki etnik ve diğer 
ayrımcılıklara müdahalede nasıl 
kullanılabileceğini araştırdığını 
ekliyor.

Özendirme etkisi
Ekip, çalışmanın henüz erken bir 

aşamada olduğunu ancak iki sebep-
le ufuk açıcı ve kışkırtıcı olduğunu 
vurguluyor. Öncelikle, bekleneceği 
üzere, artık her yere yayılmış AI 
programlarının işleyişi üzerine daha 
geniş bir tartışma açmanın yararını 
gösteriyor; daha da önemlisi, bunla-
rın kolektif geçmişimizden hareketle 
geleceğimizi belirlemesini isteyip 
istemediğimizi sorgulamamızı sağ-
lıyor. New York Üniversitesi AI mer-
kezi kurucularından Kate Crawford, 
yeni kitabı Atlas of AI’da, “Kritik 
bir dönemeçteyiz ve bu dönemeçte 

AI’nin üretim ve benimsenme yön-
temine dair zor sorular sormamız 
gerekiyor,” diye yazıyor.

İkinci olarak, müzik yayını po-
zitif ayrımcılık dediğimiz çetrefilli 
soruna kafa yormamızı sağlayabilir. 
Kariyerimi, kendimi cinsiyet üze-
rinden tanımlamaktan kaçınmaya 
çalışarak inşa ettiğim için şahsen 
bu kavrama biraz temkinli yakla-
şıyorum. Ancak yıllarca medyada 
çalıştıktan sonra “özendirme etkisi-
nin” gücünü de kabul ediyorum: Bir 
toplum eğer yönetim kademelerin-
de (veya gazete sayfalarında) sadece 
beyaz erkekleri görürse, bu durum 
müzik yayın hizmetlerindekinden 
çok daha farklı olmayan bir kültürel 
geribildirim döngüsü yaratıyor.

Peki ya iş dünyası?
Durum, iş dünyasının birçok 

alanını etkiliyor. Risk sermayesini 
ele alalım: Bir dizi grubun yaptığı 
araştırma çeşitlilik içeren ekiplerin 
homojen olanlardan daha iyi perfor-
mans verdiğini gösteriyor. Ne var 
ki Deloitte’e göre risk sermayedar-
larının yüzde 77’si erkek ve yüzde 
72’si beyaz; Crunchbase verileri ise 
2015-2020 yılları arasında Latin ya-
tırımcıların sadece yüzde 2.4’lük bir 
finansman aldığını gösteriyor.

Bu tablonun esas sebebi güçlü 
kişilerin alenen cinsiyetçi veya ırkçı 

olması değil; sorun 
biraz daha incelikli. 
Finansörler “kültü-
rel olarak uygun” 
(yani, kendileri gibi) 
olan ve – eğer çoğu 
girişimci kendilerine 
benzemiyorsa – ka-
nıtlanmış bir başarı 
geçmişine sahip mes-
lektaşlarıyla çalışma-
yı tercih ediyor. 

Finansçı Tracy 
Gray ve Emilie Cortes, Stanford 
Social Innovation Review’da şöyle 
yazıyor: “Çeşitliliğin aslında riski 
azalttığına dair mevcut delillere 
karşın ana akım yatırımcılar genel-
likle beyaz olmayan insanların ve 
kadınların yönettiği fonların daha 
riskli olduğunu düşünüyor”. Müzik 
algoritmasındaki düzenlemeye ben-
zer bir araç kullanılarak bu soruna 
müdahale edilebilir: Kurumlar ge-
ribildirim döngüsünü değiştirmek 
için çeşitlilik sağlayacak çalışan-
ları özellikle terfi ettirebilir ve bu 
grupların işlettiği fonlara fazladan 
yatırım yapabilir.

Bunun işe yarayıp yaramayaca-
ğını henüz kimse bilmiyor, çünkü en 
azından finans alanında kapsamlı 
olarak hiç yapılmadı. Gerçek şu ki 
muhtemelen insanların önyargıları-
nı değiştirmek algoritmalar üzerin-
de oynamaktan daha zor.

Ancak umutlu olmak için bir 
sebep arıyorsanız şunu bir düşü-
nün: Bilgisayar programları mevcut 
önyargıları pekiştirebiliyorsa, Bü-
yük Veri’nin sunabileceği muazzam 
şeffaflıkla bu sorun net bir şekilde 
açıklığa kavuşturulabilir. Bu da eğer 
biz istersek müzikte ve her alanda 
gerekli tedbirleri almak için hepimi-
zi harekete geçirebilir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve pozitif ayrımcılık tartışması, müzik dinleme platformu Spotify’ın 
öneri listelerine sıçradı. Küçük bir yapay zekâ müdahalesi başka alanlara da ilham verebilir

Cinsiyet eşitliği Spotify’da çıkış arıyor
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Müzik yayını 
hizmetleri, 

öneride 
bulunurken 

geçmiş verilerimiz 
üzerinden hareket 
ediyor. Bu da kısır 

bir geribildirim 
döngüsü 

yaratıyor.

Billie Eilish, Spotify’ın  
2020’de en çok dinlenen  
sanatçılar listesine  
yedinci  
sıradan 
girdi. 
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Marine Le Pen’in başını çektiği Fransız sağı, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere ilk kez bu kadar umutlu gidiyor. 
Önünde İngiltere’deki Brexit referandumu ve Donald Trump’ın ilk seçimini kazanması gibi iki örnek var
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VICTOR MALLET

2016 yılındaki Brexit referandu-
mu ve ertesi yıl Donald Trump’ın 
ABD başkanı seçilmesi kadar yıkıcı 
bir siyasi deprem Fransa’yı bekli-
yor olabilir.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 
lideri Marine Le Pen anketlerde 
çok iyi gidiyor. Öyle ki önümüz-
deki yılki seçimlerinde Emmanuel 
Macron’un yeniden seçilmesine 
engel olarak II. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana ülkenin ilk aşırı sağcı 
cumhurbaşkanı olabilir. 

Le Pen daha geçen hafta her ke-
simden seçmenin desteğini alarak 
zafer kazanabilecek bir politikacı 
olduğunu söyleyerek kendisini 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a 
ve Ada’daki Brexit yanlılarına 
benzetti; hatta eski ABD Başkanı 
Trump’a üstü kapalı bir gönderme-
de bulundu. Le Pen, “Artık sağ-sol 
ayrımı yok; küreselciler-ulusalcılar 
ayrımı var” diye konuştu.

Peki 2022 baharında bir Le 
Pen zaferi gerçekten mümkün 
mü? Fransız siyasetçilerin bazen 
ölümcül Covid-19 salgınını bile 
gündemden düşüren hararetli 
tartışmalarına bakılacak olursa, 
Fransa’da Brexit ve Trump’a ben-
zer bir siyasi şokun 
en azından imkân 
dâhilinde olduğu 
görünüyor.

Fondation Jean-
Jaurès düşünce ku-
ruluşundan analist 
Chloé Morin’e göre 
Brexit ve Trump 
vakalarına benzer 
çok fazla bileşen 
var: “Seçkinlerin 
reddedilmesi. 
Adaletsizlik hissi. 
Bir ülkenin kaderini 
kendi ellerine alma arzusu.”

AB’nin en büyük ikinci ekono-
misindeki olası bir aşırı sağ zaferi 
gerek yurtiçinde gerekse yurtdı-
şında çok önemli sonuçlara yol 
açabilir.

Merkeze yanaştı
Le Pen on yıl önce parti yö-

netimini Yahudi karşıtı babası 
Jean-Marie Le Pen’den devraldı-
ğından bu yana partisini başarılı 
bir “detoks” sürecine tabi tutarak 
merkeze yanaştırdı. Ancak hem 
kendisinin hem de milliyetçi des-
tekçilerinin göçmenlere ve serbest 
ticarete yönelik düşmanca tutumu 
sürüyor. Ekonomi konusunda 
deneyimsizler, Vladimir Putin 
gibi popülist otokratlara dostane 
yaklaşıyorlar ve her ne kadar Le 
Pen AB’den ayrılma ve Euro’dan 
çıkma tehditlerini geri çekmiş olsa 
da Avrupa Birliği’ne karşı eleştirel 
bir tavırları var. Tüm bu pozisyon 
alışlar liberal ve enternasyonalist 
Macron’un 2017’de göreve geldi-
ğinden bu yana yaptıklarının tam 
zıddına karşılık geliyor. 

Le Pen’i zafere yaklaştırabilecek 
başka faktörler de var. Macron’un 
pandemiyle mücadelede son dö-
nemde sergilediği gönülsüz tavır 
bunlardan biri. Macron geçtiği-

miz cumartesi gününden itibaren 
kısıtlamaları nihayet bütün ülke 
içindeki hareketleri kapsayacak 
şekilde genişletti. Ancak Fransa’da 
virüs kaynaklı can kaybı yükseldi 
ve yeni varyantların yayılmasıy-
la gerek Paris’te gerekse ülkenin 
kuzeyindeki hastanelerin yoğun 

bakım üniteleri zor 
durumda.

Macron için bir 
diğer sorun, birçok 
Fransız tarafından 
çok bilmiş, küstah 
biri olarak tanın-
ması. Geçtiğimiz 
haftalarda cumhur-
başkanlığı perfor-
mansına ilişkin 
beğeni oranı yüzde 
34 ila 41 arasında 
çıktı. Bu oran geçmiş 
cumhurbaşkan-

ları sosyalist François Hollande 
ve merkez sağdan Nicolas Sar-
kozy’nin kendi dönemindeki 
popülerliğine göre daha yüksek; 
ancak duyumlara göre 2017 yılın-
da kendisine ve “ne sağ ne sol” 
mesajına oy verenlerin birçoğunu 
kendinden soğuttu.

Hollande yönetiminde Mac-
ron’un selefi olarak ekonomi ba-
kanlığı görevinde bulunan Arnaud 
Montebourg, “[Marine Le Pen] 
kazanacak” diyor. “Aynı Trump 
olayı ve Brexit olayı gibi.”

Montebourg’un gözünde 
Macron, “Madam Le Pen’i iktidara 
getiren kişi olacak.”

Macron’un “küstah, küçümse-
yici, kibirli” biri olduğu konusun-
da Morin de hemfikir. Macron’a 
verilen desteğin ülkenin içinde 
bulunduğu ulusal krize bağlı oldu-
ğunu ve aslında beğenilmemesine 
rağmen mevcut krizin bu gerçeği 
gölgelediğini söylüyor. Le Pen de 
aynı derecede ayrıştırıcı biri ama 
“Macron’dan tıpkı Sarkozy’den 
nefret ettikleri gibi nefret eden bir 
sürü insan var” diye ekliyor.

‘Yapılacaklar listesi’ uzun
Öte yandan, Macron’un yeni-

den seçilmesi önündeki tek engel 
kişiliği değil. Pandeminin tetikle-
diği ciddi ekonomik durgunluk 
Macron yönetiminin Fransa’da her 
daim yüksek olan işsizlik oranını 
düşürme konusundaki başarılı gi-
dişatını tersine çevirdi. İş sahipleri-
ne ve çalışanlara ödemeler yaparak 
restoran ve otel gibi işletmelerin 
iflasını önlemeye yönelik, bütçe 
açığıyla finanse edilen büyük çaplı 
ekonomik kurtarma planı saye-
sinde istihdamın şu ana kadar bir 
şekilde sürdürülmüş olması yeterli 
görünmüyor.

Macron’un kamudan emekli-
lik ve işsizlik yardımı sistemi gibi 
alanlardaki ekonomik reformları 
da pandemi yüzünden yarı yolda 

kaldı. Macron bu reformları “ya-
pılacaklar listesi”nde tutmakla işçi 
sınıfında yer alan çok sayıda seç-
menden uzaklaşıyor; öte yandan 
reformların sonunu getiremediği 
için girişimciler ve orta sınıfın ciddi 
bir bölümü de ondan soğuyor. Her 
ne kadar sonradan yapılan gösteri-
ler anarşist ve aşırı sol destekçiler 
tarafından devralınsa da hareketin 
başlangıcındaki sarı yelekli protes-
tocuların çoğunun Paris dışından 
gelen Le Pen destekçileri olduğunu 
unutmamak gerek. 

Macron’un dış politikada 
reklamını yapabileceği başarılar-
dan bahsetmek mümkün değil. 
Putin’le yakınlaşmaya ve Rusya’yı 
Ukrayna ile barışa ikna etmeye 
yönelik mükerrer girişimler ve İran 
nükleer krizini çözmek adına İran 
ile Trump yönetimindeki ABD’yi 
uzlaştırma çabalarının sonuçsuz 
kalması çok fazla anlam ifade 
etmiyor.

Atlantic Coun-
cil’in Avrupa Mer-
kezi’nin kıdemli 
üyesi Nicholas 
Dungan’a göre, “Şu 
anda seçim kam-
panyasında işaret 
edebileceği ve sa-
yesinde Fransa’nın 
daha görkemli bir 
hale geldiğini iddia 
edebileceği tek bir 
dış politika zaferi 
yok.” 

Son kamuoyu yoklamalarına 
göre Le Pen’in ciddi bir kazanma 
şansı var; bu olasılık Fransa’daki 
yerleşik düzene ve AB’nin birliği-
ne kayda değer bir tehdit oluştu-
ruyor. Babası 2002 yılında Sosya-
list Başbakan Lionel Jospin’i devre 
dışı bırakıp cumhurbaşkanlığı için 
Jacques Chirac’la yarışarak ülkeyi 
şok etmiş, ancak yüzde 18 oyla 
yüzde 82 alan Chirac’a mağlup 
olmuştu. Cumhuriyetçi Cephe adı 
verilen ve seçmenlerin sırf nefret 
ettikleri aday kazanmasın diye 
hoşlanmadıkları bir adayı seçtik-
leri korumacı sistem meyvesini 
vermiş, solun büyük kısmı merkez 
sağcı Chirac lehine oy kullanmıştı.

2017’de ise fark kapandı. İkinci 
tur mücadelesinde Macron Le Pen 
yüzde 66’ya 34’le geride bıraktı. 
Son kamuoyu yoklamalarına ba-
kılırsa önümüzdeki yıl Le Pen ilk 
turu önde bitirerek finaldeki yerini 
kesinleştirebilir; Mart ayında ya-
pılan Harris Interactive L’Opinion 
anketine göre, böyle bir durumda 
Le Pen’in karşısına çıkarsa Mac-
ron’un yüzde 53’e 47’yle kazanma-
sı öngörülüyor. 

Kimlik krizi
Fransa Beşinci Cumhuriyet’in-

deki oy sisteminin işleyişi seçim-
lerin öngörülemez doğasını ve 
Cumhuriyetçi Cephe’nin önemini 
ortaya koyuyor: “İlk turda sevdi-
ğiniz adayı seçersiniz, ikinci turda 
sevmediğinizi elersiniz” şeklinde 
bir politik aksiyom. Le Pen aşırı 
sağcı geniş tabanına güvenirken, 
ilk turda merkez sol ve merkez 
sağdan çok fazla rekabetçi aday 
çıkması halinde rakiplerinin oyları 
boşa gidebilir.

Bu sistem sebebiyle 2017’de son 
tur az kalsın aşırı sağcı Le Pen ile 
aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa 
lideri Jean-Luc Mélenchon arasında 
geçecekti. İlk turda tam dört aday 
oyların yüzde 20 ila 24’ünü almış, 
ancak neticede iki finalist Macron 
ve Le Pen olmuştu.

Macron ise dün olduğu gibi 
bugün de geleneksel partilerin za-
yıflığından yararlanmayı sürdürü-
yor. Bir zamanların güçlü Sosyalist 
Parti’si oldukça zayıflamış durum-
da ve giderek yeşillerin gölgesinde 
kalıyor. Merkez sağ hareket son 
yıllarda birkaç kez isim değiştirdi 
ve şu anda Cumhuriyetçiler adını 
aldı, bu da hareketin yaşadığı kim-
lik sorununu ortaya koyuyor. Öte 
yandan Hauts-de-France Bölgesi 
Başkanı Xavier Bertrand ve AB’nin 
Brexit baş müzakerecisi Michel 
Barnier gibi birçok politikacı kendi-
lerini aday olarak tanıtıyor.

Şu an mesele-
nin iki boyutu var: 
Birincisi, Macron 
ilk turu geçmek için 
merkezden gelecek 
oylara güvenebilir 
mi? İkincisi, olası 
bir teke tek yarışta 
Le Pen karşısında 
kendisine arka 
çıkacak ek desteği 
yanına çekebilir mi?

Macron henüz 
yeni seçimlerde 

aday olacağını açıklamış olmasa 
da stratejisi açık: Bir kez daha 
seçmenlerin huzura çıkarak Le 
Pen’i yenmesi en muhtemel kişi 
olduğunu söyleyecek. Bu durum 
Montebourg gibi sol görüşlü poli-
tikacıları öfkelendiriyor.

Macron’un bu iddialara cevabı 
sert; Fransa’nın siyasi gerçekleriyle 
mücadele etmek zorunda olduğu-
nu belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde 
iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüş 
partisinin vekillerine seslendi ve 
“Marine Le Pen’i buraya getiren be 
değilim” diye konuştu. “Seçmen-
ler onu buraya taşıdı. Babasıyla 
birlikte 25 yıldır burada. Bizden 
önce de vardı.”

Le Pen’in soluğu Macron’un ensesinde 

Meselenin iki 
boyutu var: İlki, 
Macron birinci 

turu geçmek için 
merkezden gelecek 
oylara güvenebilir 
mi? İkincisi, olası 

bir teke tek yarışta 
yanına yeterli 

destek  
çekebilir mi?

Macron’un dış 
politika başarıları 

yok.  Rusya’yı 
Ukrayna ile barışa 

ikna girişimleri 
ve İran ile ABD’yi 

uzlaştırma 
çabalarının 

sonuçsuz kalması 
çok fazla anlam 
ifade etmiyor.
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Jean Marie Le Pen, 
2002’de Jacques 

Chirac’a karşı farklı 
kaymetmişti.

Marine Le Pen, 2017 
seçimlerinin ikinci 
turunda Macron’ 

karşı kaybetmişti.

Harris Interactive’in 
tahminine göre 2022’de 
Marine Le Pen küçük bir 

farkla kaybedecek.

%18-%82 %36-%66 %47-%53

Jean-Marie Le Pen 
– Jacques Chirac

Marine Le Pen – 
Emmanuel Macron

2022  
tahmini  

Marine Le Pen, “Artık sağ-sol ayrımı yok; 
küreselciler-ulusalcılar ayrımı var” diyor.

Sağ giderek yaklaşıyor
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Toyota ile Tesla, elektrikli otomobilde 
ortaklık için görüşüyor. İş birliğinin 
Elon Musk’ın 25 bin dolarlık Tesla 
projesini hızlandıracağı 
yönünde büyük 
heyecan 
yarattı

Aşı günlerinde selfie
‘Veba Geceleri’nde 

YouTube çağındayız!

Kim derdi ki günün birin-
de aşı yaptıran orta yaş 
ve üzeri insanlar ‘selfie’ 

çektirip paylaşmaya başla-
yacak diye. Siz hala Twitter’ı 
Instagram’ı filan sadece 
genç kuşağın eğlence alanı mı 
zannediyorsunuz? 

Yaş almış insanlar, dijital 
dünyaya adapte oldukça sos-
yal medyada kimi zaman ‘Z 
Kuşağı’ndan daha ses getiren 
işler yapıyor. Facebook epey-
dir babaannelerin cirit attığı 
bir mecra haline gelse de dün-
yada moda akımların sosyal 
medyada hızla büyümesi için 
orta yaş ve kanaat önderleri-
nin desteği gerekiyor. 

Hillary Clinton’ın 
omzu açık elbisesi 
Günde 4 milyon kişiye aşı 
yapılan ABD’de yeni bir sosyal 
medya akımı 
var. Aşısını 
olan kadın ve 
erkekler ‘o 
an’ın fotoğ-
rafını çekip 
paylaşıyor. 
Bu akıma 
‘Vaxxies’ 
adını verdiler. 
İşin büyü-
yüp sosyal 
medyada bir 
fenomene dö-
nüşmesi ise eski Başkan adayı 
Hillary Clinton (73) saye-
sinde oldu. Hillary, aşı günü 
omuzları açık eski bir fotoğ-
rafını Instagram hesabından 
paylaşarak “Bu kıyafetimi bir 
trend haline getirebilir miyiz?” 
diye yazdı. Siyah-beyaz o 
nostaljik kareyi paylaşma-
sı hem kampanya sloganı 
oldu hem de aşı karşıtlarının 
ikna olmasına katkı sağladı. 
Hillary’nin 28 yıl önce giydiği 
boğazlı ama omuzlarını açıkta 
bırakan kıyafeti ünlü modacı 
Donna Karan (DKNY) imzası 

taşıyordu. Şimdi şıklığından 
ödün vermeyen zarif kadın-
lar aşı olmaya giderken ‘ne 
giysem?’ diye fazla düşün-
müyor. Modacılar da bu yaz 
omzu açık kıyafetlerin Hillary 
sayesinde yeniden moda olup 
olmayacağını tartışmaya 
başlamış bile.

Orhan Pamuk dijitale 
özel içerik üretiyor
Kim derdi ki günün birinde 
Orhan Pamuk (68) yeni 
kitabı için oturup Youtube 
videoları çekecek. Tamam 
Orhan Pamuk ne zaman yeni 
romanı yayınlansa medya 
turuna çıkar, kitabının tanı-
tımı için arayan hemen her 
gazeteye söyleşi verir. Bugün 
artık dijital çağdayız, 15 yıl 
önce Nobel kazanmış ve artık 
olgunluk dönemini yaşayan 
bir yazar olarak da yeni mec-
ralara çok iyi uyum sağlamış. 
‘Ne YouTube’u kardeşim 
uğraştırmayın beni’ demeyip 
çalışma masasında YouTube 
için kamera karşısına geçmiş. 
Hem kitabından güzel lez-
zetler vererek hem de haritalı 

anlatımlar-
la ‘Veba 
Geceleri’nin 
tanıtımını çe-
şitli videolarla 
bizzat yapıyor. 
Şimdilik 
‘Kanalıma 
hoş geldi-
niz’ dediğini 
duyduğum 
bir videosu 
yok ama 
yayınevinin 

bir Instagram canlı yayını 
planlandığı biliniyor. Kimbilir 
belki yakında TikTok’a da 
girip bambaşka bir kitle için 
kitabını anlatan neşeli içerik-
ler de üretecek. 

Şu sıralar “The Father” 
filmiyle yıldızı bir kez daha 
parlayan Anthony Hopkins’in 
(83) de sosyal medyayı çok 
iyi kullandığını karantina 
döneminden biliyoruz. O da 
deli kahkahaları ve enteresan 
mimikleriyle dijital çağı en iyi 
yakalayan ‘yaş almış’lardan 
birisi…•   

leventmetre@gmail.com
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Orhan Pamuk’un YouTube videolarını izlediniz mi? 
Peki ‘aşı selfie’si akımını Hillary’nin başlattığını biliyor 
musunuz? 70’li yaşlar dijitalde kariyer için geç değil!
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O
tomotiv dünyasında taş-
ları yerinden oynatacak 
yeni bir ortaklık doğuyor. 
Toyota ile Tesla, elektrikli 

otomobilde iş birliğine gitmeye hazırla-
nıyor. İki şirketin geçen yıldan bu yana 
görüştüğü ve ortaklık anlaşmasının 
son aşamasına geldiklerini belirtiliyor. 
Buna göre, yeni elektrikli araç plat-
formunda Toyota mühendislik, Tesla 
yazılım ve elektronik kontrol sistemleri 
konusunda deneyimini ortaya koyacak. 
Yeni platformun ilk olarak küçük bir 
SUV modelinde kullanılması bekleni-
yor. Haberler, otomobil tutkunlarında 
heyecan yarattı. Toyota ile yapılan iş 
birliği sayesinde Tesla’nın kurucusu ve 
CEO’su Elon Musk’ın 25 bin dolarlık 
elektrikli otomobil projesini hızlan-

dırabileceği konuşuluyor. Tesla’nın 
Toyota’nın güçlü üretim ağı ile aracı 
2022’ye yetiştirebileceği ifade ediliyor. 
Musk, geçen yıl Dünya Batarya Günü 
etkinliklerinde en büyük hayali olan 
25 bin dolarlık elektrikli için 3 yıl daha 
beklemek gerektiğini açıklamış hem 
tüketicilerde hem yatırımcılarda hayal 
kırıklığı yaratmıştı. Hatta Tesla’nın his-
seleri 1 günde 50 milyar dolar erimişti. 
İşte bu yüzden iki şirketin kazan-kazan 
ilişkisi, küresel otomotiv sektöründe 
ezberleri bozabilir. 

Rekabette geri kalmak istemiyor
Toyota da Tesla ile çalışarak elektrikli re-
kabetinde geride kalmamış olacak. Ha-
tırlanacağı gibi VW Grubu ile Ford güç 
birliğine gitmiş, ortaklıkları Türkiye’ye 
yansımıştı. Hibrit ve hidrojenli araçlara 
odaklanan Toyota, ilk elektriklisi BZ1’i 
(Beyond Zero) bu yıl tanıtmayı planlı-
yor. Devamında yeni modeller gelecek. 
Tesla gibi güçlü partner, Toyota’nın 
rekabette bir adım öne geçmesini 
sağlayabilir. •

Orhan 
Pamuk

Hillary Clinton

Ucuz Tesla hayali
gerçek mi oluyor?

50 milyon dolarlık 
hisse 20 milyar 
dolar olacaktı

Elektrikli otolar dünyada yaygınlaşsa da en büyük sorunlar-
dan biri yüksek kalan fiyatlar. BloombergNEF’e göre, 2010’da 
kWh başına 1.160 dolar olan ortalama batarya paketi fiyatı 
2020’de 137 dolara düştü. 75 kWh’lık Tesla Model 3’ün 
bataryasının maliyeti 10 yıl önce 90 bin dolar gibi 
astronomik rakam iken, şimdi 10 bin dolara indi. 49 bin 
990 dolarlık aracın fiyatının 5’te birini pil oluşturuyor. 
BloombergNEF, 2023 sonunda kWh başına batarya 
maliyetinin 100 doların altına gerileyeceğini öngörüyor. 
Bu, elektriklilerin ucuzlaması adına önemli gelişme olacak.

Audi’nin kompakt SUV modeli Q3 yeni yüzüyle Tür-
kiye’de satışa çıktı. Daha sportif tasarıma kavuşan Q3’te 
sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası, büyük hava 
girişleri, Matrix LED farlar, kontrast renkli çamurluk 
kaplamaları dikkati çekiyor. İç mekanda tamamen dijital 
olan kokpit ve bilgi-eğlence sistemi, yüksek güvenlik do-
nanım paketi öne çıkıyor. Q3’te, 150 beygir güç üreten 
1.5 lt 35 TFSI benzinli motor seçeneği sunuluyor. Araç, 
100 km’de ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Yeni Q3’ün 
fiyatı 638 bin 149 TL.  

Seat’ın merakla beklenen sportif markası Cupra, Doğuş 
Otomotiv güvencesiyle pazara girdi. Doğuş Otomotiv, ilk 
olarak SUV modeli Formentor’u satışa sundu. Keskin hatlara 
sahip SUV’da; bakır renkli Cupra ambleminin yer aldığı geniş 
ön ızgara, LED farlar, LED arka sinyal lambaları, uçtan uca 
uzanan Infinite LED arka farlar göze çarpıyor. Formentor’da; 
1.5 TSI 150 beygir DSG, 2.0 TSI 310 beygir DSG 4Drive ve 
245 beygir gücündeki 1.4 eHybrid motorlar yer alıyor. 5 nok-
tada satılan Formentor’un fiyatı 490 bin TL‘den başlıyor.

Yeni Q3 tamamen dijitalleşti

Türkiye’nin en yeni markası

İ K İ  Y E N İ  S U V  M O D E L  S AT I Ş A  S U N U L D U

Fiyatların düşmesi bataryaya bağlı

Toyota ile Tesla’nın iş birliği ilk 
değil. Toyota, Tesla’nın ilk hissedarla-
rından biriydi. Japon üretici, 2010’da 
Tesla’nın yüzde 3.15 hissesini  
50 milyon dolara satın almıştı. Bu or-
taklığı tarihi olarak nitelendiren Elon 
Musk, Toyota’ya her zaman hayran 
olduğunu söylemişti. Toyota Başka-
nı Akio Toyoda da Tesla Roadster’i 
test ettiğinde, ‘Geleceğin rüzgarını 
hissettim’ sözleriyle Musk’ı övmüştü. 
Ortak çalışmaları Toyota’nın elektrikli 
RAV4 modeli için Tesla’dan batarya 
ve elektrikli motor tedarik etmesiyle 
devam etti. Toyota 2017’de tüm Tesla 
hisselerini elden çıkarttı ve kendi 
elektrikli birimini kurdu. 50 milyon 
dolarlık hisselerin bugünkü değerinin 
20 milyar dolara ulaştığının altını 
çizelim. Tesla, Temmuz 2020’de  
190 milyar dolarlık piyasa değeriyle 
Toyota’yı geçmeyi başardı. Toyo-
ta Başkanı Toyoda ise o dönemde 
Tesla’ya meydan okuyarak, “Piyasa 
değeri bakımından Tesla’ya geçildik 
ancak ürün tarafında eksiksiz bir 
menümüz var. Bugüne kadar  
100 milyondan fazla araç ürettik. 
Toyota mutfağın gerçek şefi” açık-
lamasını yaptı. Tesla, 660 milyarla 
dünyanın en değerli şirketlerinden 

biri haline gelirken, 
Toyota 212 milyar 

dolarda kaldı.  

Akio 
Toyoda

Elon Musk

metetansu@gazeteoksijen.com
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Stanford Üniversitesi’nin pandemi 
döneminde insanların kendilerini 
ekranda görmekten yoruldukları-

na dikkat çeken haberine yer vermiştik 
Oksijen’de. Koronavirüs salgını nedeniyle 
evden çalışan milyonlarca profesyonelin 
sorunu bu konu. Her işi ekrandan yapmak 
da stresli ve çok yorucu. Bu dönemde kul-
lanılan en popüler araçlardan biri de Zoom 
uygulaması. Zoom Gelişen Pazarlar Mü-
dürü Emrah Aydın’la başta “beyaz 
yakalılar” olmak üzere hepimizi 
ekrana bağlayan uygulamayla 
ilgili verileri konuştuk. 

Elektronik Mühendisi olan 
Emrah Aydın Zoom ailesi 
içinde 97 ülkeden sorumlu. 
Zoom kariyeri öncesinde Palo 
Alto Networks’de Türkiye, Orta 
Doğu ve Afrika’da Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmeler kategorisinde büyüme 
ve strateji geliştirmeden sorumlu olarak 
görev yapıyordu. 2020’de Zoom 97 ülkeyi 
Türk yöneticiye emanet etti. 

Pandemideki artışı merak ediyoruz. 
Aralık 2019’da Zoom üzerinden 10 

milyon görüşme yapılırken, pandeminin 
başladığı Mart 2020’de bu sayı 200 milyona 
ulaştı, Nisan’da ise 300 milyonu aştı. 

Türkiye’de durum nasıl? 
Türkiye’deki ücretsiz Zoom kullanıcı 

kayıt sayısı, Nisan 2020’de Ocak ayına 

göre tam 139 kat arttı. Kurumsal tarafta 10 
ve daha fazla çalışana sahip şirketlerdeki 
Zoom kullanıcılarının sayısı da 10 kat artış 
gösterdi. Türkiye, kullanıcı bazında dünya-
da en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri oldu.

Zoom’a hangi özellikler eklendi? 
2020 yılında teknik alt yapı anlamında 

çok yatırım oldu. Kullanıcılara 400’den faz-
la özellik sunuluyor. Yakında iş ve bireysel 
kullanım için yeni ürünler geliyor. 

Neler bunlar?
Biri Zoom Apps. Görüşme öncesi, 

esnasında ve sonrasında kesintisiz iş birliği 
ve toplantı yönetimi sağlayan ve et-

kileşimi artıran bir özellik. Ayrıca 
“Zoom for Home” ile uzaktan 
çalışanların evlerindeki çalış-
ma alanlarına Zoom üzerinde 
kesintisiz iletişim ve iş birliği 
sağlayan cihazlar dahil edildi.

Zoomtopia etkinliğimizde bazı 
yenilikleri açıkladık. OnZoom adlı 

yeni platformumuzla kullanıcılar ücretli, 
ücretsiz ve bağış toplama etkinlikleri dü-
zenleyebilecekler. Markalar da Zoom üze-
rinde etkinlik yapabilecek ve tüketicilerle 
iletişim kanallarını Zoom’daki özellikler ile 
zenginleştirebilecekler. 

Siber güvenlik için ne yapıyorsunuz? 
Zoom 5.x sürümü, uçtan uca şifreliyor. 

Zoom için güvenliğin en üst seviyedeki 
öncelik olduğunun altını bir kez daha çiz-
di. Uçtan uca şifreleme, verilerin iletişimin 
tarafları olan gönderici ve alıcılar dışında 
okunmasını, değiştirilmesini önlüyor. 

Emrah 
Aydın

Zoom’da 400’den fazla özellik güncellendi
• Günlük 300 milyondan 
fazla toplantı katılımcısı 
kullanıyor.
• Apple Store’da en çok 
indirilen iş uygulaması 
oldu.

• 2020’de 400’den fazla 
özellikle güncellendi.
• Zoom’un açıklanan 
2020 mali sonuçlarına 
göre, 2020’de 2.65 milyar 
dolar gelir elde etti.

• 10’dan fazla çalışana 
sahip müşteri sayısı 467 
bini aştı. Yılda 100 bin 
dolardan fazla ücret 
ödemesi yapan 1.644 
müşterisi var. 

Merkez Bankası başkanı 
değişiminin ardından para 
politikasının “yaratıcı 
yeniliklerle” nasıl kullanı-

labileceğine yönelik tartışmalar ortaya 
çıkmaya başladı. Bunlardan en dikkat 
çekici olanı da hükümete yakın gaze-
telerde konu olduğu şekliyle Merkez 
Bankası kaynaklarının reel ekonomiyi 
desteklemek üzere “hedefli alanlarda” 
kullanılması. Merkez bankası üzerinden 
yatırıma-üretime ayrı fonlama faizi ile 
kaynak aktarılması. 

Merkez Bankası kaynakları deyince 
akla hemen gelenler rezervler ve tabi ki 
bankanın kendi yarattığı Türk Lirası. 

Rezervler 2020 yaz aylarında Dolar/
TL’yi 6.85 civarında tutabilmek üzere 
şeffaf olmayan yöntemlerle harcandı. 
Bundaki amaç, Merkez Bankası’nın 
enflasyonun altına indirdiği politika fa-
iziyle ekonomiyi canlandırmaktı. Bugün 
hala swaplar hariç Merkez Bankası net 
rezervleri eksi 47 milyar dolarda. Kısaca, 
Merkez Bankası’nın rezervlerini kullan-
ması imkânsız halde. 

O zaman geriye kalan seçenek sade-
ce Merkez Bankası’nın TL kaynaklarıyla, 
yani para basarak reel sektörü destekle-
meye yönlendirilmesi.   

Merkez Bankası’na esinlenmesi 

için verilen örneklerin başında Avru-
pa Merkez Bankası’nın (AMB) “Uzun 
Vadeli Refinansman Operasyonları”  yani 
“TLTRO”lar var. 

Tanım olarak TLTRO’lar hedefli uzun 
vadeli refinansman demek. Daha net 
ifadeyle Merkez Bankası’nın bankalara 
piyasa faizine göre cazip koşullarda uzun 
vadeli finansman sunması; bu 
sayede oluşan kaynakların ban-
kaları reel ekonomiye daha fazla 
kredi vermeyi teşvik etmesi. 

TLTRO yapısı gereği ko-
şullu bir mekanizma. Bankalar 
AMB’den parayı sadece hane 
halkına ve işletmelere kredi 
şeklinde aktarırlarsa ucuz kredi 
alma hakkı kazanıyor. Sağlanan 
kaynak, bankaların şirketlere 
ve hane halkına olan kredilerine 
(ev satın alma kredileri 
hariç) oranlanıyor. 

TLTROlar siste-
minde, Euro Bölgesi 
bankaları AMB’den 
yüzde eksi 1 ile 
politika faizinin 50 
baz puan altında 
fon sağlayabiliyor. 
Euro Bölgesi’nde yıllık 
enflasyon yüzde 1.3; 
politika faizi ise yüzde 
eksi 0.5. Kaynak tabii ki 
AMB’nin bastığı Euro’lar.

3 haneli enflasyon 
tehlikesi 
Bretton Woods para sisteminin 1971’de 
terki ve 1970’lerin ortaların-

da ağırlaşan petrol krizleriyle beraber 
devam eden küresel ekonomik krizlerin 
çoğunun temelinde ya kamu borcunun 
parasallaştırılması ya da dolara endeksli 
çeşitli sabit kur rejimlerinin sürdürüleme-
mesi yatıyor. 

2008’de başlayan küresel krizin 
etkilerinin Covid krizi ile birleşme-

si sonucu FED ve AMB başta 
olmak üzere büyük merkez 
bankalarının “yaratıcı” 
araçları devreye soktuğu 
bir gerçek. Yüklü miktarlar-
da dolar ve euro yaratmak 

suretiyle reel ekonomilere verdikleri teş-
vikler, TLTRO’lar gibi yeni mekanizmalar 
aracılığıyla şirketlere ulaştırılıyor. 

Fakat bu ülkelerin hiç birinde Türkiye 
ekonomisinin temel ve yapısal sorunu 
olan yüksek enflasyon yok. Türkiye’de 
Mart itibarıyla yüzde 16.2 olan TÜFE 
enflasyonu önümüzdeki birkaç ay içinde 
yüzde 20’ye, belki de daha üzerine yö-
nelmek üzere. Kredi artış hızı da çoktan 
yüzde 10’un üzerine çıkmış durumda ve 
hızlanıyor.  

Merkez Bankası’nın para basarak, 
bankalara ucuz kredi vermek için yön-

lendirilmesi ve bunun sonu-
cunda bankaların yeni bir 

kredi dalgası yaratması 
tam anlamıyla bir 
“genişlemeci para 
politikası” anlamına 

geliyor. Bu da sıkı 
para politikası uygula-

mak üzere politika faizinin 
çekildiği yüzde 19 seviyesini 

tamamen etkisiz hale düşürecek 
bir uygulama. 

Kredilerde Mart başından bu yana 
artış hızının ivmelendiği, iç talebin güçlü 

seyrettiği, TL’nin değer kaybettiği, 
TÜFE enflasyonunun yüzde 20’ye 
yöneldiği bir ortamda Merkez Ban-
kası’na TL bastırarak, bankacılık 

sistemi üzerinden daha fazla krediyi 
hem de piyasa faizinin altındaki bir 
seviyeden teşvik etmek ateşle oynamak 
demek. Türkiye’de enflasyon seviyesini 
1990’lardaki yüzde 100-120 oranlarına 
hızla taşıyacak bir uygulama olmaya 

aday görünüyor.•

Merkez Bankası kaynaklarıyla 
büyüme ateşle oynamak olur  

Bitcoin
Pekin’in
silahı mı?

CLUBHOUSE
4 milyar dolar

guldema@gmail.com

Güldem
Atabay

Merkez Bankası yönetimine Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı gibi Uzun Vadeli Refinansman yöntemi 
öneriliyor. Merkez Bankası’nın “para basması” anlamına gelen bu mekanizma enflasyonu patlatabilir

    En hızlı büyüyen  
5 ülkeden biri Türkiye

Amerikalı ünlü girişimci Peter 
Thiel, Bitcoin’in Çin yönetiminin 

finansal silahı olabileceğini öne 
sürdü. Online bir etkinlikte konuşan 
Thiel “Bitcoin’in Çin’in çok ciddi bir 
finansal silahı olabileceği göz önüne 
alınmalı. Bitcoin tüm klasik para 
birimlerini tehdit ediyor, ama en çok 
ABD dolarını… Eğer Çin jeopolitik 
bir nedenle yüklü miktarda Bitcoin 
tutuyorsa, ABD yönetimi bazı zor 
soruları kendine sormalı” diye 
konuştu. Thiel’in sözlerini daha 
da ilginç kılan, ünlü girişimcinin 
hem kripto para alanında çalışan 
şirketlere hem de doğrudan kripto 
paralarda ciddi miktarlarda yatırımı-
nın bulunması.

TikTok’un Huindistan’da olduğu 
gibi ABD’de de yasaklanması ge-
rektiğini söyleyen Thiel, Direktörler 
Kurulu’nda bulunduğu Facebook’u 
da eleştirerek “Trump’ın Facebo-
ok’tan çıkartılması sansürdür. ABD 
Başkanı’na bile bunu yaparsanız Ru-
bicon’u geçmişsiniz demektir” diye 
konuştu. Thiel 2016 seçimlerinde 
Trump’ın kampanyasına maddi des-
tek veren işinsanları arasındaydı.

2021 başında popüler olan sesli 
sosyal medya platformu Club-

house değerini 4’e katladı. Şirketin 
henüz pazarlıkları devam eden son 
finansman turunda 4 milyar dolarlık 
değere ulaştığı belirtiliyor. Yılba-
şında Clubhouse’ın değeri 1 milyar 
dolardı. Şirkete yönelik en büyük 
tehdit başta Facebook olmak üzere 
taklitlerinin hazırlıklarının sürmesi.
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K
anada merkezli altın 
şirketi Alamos Gold’un 
yüzde 100 hissesine 
sahip olduğu Doğu Biga 

Madencilik’in “Çanakkale iştahını” 
geçen hafta analiz etmeye başla-
mıştık. Doğu Biga Genel Müdürü 
Ahmet Şentürk “Bizler madenciyiz, 
sabırlı insanlarız” laflarının altında 
yatan nedenleri anlamaya, anlat-
maya çalışarak.

Eh, biz de 1 hafta sabredip 
bekledik, kaldığımız yerden devam 
edelim. Önce meseleyi biraz hatır-
layalım:

Alamos Gold’un Çanakkale’de 
3 altın madeni projesi var; Kirazlı, 
Ağı Dağı ve Çamyurt. Geçen hafta 
Kirazlı’dan detaylı bahsedip, Ağı 
Dağı’nın da satır başlarını vermiş-
tik. Şimdi üçüne biraz daha detaylı-
ca bakacağız. 

1 milyon 850 bin ons üretim
Kirazlı: Ticari üretim süresi 5 yıl. 
Bu sürede tam 64 milyon ton kazı 
yapılacak. Toplamda 540 bin ons al-
tın elde edilecek. Altının ons başına 
üretim maliyeti 373 dolar. 

Ağı Dağı: Madenin ticari üretim 
süresi 6 yıl. 110 milyon ton kazı ya-
pılıp, toplam 937 bin 300 ons altın 
üretilecek. Madende ons başına 
nihai maliyet 411 dolar.

Çamyurt: Ticari üretim süresi  
4 yıl. 47.5 milyon tonluk kazı ya-
pılarak toplamda 373 bin 200 ons 
altın üretilecek. Nihai maliyet 645 
dolarla, diğerlerinden yüksek.

Alamos Türkiye’nin kısa kün-
yesi böyle: 3 madende toplam 
altın üretim hedefi 1 milyon 850 
bin ons. Çarşamba günkü ons 
başına 1.730 dolarlık fiyata göre 
3.2 milyar dolarlık altın çıkartıla-
cak. Altın cevherinin ayıklanması 
sırasında çıkan gümüş ve maden-
cilik terminolojisinde “by product” 
diye geçen bakır gibi yan ürünlerle 
Alamos’un geliri 4 milyar doları 
bulacak. (Nitekim Doğu 
Biga Genel Müdürü 
Ahmet Şentürk Deuts-
che Welle’ye verdiği 
röportajda proje 
büyüklüğünün 4 

milyar dolar olduğunu söylemişti.)
Alamos’un resmi sitesinde 

yayınlanan fizibilite raporlarında 
şirketin Başkan ve CEO’su John 
McCluskey Çanakkale projelerini 
şöyle anlatıyor: Kirazlı ile devamın-
daki Ağı Dağı ve Çamyurt projele-
riyle, şu anda dünyanın en yüksek 
getirili üç projesi 
şirketimizde. Halen 
Türkiye’deki çok dü-
şük üretim maliyeti 
sayesinde şirketimi-
ze ciddi nakit akış 
artışı getirecek olan 
bir boru hattının 
sahibiyiz.”

Madenci jargonu 
böyle oluyor demek. 
Altıncı McCluskey, 
Çanakkale’den 
gelecek dolarları 
anlatırken “boru 
hattı kurduk” diyor, 
sanki petrol ve gaz 
işindeymiş gibi…

Haksız da değil. Geçen haftaki 
haberimizde de belirtmiştik, Ça-
nakkale’deki üç projenin dünyanın 
en yüksek getirili madenleri ola-
cağını… Bu sonuca nasıl varılıyor, 
örnekleriyle bakalım:

Altın madeni sektöründe, yatı-
rım verimliliğini, karlılığını belir-
leyen en önemli kriter ons başına 
hesaplanan “all in sustaining cost.”

 Bunu “sürdürülebilir nihai ma-
liyet” diye çevirmek mümkün.

Dünya Altın Konseyi’nin web 
sitesinde 17 Mart 2021 tarihinde 

yayınlanan bir yazıya 
göre 2020 Ekim-
Aralık döneminde 
dünyada altının 
ortalama “sürdürüle-
bilir nihai maliyeti” 
ons başına 983 dolar 
olarak gerçekleşti. Bu 
rakam 2019 başından 
bu yana 920 dolar ile 
983 dolar arasında 
salınıyor.

Alamos’un 
Çanakkale’deki üç 
madenindeki “sürdü-
rülebilir nihai ma-
liyeti” hatırlayalım: 

Kirazlı’da 373, Ağı Dağı’nda 411, 
Çamyurt’ta ise 645 dolar.

Bu üç madenin toplam üretim 
rakamlarına göre Alamos’un Tür-
kiye’de elde edeceği altının ağırlıklı 
ortalama “sürdürülebilir nihai ma-
liyeti” 447 dolara denk geliyor.

Peki dünyadaki belli başlı büyük 
madenlerde bu maliyet ne düzeyde: 
Bunu da yine Dünya Altın Kon-
seyi’nin sitesinde yayınlanan S&P 
Global Intelligence raporundan 
öğreniyoruz. Haziran 2020 itibariyle 
en büyük 15 altın madeni şirketinin 
“sürdürülebilir nihai maliyetleri” 
712 dolarla 1.189 dolar arasında 
değişiyor. Bu 15 şirketin ağırlıklı 
ortalama maliyetleri 987 dolar.

Dünya ortalamasının yarısı
Sonuçta, Çanakkale’deki 447 dolar-
lık maliyet, dünyadaki 15 büyük 
maden şirketinin ortalama 987 do-
larlık maliyetinin yarısının altında. 
McCluskey boşuna “Türkiye’de bir 
dolar boru hattımız var” demiyor 
yani…

447 dolarlık maliyete göre Ala-
mos’un 1 milyon 850 bin ons altını 
satılabilir hale getirme maliyeti 
yaklaşık 827 milyon dolar. Bu mik-
tardaki altının güncel piyasa değeri 
ise 3.2 milyar dolar.

Şu notu da düşmeliyiz: Dünya 
Altın Konseyi raporlarına göre “sür-
dürülebilir nihai maliyet” hesapları 
içine, yalnızca o madenin maliyeti 
değil, o madenin bağlı olduğu ana 
şirketin harcamaları da giriyor. Bir 
başka deyişle McCluskey’nin Kana-
da Toronto’daki şoförünün maaşı da 
bu maliyetin içinde… Veya McClus-

key iş için New York’a gittiğinde 
canı isterse kalacağı The Penin-

sula Otel’in faturalarıyla, canı 
çekerse ünlü Le Bernardin’de 
yiyeceği akşam yemeğinin 
adisyonu da. Ya da “Kaz 
Dağları, Kaz Dağları… Nedir 
bu Kaz Dağları…” deyip, gi-
dip bir butik otelde geçireceği 

hafta sonunun bedeli de 447 
dolarlık maliyete dahil. •
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Alamos CEO’su: Türkiye’de 
nakit para boru hattımız var
Çanakkale’deki 3 madenin sahibi Alamos Gold’un CEO’su McCluskey, yatırımlarını Kanada’ya dolar 

pompalayacak boru hattına benzetiyor. Adam haklı: 2020 sonunda dünyada altın madenlerinin  
ons başına maliyeti 983 dolarken, Çanakkale altınının maliyeti bunun yarısı bile değil: 447 dolar 

Doğaya, ormana, akarsulara, 
toprağa dolar yeşili gözlükle-
riyle bakan bazı madenciler gibi 

Alamos da, Çanakkale yatırımlarının 
Türkiye’ye yapacağı katkı için parlak bir 
rapor hazırlatmış.

Çokuluslu danışmanlık şirketi 
Ernst&Young’ın hazırladığı rapordan 
bazı ilginç başlıklar şöyle:

Alamos üç madenden çıkartacağı 
altın için devlete 138 milyon dolar katkı 
payı ödeyeceğini hesaplıyor. Bunun 
41 milyon doları Kirazlı’dan, 69’u 
Ağı Dağı’ndan, 28’i de Çamyurt’tan 
geliyor. Bugünkü fiyatlarla 3.2 milyar 
dolarlık potansiyele, gümüş ve diğer 
madenleri de ekleyip Doğu Biga Genel 
Müdürü’nün belirttiği gibi 4 milyar 

dolarlık üretim potansiyelini göz önüne 
alırsak, devlet hakkının toplam üretime 
oranı yüzde 3.5’ta kalıyor. (Geçen hafta 
yayınladığımız fizibilite raporunda 1.250 
dolarlık devlet hakkının yüzde 4 olarak 
belirlendiğini, ancak Alamos’un çeşitli 
istisnalarla yüzde 1.5 pay ödeyeceğini 
tahmin ettiğini belirtmiştik. 1.500-1.750 
dolarlık fiyat aralığında devlet payının 
yüzde 8 olacağını, ancak istisnalarla bu 
oranın yüzde 4’ün altına düşebileceğini 
hesaplamıştık. Ernst&Young raporu bu 
hesabımızı teyid ediyor.)

Raporda Alamos’un üç proje için 
devlete 66 milyon dolar Ormancılık 
Harcı ödeyeceği belirtiliyor. (Katkı 
payıyla birlikte devlete ödenecek toplam 
tutar 204 milyon dolar ediyor) “Hmm… 

Fena para da değil” demeyip, rakam-
lara yeniden bakalım: Şirket Kirazlı’da 
64 milyon ton, Ağı Dağı’nda 110 
milyon ton, Çamyurt’ta 47.5 milyon ton 
toprağı yeryüzüne çıkartacak. Toplam 
221.5 milyon ton toprak. Ton başına 1 
gramdan az altın elde etmek için... 

Bir facia daha var: Şirket, Çamyurt 
projesinde sadece cevher çıkartma 
yatırımı yapacak. Cevheri Ağı Dağı’nda 
işleyecek. İki tesis arasında 8 km var. 
Bu durumda 47.5 milyon ton toprak 
8 km öteye taşınacak. Bu taşımanın 
300 ton yük taşıyabilen dev kamyon-
larla yapılacağını varsayarsak 158 bin 
sefer gerekiyor. 158 bin de boş dönüşü 
hesaba katarsak sefer sayısı 320 bine 
yaklaşıyor. 8 km mesafe hesabıyla dev 

kamyonlar toplamda 2.5 milyon km 
yol katedecek. Harcanacak yakıtın, 
karbondioksit emisyonunun, gürültü-
nün ve bu muazzam basıncın çevreye 
zararına karşılık 66 milyon dolar… 
Kesilen yüz binlerce ağaç da cabası.

Raporda, Alamos’un 3 madene 
yapacağı yatırım ve işletme giderleri 
de detaylarıyla verilmiş. 2019 yılı dolar 
kuruyla 3 madenin ilk yatırım bedelleri 
toplamı 480 milyon dolar, işletme 
süresi boyunca yapacağı harcamalar 
da 597.5 milyon dolar olarak tahmin 
edilmiş. Şirketin başlangıçtan itibaren 
toplam harcamaları, tüm madenlerin 
kapatılması ve çevre rehabilitasyonu 
masraflarıyla birlikte 1 milyar 77.5 
milyon dolar olarak öngörülmüş.

204 milyon dolar için değer mi? 

Aslında fazla 
söze, karmaşık 

rakamlara gerek 
yok. Alamos Gold 

Çanakkale’deki 
3 madende 

221.5 milyon ton 
toprağı yeryüzüne 
çıkartıp siyanüre 

yatıracak. Ne için? 
1 ton topraktan      

1 gramdan az altın 
elde etmek için. 

Kazanan
zengin  

ülkeler mi?
BRIC (Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin) teriminin 
mucidi Jim O’Neill 

dünyanın ekonomik 
açıdan gitgide dahi iyi bir 
yer olduğunu iddia ediyor

Dünya ekonomisinin durumu 
hakkında genel bir kanı var: 
2007-2008 mali krizinin baş-

langıcından bu yana gelişmiş ülkeler 
toparlanmakta zorlanırken sadece 
ABD zamana uyum sağlayabildi. 
Gelişmekte olan ülkeler başlarda daha 
iyi iş çıkarmıştı, ama sonra onlar da 
bocaladı. Bu argümana göre, kasvetli 
ekonomik iklimin tek kazananları zen-
ginler oldu; eşitsizlik zirveye çıktı.

Bu senaryo kulağa çok mantıklı 
geliyor; ancak biraz yakından bakınca 
tamamen yanlış olduğu ortaya çıkıyor.

Büyümeyle başlayalım. IMF’ye 
göre 2000’lerin ilk on yılında ortala-
ma yıllık büyüme yüzde 3.7 oldu; bu 
oran 1980 ve 90’larda yüzde 3.3’tü. 
Son dört yılın ortalama büyüme oranı 
ise yüzde 3.4. Bu rakam beklentilerin 
çok altında; 2010’da dünyanın yılda 
yüzde 4.1 oranını tutturabileceğini 
öngörmüştüm. Ama geçmişe bakınca 
yüzde 3.4’ü felaket olarak görmek 
imkânsız.

Elbette büyük ve gelişmiş ekono-
milerin hepsi ekonomi motorlarının 
gürüldediği döneme göre daha yavaş 
büyüyor.Sadece Euro bölgesi son 
yıllarda ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. 

BRIC, ABD’yetişti
Japonya, ABD ve İngiltere içinse 
durum biraz daha parlak görünüyor. 
Geçtiğimiz on yılın mali krizin tepe 
noktasını da içerdiği düşünülünce, o 
dönemki ortalama büyümeyi aşan bir 
seviyeye ulaşmaları sorunsuz olacak.  

Çin ve diğer BRIC ekonomileri 
başta olmak üzere, gelişmekte olan 
büyük ülkelerin ekonomik performan-
sını küçük görmek son dönemde moda 
oldu. Ancak bu ülkelerin günümüzde 
eskisi kadar hızlı büyümemesinde 
şaşılacak bir şey yok. 2010 yılında 
Çin’in yıllık büyümesinin yüzde 7.5’e 
gerileyeceğini öngörmüştüm. O 
zamandan bu yana ortalaması yüzde 
8 oldu. Hindistan 2014’ten bu yana 
ilerleme kaydetse de genel perfor-
mansı iç karartıcı.

Gerçek hayal kırıklığı ise Brezilya 
ve Rusya’dan geldi; iki ülke çok daha 
düşük emtia fiyatlarıyla boğuştular. 
Onların ağır kanlılığı Euro bölgesiyle 
birleşince, dünya ekonomisinde benim 
gibi iyimserlerin mümkün gördüğü 
yüzde 4.1’lik büyüme gerçekleşmedi.

Zenginlik ve eşitlik konusundaki 
genel kanı da yanlış çıktı. 2000-2014 
arasında küresel GSYİH iki kattan 
fazla arttı ve 75 trilyona yükseldi. 

2000 yılında BRIC ekonomileri-
nin boyutu ABD GSYİH’inin yaklaşık 
dörtte biri kadardı. Bugün 16 trilyon 
dolara ulaştılar ve ABD’nin 17.4 trilyon 
dolarlık GSYİH’ine neredeyse yetişti-
ler. Gelişmekte olan diğer ülkeler de 
benzer şekilde iyi iş çıkardılar. Nijerya 
2000’den beri 11 kat büyüdü; Endo-
nezya beş katına çıktı. 

Yukarıdakiler gibi istatistikler 
küresel eşitsizliğin arttığı fikrini net 
bir şekilde çürütüyor. Gelir ve servet 
uçurumları ülkelerin kendi içinde 
artıyor olabilir, ancak gelişmekte olan 
ülkelerdeki kişi başına düşen gelir, 
gelişmiş ekonomilere göre çok daha 
hızlı yükseliyor. 

Tüm bunlar zorlu ve belirsiz bir 
dönemden geçtiğimizi inkâr anlamına 
gelmiyor. Ama açık olan bir şey var: 
Dünya en azından ekonomik olarak 
gitgide daha iyi bir yer olmayı sürdü-
rüyor.

© Project Syndicate.

Jim 
O’Neill
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Virüs korkusu yaşamadan 
güzel bir tatil mümkün
Yeni normalde tatiller 
de yeni bir boyuta 
geçti. Artık resepsiyon, 
koridor, karşı oda, 
lobi, kahvaltı salonu, 
açık büfe istenmiyor. 
İşte tek bir anahtarla 
tatil yapabileceğiniz 
Türkiye’nin en güzel 
doğa evlerinden 
seçtiklerimiz...

10 
yıl önce çiçeği 
burnunda bir 
seyahat yazarı 
olarak dünyanın 

en önemli turizm fuarı ITB’ye 
katılmak için heyecanla Berlin’e 
gittiğimde, yepyeni bir sistemi de 
ilk kez kullanacaktım; AIRBNB. 
İnternet üzerinden rezervasyo-
numu yaptırdım, paramı öde-
dim ve varışımdan bir gün önce 
aldığım mail ile küçük çaplı bir 
şok geçirdim. Mailde, resepsiyon, 
karşılama, uğurlama ya da başka 
hiçbir servis olmadığını, anahta-
rımı ise kalacağım minicik stüdyo 
dairenin yanındaki şifreli posta 
kutusundan alabileceğim yazıyor-
du. İlk ¨anahtar paspasın altında¨ 
temalı konaklama deneyimimi, 
Japonya’dan Fas’a pek çok şifreli, 
kartlı, lobi girişi olmayan hatta 
anahtarı saksıya ya da paspas 
altına bırakılmış daire, müstakil 
ev, hostel takip etti. Pandemiy-
le de birlikte Türkiye’nin dört 
bir yanına dağılmış dağ & doğa 
evleri, bungalovlar ve tiny hou-
se’lar radarımıza girdi. Özellikle 
genç işletmecilerin doğaya zarar 
vermeyen, çevresini koruyan, su 
ve elektrik tasarrufunu odağına 
almış yeni nesil konaklama seçe-
nekleri ortaya çıkarttığını görmek 
çok sevindirici.

Perdue  ve Nautical/ Faralya, Fethiye
Perdue 2 kişilik demek. Faralya’da bir rüya. Aracınızı yukarıdaki portakal ağaçlı otoparka bıraktıktan sonra sizi tesisin safari aracı 
alıp ormanın kalbine taşıyor. Perdue’de; dünyanın her yerinden aşıkların geldiği, her birinin kendine özel terası, jukuzisi, hatta koyu 
bulunan, yarı çadır yarı ahşap bungalovlardan oluşan, bohem bir mimariye; kuşlar, fenerler ve masmavi bir deniz eşlik ediyor. Bir 
tek ağaç kesilmeden, tüm tesis doğaya uygun ve sökülüp takılabilir şekilde inşa edilmiş. Yan bahçede yer alan Nautical Otel ise 
her biri havuzlu, denize sıfır, bahçeli, ahşap ve taş evlerden oluşuyor. Nautical Hotel Nisan ayı itibariyle, Perdue 1 Mayıs’tan Ekim 
sonuna dek açık. Perdue’de Mayıs ayı konaklama fiyatları kahvaltı dahil  470 euro’dan; Nutical’da ise kahvaltı dahil ev fiyatları 230 
euro’dan başlıyor, çocuk kabul edilmiyor. Rezervasyon: (0252) 614 00 91 – Instagram: @perduehotel - @nauticalhotel

Kelebekler ve Hayaller / Göcek
Doğanın içinde bir çiftlik evi, iki ¨tiny house¨ ve 
havuzdan oluşan bir işletme. Minimalist, fakat 
çok ince düşümülmüş detayları var, hem doğaya 
saygılı, hem de teknoloji doğru şekilde konsepte 
adapte edilmiş. Merdivenle yükseltilen ve ulaşıla-
bilen asma katlar sayesinde kiralama, 4 kişiye ka-
dar çıkabiliyor. Göcek merkeze araçla 15 dakika, 
Dalaman Havaalanı’na ise 35 dakika uzaklıkta. 
Airbn üzerinden kiralanıyor. Nisan ayında, gecelik 
4 kişi için kiralama ücreti 960 TL. 
Instagram: @kelebekler_ve_hayaller

MC Sapanca Dark 
Bungalows
MC Spanca evleri aslında bir otel 
ama yeni normal normlarında 
tasarlanmış. Büyüklükleri 52 ile 
62 mt2 arasında değişen 5 ahşap 
bungalov, şaşırtıcı derecede şık 
ve konforlu. Dört bir yanı yem-
yeşil kişiye özel özel bahçeleriyle 
ormanın içinde yer alıyor. 2 kişi-
likten 4 kişiliğe kadar 5 farklı ev 
kategorisi var. Her evde mutfak, 
banyo, asma katta yatak odası 
ve veranda, hamak, barbekü 
alanı bulunuyor. Nisan ayında 
konaklama fiyatları 2 kişilik evler 
için gecelik 900 TL. Instagram:  
@mcsapanca – Rezervasyon: 
www.mcsapanca.com.tr

Longosphere Glamping/ 
İğneada, Kırklareli
Glamping, İngilizce ”glamour” 
(cazibe) ve ”camping” kelimelerinin 
birleşmesinden oluşan ve sadece 
güzel bir çadırdan fazlasını ifade 
eden bir kavram. Longosphere’de 
doğanın içinde konforlu çadırlar ve 
ağaç evler bu kategori içinde yer alı-
yor. Yüzlerce dönüm arazi içinde bir 
de macera parkı var. Havaların ısın-
maya başladığı dönemde gitmenizi 
tavsiye ederim. Zira, duvarları ağaç, 
tepesi branda olan şirin çadırlar, 
klima ile ısınsa da gece epey soğuk 
oluyor. Alan içindeki restoran sağ-
lıklı yemek seçeneklerini de artırırsa 
çok daha fazla sayıda misafir mutlu 
ayrılacaktır. Mayıs ayı ortak banyolu 
Sincap çadır fiyatı 700 TL – Veran-
dalı, banyolu Kaplumbağa çadır 
fiyatı 1045 TL – www.longosphere.
com – Instagram: @longosphere

Hoş geldin kağıt sabun
Küçük bir cep paketi içinde, 
suyla temas ettiğinde sabu-
na dönüşen kağıt sabunlar, 
seyahatte en büyük kurta-
rıcımız olacağa benziyor. 
Bellezza Silva markası ile 
pek çok kozmetik markette 
satışta.  

Termosta su arıtmak mı, 
var bir hayalimiz!
Bir gezginin hele ki yeni nor-
malle birlikte, doğaya giden 
bir gezginin en büyük ihtiyacı 
temiz su. Camelback All 
Clear adlı ürün 60 saniyede 
her musluk suyunu içilebilir 
hale getiriyor. Bakterileri ve 
protozoa’ları etkili bir şekilde 
nötralize etmek için UV ışığı 
kullanıyor. Türkiye’de henüz 
satışta değil ama Amozon 
Türkiye tarafından satışa 
sunulacağı gelen bilgiler 
arasında. 

Apple watch, seyahatse-
verler için yeni özelliklerini 
bir araya topladı
Uyanma, hava durumu, 
egzersiz, yürüyüş rotaları, 
Vikiloc Outdoor Navigas-
yon, harita, fotoğraf çekme, 
pusula, kanda oksijen 
seviyesi, hareket ve adım 
algılama, müzik dinleme, su 
içme uyarısı, besin takviyesi 
saatleri gibi yolda hayatınızı 
kolaylaştıracak her şey, App-
le akıllı saat teknolojisi ile 
kolunuzda.

Dijital Seyahat 
Kartı Uygulaması 
başlıyor.
Singapur, Uluslara-
rası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (IATA) 
tarafından gelişti-
rilen dijital seyahat 
kartını uygulayacak 
ilk ülke olacağını 
açıkladı. Yolcuların 
aşı ve test bilgile-
rinin yer alacağı 
dijital seyahat kar-
tına Singapur Hava 
Yolları önümüzdeki 
ay geçiş yapacak. 
Dijital Seyahat Kar-
tı Uygulaması aynı 
zamanda; Emira-
tes, Qatar Airways 
ve Malaysia Air-
lines dahil olmak 
üzere 20’den fazla 
havayolu tarafın-
dan da test ediliyor. 

Yolda teknoloji

Yolda neler 
oluyor?

Bizim Ev / Datça
Kargı Koyu’nun yamacında, Datça 
mimarisinin taş ev orijinalliği koru-
narak yenilenen ev, 25 metrekarelik 
tek odadan oluşuyor. Mimar olan ev 
sahiplerinin gustosu sayesinde içe-
risi son derece zevkli döşenmiş. Ke-
yifli açık mutfağın, nefis manzaralı 
verandanın yanı sıra banyo da bu 
tek odanın içine ustalıkla gizlenmiş. 
Açık plan şömine ise serin bahar 
akşamlarının kurtarıcısı. Nisanda 
evin gecelik fiyatı 650 TL . Rezer-
vasyon Instagram üzerinden DM ile 
gerçekleşiyor. Sezon boyunca yer 
bulmak epey güç. –  
Instagram: @bizimevdatca

Ada Dreams Island /  
Şovalye Adası Fethiye 
Fethiyeli Burak ve Aslı Ünal çifti Fethiye 
Şövalye Adası’ndaki sayfiye evlerini, her 
biri banyolu 4 odası olan, kendine ait bir 
plajı ve geniş bir mutfağı bulunan airbnb 
evine dönüştürmüş. Odalar bir bütün olarak 
kiralanıyor. Eve, Çalış Plajı’ndan kalkan 
ahşap tekneler ile ulaşılıyor. Bahçesi ve 
sonsuzluk manzaralı verandası ile baharda 
tüm evin gecelik fiyatı 3 bin 250 TL’den 
başlıyor. www.adadreams.com. Bonus: 
Şövalye Adası’nda bir de Mori Posa Yaz Evi 
isimli tatlı bir ada evi daha var. Instagram: 
@mariposa_summerhouse

@baharakinci

Bahar
Akıncı

Badara Dağ Evi  / Badara 
Yaylası, Zilkale, Rize
4x4 araçla çok rahat, önden çekişli bir 
otomobille ise yavaş yavaş çıkabileceğiniz 
engebeli dağ yolu sizi, 1850 metre rakımlı 
Badara Yaylası’ndaki bu tatlı üçgen dağ 
evine taşıyor. Badara, Rize Zilkale’nin 
sırtlarında, bulutların üzerinde, yemyeşil 
bir yayla. Yaylada bulunan Badara Dağ Evi 
iki katlı bir bungalov. Alt katta çocuklar 
için küçük birer yatak, üst katta doğaya 
bakan nefis manzaralı bir çift kişilik yatak, 
banyo ve bir de küçük açık mutfak mevcut. 
Buraya gelirken yiyeceklerinizi yanınızda 
getirmeyi unutmayın, minik terasınız-
da yiyebilirsiniz. Evin tatlı sahiplerinin 
yemek pişirmek istemeyenler için yerel bir 
restoranı da var. Instagram: @badaradag 
Tel: 0533 233 65 32 – Nisan ayında tüm 
bungalovlar gecelik 750 TL.

Kabak Dome / Kabak Koyu Fethiye
Fethiye Kabak Koyu’nda, kesinlikle sıra dışı bir 
mimari. Her biri müstakil ve kubbe şeklinde, 
bazıları açık hava jakuzili 9 lüks suit odası, bölge 
malzemeleriyle hafif ve lezzetli yemekler sunan bir 
¨a la carte¨ restoranı ve sonsuzluk havuzları bulu-
nuyor. Konumu sebebiyle her bir odanın manzarası 
mükemmel. Fiyatlar odalara göre değişkenlik gös-
termekle birlikte 2 kişi, kahvaltı dahil 2 bin TL‘den 
başlıyor. – www.kabakdome.com – 0532 390 68 
48 – Instagram: @kabakdome

Monor Dağ Evi /  
Çamlıhemşin
Güzel Rize’nin Hemşin ilçesi, Nurluca 
Köyü’nde orman içinde yer alan, Kara-
deniz ahşap mimarisinin özelliklerini 
taşıyan nefis bir konak. 9 farklı odasını 
ayrı ayrı da tek bir aileye de kiralıyor-
lar. Ortak mutfak ve kuzine alanları, 
seyir terası, verandası, okuma alanı 
bulunuyor. Konaklama fiyatına zengin 
bir kahvaltı dahil. Dilerseniz tatlı ev 
sahipleri öğlen ve akşam yemeklerinizi 
de hazırlıyor. Bahar aylarında odalarda 
tek kişi kalırsanız gecelik 300 TL, iki 
kişi konaklarsanız kişi başı gecelik 250 
TL. – www.monordagevi - 0 538 642 
9581 – Instagram @monordagevi
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O
ksijen’in yayın hayatına 
başladığı üç aydır sizinle 
burada, Bodrum sayfa-
sında buluşuyoruz ve 

hala denizcilikten konuşmamışız. 
Ama şimdi telafi edeceğiz. Hem de 
bunu öyle sıradışı biriyle yapacağız 
ki, kendinizi bir anda sakoleva ar-
malı bir tırhandilde “Aganta Burina 
Burinata” diye bağırırken hayal 
etmeye başlayabilirsiniz.

Timuçin Binder 56 yaşında. 
Bodrumlu. Giritli değil, ama Giritli 
göçmenlerin yaşadığı Kumbahçe’de 
büyüdü. Denizciliğe başlama yaşı 7. 
Babası Cihat Kurutaş denizci, ama 
işin asıl güzel tarafı annesi de deniz-
ci. İstanbullu bir uzak yol kaptanının 
kızı olan Aysun Kurutaş, Türkiye’nin 
(hatta Yunanlı bir liman başkanının 
verdiği bilgiye göre Ege’nin) ilk 
profesyonel kaptanlık ehliyeti almış 
kadını. Ailecek birlikte 25-30 yıl Bod-
rum-Kaş arasında, mavi yolculuğun 
hala mavi olduğu yıllarda yelkenli 
tekneleriyle denizcilik yaptılar. 
Ama Timuçin Binder bu denizcilik 
hayatına bir de çarpıcı bir akademik 
kariyer ekledi. 17 yaşında Ameri-
ka’ya gidip ünlü Purdue Üniversite-
si’nde tıp öncesi eğitim amaçlı iki yıl 
biyoloji okudu. Sonra fikir değiştirip 
aynı üniversitede üç buçuk yıl maki-
ne mühendisliği eğitimi aldı, ancak 
son dönem yurda dönmesi gerekti. 
Tekrar okul hayatına devam edeceği 
zaman bu kez Berkeley Üniversite-
si’ndeydi. Eş zamanlı olarak hem 
San Francisco sokaklarında taksi 
şoförlüğü yaptı, hem arkeoloji hem 
de antropoloji okuyup mezun oldu. 
Çatalhöyük kazısına katıldı. Çocuk-
luğundan beri merakı olan dağlarda 
ve doğada zaman geçirmelerine 
antropolog gözüyle devam etti. Der-
ken bir gün bir arkadaşı “gulet bir 
gövde adı mıdır yoksa bir arma adı 
mı” diye sorduğunda kafası takıldı. 
Araştırmaya başladı ve o tarihten 
sonra tamamen denizcilik araştır-
malarına yöneldi. Bu arada soyadı 
neden farklı diye siz de merak eder-
seniz, Timuçin Binder’in soyadını 
aldığı babası Amerikalı. Ama o da, 
babası Alman annesi İtalyan olan bir 
Amerikalı. Yani son derece renkli bir 
özgeçmiş var karşımızda ancak bir 
özet yap derseniz “Timuçin Binder 
bir Arşipellidir.”
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Bu projeye destek ol  
en Egeli kayıkla seyre çık

Antropolog/arkeolog 
Timuçin Binder 
“Kayık 1934” adını 
verdiği, Ege’nin tıpkı 
90 yıl öncekiler gibi 
motorsuz, sakoleva 
armalı bir tırhandilini 
yapıyor. Bu projesinin 
pek çok sebebi var, 
ama biri de onu 
sizlerle paylaşmak. 
Doğacı, denizci, etik 
insanlara bir kaçış 
alanı yaratmak, 
gençlere ilham olmak

Artık insanlar denizde gör-
dükleri her şeye tekne diyorlar, 
kayığı da “küçük sandal” 
zannediyorlar. Oysa kayık da 
tekne de iki ayrı gövde tipinin 
adıdır. Teknelerin kıç tarafları 
çamaşır teknesi gibi geniştir. 
Kayık ise karpuz dilimi gibidir, 
başı kıçı bir ya da çiftbaşlı, iki 
tarafa da gidebilen bir deniz 
aracıdır. Bizim kayık 11.5 met-
re, ama istediğiniz kadar gider 
bu uzunluk, çünkü tamamen 
gövde şekliyle alakalı bir terim.

-“Tırhandil” tipini neden 
seçtiniz?

Tırhandil, Ege’nin deniz 
koşullarına uygun üretilmiş, 
Ege’nin en ünlü yerel kayık 
modelidir. Arşivde ilk kez 
1658’de görüyoruz. Gövde 
biçimi karınlıdır, denizin 
üzerine yayılır, oturur. Sürat 
için değil, denize dayansın 
diye yapılmış bir kayıktır. Sürat 
istenen gövdeler dört metre 
boya bir metre en oranında 
yapılır, tırhandilde ise bu oran 
daha büyüktür, kabaca üç 
metre boya bir metre enle iki 
metreye bir arasında değişir. 
Çünkü en genişleyip omurga 
kısaldıkça teknenin manevra 
kabiliyeti muazzam artar, 
olduğu yerde bile dönebilir. 
Süngercilerin, balıkçıların Ege 
gibi girinti çıkıntısı, adası çok 
olan bir denizde en büyük 
ihtiyacı budur. Ayrıca ortası 
daha geniş olunca daha az 
sarsılır, balıkçılara süngercilere 
çalışma alanı çıkar. Bizimkinin 
11 buçuğa 5.25 gibi bir gövde 
genişliği olacak. 

-“Sakoleva yelken 
arması”ndan ne anlamamız 
gerekiyor?

Yelkeni kontrol etmek için 
gerekli donanımın tümüne 
arma diyoruz. Yelken, direkler, 
bastonlar, serenler, cıvadra-
lar, makaralar, palangalar… 
Bunların hepsi armadır. Herkes 
gövde meraklısıdır, armayı pek 
kimse araştırmaz, ama benim 
çocukluğumdan beri en büyük 
merakımdır. Bir zamanlar 
ilk aşkım “randa”ydı, sonra 
sakolevayı buldum. O halatlar, 
makaralar, o terimler, onlarla 
oynamak, daha zengin bir dün-
ya sunması hoşuma gidiyor. 

-Siz hiç daha önce bir 
tırhandilde sakoleva arma 
kullandınız mı?

Ben değil, şu anda yaşayan 
hiç kimse kullanmadı. Ne bura-
da ne Yunanistan’da. 1940’lar-
da motorun gelmesiyle bir 
anda Ege’de yok oluyorlar. 
Şimdi hep bu üçgen “marco-
ni”ler var. Gerçi İtalya’da bir 
geriye dönüş başladı, Latin 
yelken çoğalıyor, ama sakole-
va, Latin’den de eski. 1-2’inci 
yüzyıllar arasında bu bölgede 
ortaya çıkıp, yayılıyor.

-1934’te ne olmuş, ne-
den “Kayık 1934” dediniz? 

Projenin başında da eski 
fotoğrafları araştırırken Bod-
rum’da tam yapmak istediğim 
tipte sakoleva yelken armalı 
bir kayık gördüm, şansıma 
üzerindeki yazı okunuyordu, 
baktım 1934 yazıyor. Bari 
yapmışken eski bir Bodrum 
kayığını da canlandırmış olalım 
dedim ve adı Kayık 1934 oldu. 

En Egeli 
kayık: Gövde 
tırhandil, arma 
sakoleva!

dsevimay@gmail.com

Devrim 
Devecioğlu
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“Kayık 1934” projesinin aynı 
anda birçok amacı var, ama ilk çıkış 
noktası hangisi?

Benim ilgi alanım geleneksel 
denizcilik ve özellikle yelken armaları.  
Araştırdığım dönem de 1700’lerden 
1900’lerin başına kadar olan yıllar. 
O dönem Ege’de denizciliği nasıl 
yapıyorlarmış, armaları nasıl kulla-
nıyorlarmış; bunları çözebilmek için 
aynı o günlerdeki gibi bir kayık yap-
mamız lazım dedim. Çünkü bunları 
masa başında çalışırken bazen insan 
sıkışıyor. “Bunu nasıl yapıyorlarmış” 
diyorsunuz, soracak kimse yok. Ne 
bir kaynak ne model alacak benzer bir 
yelkenli. Hiçbiri yok. Oysa o dönem-
lerdeki kayığın aynısı olsa çıkar ken-
dim test ederim. İlk çıkış noktası bu. 

Motor olmamasının nedeni de bu 
mu?

E tabii çünkü motor denizcinin 
kafasını hemen değiştirir. Motor varsa 
her zaman ona güvenirsin. En ufak bir 
şeyde marşa basarsın. Oysa ben bir 
sorun olduğunda eski denizciler nasıl 
başa çıktılarsa, buna korku, endişe 
dahil, aynısını yaşayalım istiyorum.

Laboratuvar gibi?
Evet, bir tür “laboratuvar kayık”. 

Bazı şeyleri nasıl icat ettiklerini ancak 
öyle anlayacağım. Çünkü denizde 
onların sorunlarını yaşayacağım ve 
benzer çözümleri ben de üreteceğim.

Peki çıkış noktası “laboratuvar 
kayık” olması, ama siz bu aracın aynı 
zamanda bir “anıt kayık” olmasını 
da istiyorsunuz?

Aslında anıt kayık meselesi bir 
yan ürün gibi çıktı ortaya, ama şu an 
en çok ilgiyi o çekiyor. O da nereden 
çıktı; madem 80-90 yıl öncesinin kayı-
ğını canlandıracağım, bari bu bir anıt 
kayık olsun dedim. Yani sadece teknik 
açıdan kayığın armasını, gövdesini es-
kiye benzetmekle kalmayalım mesela 
üzerine hiç kamara da yapmayalım. 
Krom kullanmayalım, sırf kendir 
halatlar olsun, makaralar ahşaptan 
yapılsın. Mümkünse yelkeni eski 
kumaştan yapalım. Boyasında vernik 
bile kullanmayacağız. Tamamen boya 
olacak, çünkü eskiden öyleymiş.

Üçüncü hedefiniz “doğal deniz-
cilik” yapmak; denizcilikte doğal 
olanla olmayanın çizgisini nereden 
çekiyorsunuz? 

Bir kere özellikle makinesiz, sadece 
yelkenliyle yapılan denizcilik en doğal 
denizciliktir, çünkü doğaya bağlı-

dır, onu anlamaya, onunla uzlaşmaya 
dayanır. İnsanı doğayla ve doğalla en 
doğrudan şekilde ilişkiye sokar. Üs-
telik bunu yaparken sadece doğayla 
değil kendinizin de en doğal haliyle 
buluşursunuz. Kendinizi hisseder, 
düşünür, sorgularsınız. Ama tatil ve 
amatör denizcilik bu durumu çok 
değiştirdi. Denizcilik yapmak çok mo-
dern oldu. Artık çevreci falan da değil. 
Çok tüketime ve gösterişe dönük. 
Kimisinde jakuzi var. Tekneler çok 
yüksek, denizi hissetmiyorlar. Oysa 
doğal denizcilikte işin içine zihniniz  
ve bedeninizi katıyorsunuz ve bir 
anda bir sürü şey yaptığınızı görü-
yorsunuz. Şimdi çoğu yeni amatör 
denizciye sorsanız “O işleri ben nasıl 
yapabilirim” diyorlar. Yapabilirsin, 
eskiden yapıyorlardı. Ben yapıyorum. 
Mesela GPS’le gidiyor çoğu, düğme-
ye bastı mı rotasını buluyor, seyrede 
seyrede gidiyor. Öbür türlü kafasını 
kullanmak zorunda kalacak. Rota çi-
zecek, ikide bir çıkıp havaya bakacak, 
fenerleri, burunları tanımaya başlaya-
cak. Yılda 15 gün denize çıkanlar bile 
teknelerine oto pilot alıyorlar. O sa-
yede giderken kahveni biranı içersin, 
ama o yaptığının adı denizcilik değil. 

Denizin üzerinde gitmekle deniz-
ci olmak farkı mı?

Evet, tekne sahiplerinin çoğu aslın-
da sadece denizin üzerinde gidiyorlar. 
Motor yatlar zaten iyice deniz araba-
ları oldu. 

Sizinki ise arabadan inip yürü-
meye başlamak gibi?

Veya köye gidip kendi evini yap-
mak gibi. Bahçeni kendin ekip biçmek 
gibi. Dışarıdan alıp yemek yerine 
evde kendin pişirmek gibi. Bunun en 
önemli faydası şu bence: Bu hayatı-

mızın bize verdiği gerilimler, stresler, 
yükler… Bunların bir sebebinin de 
kendimizden ve doğadan uzaklaşmak 
olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız 
işlere kendimizi ne kadar daha fazla 
katarsak o kadar daha farklı insanlar 
oluruz bence.

Peki ama “Herkes yarın tekne-
lerden motorları çıkarsın, sadece 
rüzgarla gitsin” de diyor musunuz?

Öyle bir şey demiyorum, ama eğer 
denizcilik yapmak istiyorsanız sadece 
kıçında küçük bir motoru olan 7-8 
metrelik tekneyle bunu gayet rahat 
yapabilirsiniz diyorum. Benim hiç 
motor koymamamın nedeni birincisi 
bilimsel araştırma yapmak, ikincisi 
de şaşırtmak, bir meydana okumaya 
davet etmek için. İnsanlar artık çok 
rahat, onu yapamayız bunu yapama-
yız, diyorlar. Bu yapamayızlar evinde 
raf yapamamaktan başlıyor siyasette 
“Benim gücüm ne ki”ye kadar geliyor. 
Ben bilhassa da yeni yetişenlere 
“aslında yapabilirsin” hissini vermek 
istiyorum. Sadun Boro’nun bizim 
çocukluğumuza etkisi buydu mesela, 
bizim için çok imkansızı başarmış 
biri gibiydi ve ona bakıp “Demek ki 
yapılabilinir” demiştik. 

Yani sizin asıl şaşırtmak, etkile-
mek istediğiniz grup şu an deniz-
dekilerden ziyade yeni yetişecek 
olanlar?

Tabii onlar, çünkü geleneksel 
denizciliği erken yaşta çocuklara ve 
gençlere sevdirebilirsek bence biraz 
daha farklı düşünen bireyler de yetiş-
tirebiliriz. Mesela bizim kayık bitince 
Kumbahçe sahilinde bağlı olacak. 
Bodrum Denizcilik Müzesi Müdürü 
Selen Cambazoğlu’yla kayığı hafta-
da iki gün orada bir müze sergisine 
dönüştürebiliriz diye düşündük. 
Geleneksel bir kayık görsünler, içine 
girsinler, bir sürü alet edevat olacak, 
onları öğrensinler, yelkeni tanısınlar. 
Bazen seyre bile çıkartabiliriz. Biraz 
idealistçe bir yaklaşım biliyorum, ama 
belli olmaz. Tabii ki dünyayı değiştire-
meyeceğim fakat belki de bu yelken-
lide dolaşacak çocukların arasından 
doğaya ve doğala yakın yaşamayı 
seçen bireyler yetişecek. Belki onların 
içinden bir çocuk öyle bir kitap yaza-
cak ki milyonları etkileyecek. Benim 
rolüm sadece onların düşüncelerine 
ilham vermek. Bence bunu başarma 
ihtimali var, ama denemezsek hiç 
bilemeyiz.
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Bodrum Denizcilik 
Müzesi’nde, 

Yarımada’nın en meşhur 
ikinci kuşak tekne 

ustalarından Ali Kemal 
Denizaslanı’nın yaptığı 

sakoleva armalı tırhandil 
maketlerinin önünde
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Ne zaman biter Kayık 1934?
Bu sonbaharda indirmiş ola-

cağız. Önce tabii kendimizi biraz 
eğitmemiz gerek. Bir ekip oluştur-
malıyız. Tercihim gençler ve kadın-
erkek karışık çalışmak.

İlk ne yapmak istiyorsunuz?
Armaların hepsini denemek 

istiyorum. Bu yüzden zaten bizde 
birden fazla direk yeri olacak ki di-
ğer armaları da söküp takabilelim.

İlk rotanız neresi olur?
Zamanında Giritli Türkler ada-

lardan Bodrum’a bu tip sakoleva 
yelkenlerle, peramalar, piyadeler, 
tırhandillerle gelmişler. Onların ara-
sında hikayesini bildiğim bir Klavura 
İbrahim Kaptan var. Bizimki gibi 12 
metrelik sakoleva armalı, motorsuz 
bir tırhandille yaklaşık 120 yıl önce 

Girit’ten Kos’a, sonra da Bodrum’a 
geçmiş. Ben de insanların o dönemi 
daha iyi anlamasına katkısı olması 
için bunu canlandırmayı istiyorum. 
İlk uzak yol seferi olarak biz de aynı 
rotayı İlkbahar 2022’de yapmayı 
planlıyoruz. Başta Giritli göçmenler 
olmak üzere Bodrum’da bu rotayı 
yapmamızı heyecanla bekleyenler 
var. Bodrum Giritliler Derneği Baş-
kanı Zehra Denizaslanı projenin en 
büyük destekçilerinden biri. Beni 
başlamam için zorlayan o oldu.

Peki sizi en heyecanlandıra-
cak rota hangisi?

Eğer olabilirse buradan Sicil-
ya’ya gitmeyi istiyorum. Karadan 
tamamen koparak açık denizde 
gerçek bir navigasyon tecrübesi 
olur o. Navigasyoncuyumdur ben 

zaten. Dağda da denizde de… 
Kendimi bilerek kaybedip sonra 
çıkmaya çalışma pratikleri yapmak 
çok hoşuma gider.

Hızı ne olacak kayığın?
6-7, çok uygun rüzgârda 8 ola-

bilir, ama 9 milin ötesine geçemez. 
Geçerse zaten sudan kesilmiş, 
uçurtma olmuşuz demektir. 

Kayık 1934’te “konfor” 
olacak mı?

Denizde konfor benim için 
rahat yatabileceğimiz bir yer, 
temiz tabak bardak çatal ve bir de 
birçok kişi için telefon şarjı. Bir de 
can güvenliği. Bunun ötesinde bir 
konfor aranıyorsa ben ona karşı 
değilim, onu yapanlar da var, ama 
amaç denizcilik ve keşif yapmak ise 
bu kadarı yeterli.

90 yıl öncesinin aynı tirhandi-
lini ortaya çıkarabilecek misiniz?

Bodrum’da ilk tırhandil kayığı 
yapan usta Nami’nin Mehmet 
Uyav’mış. Bizim ustamız onun to-
runu Mehmet Nami Uyav. Kayığın 
gövdesini aynı dedesi gibi yaptı. 
Orijinale epey yakın oldu.

Mehmet Usta işi bırakmış?
Maalesef bazı sağlık sorunlarını 

ileri sürerek bıraktı, ama “Bundan 
sonrasını herkese yaptırabilir-
sin, ben formasını çektim” dedi. 
Gerçekten en zoru formadır. Fakat 
şimdi başka bir zorluk var, içime 
sinen yeni bulduğum usta kayığın 
bulunduğu yerden epey uzakta.

Ne yapacaksınız?
Karadan yürüteceğiz… Ustalar 

olmaz diyordu ama araştırdım, 

mümkün olduğunu gördüm. Zaten 
denizciliğin birinci şartı zorluk-
ların üstesinden gelmektir. O 
yüzden çok “deli” kaptan vardır. 
Bodrum’un Deli Hüseyin, Deli 
Tahir, Deli İbram’ı meşhurdur. Bu 
bildiğimiz delilik değil, beklenme-
dik zorluklar karşısında gösterilen 
cesaretten, zorluklara ödün verme-
melerinden yakıştırılan bir deliliktir.

Maliyetin bir kısmını karşıla-
mak için denizseverlere “takas-
destek” davetinde bulunuyor-
sunuz. Birincisi neden “bağış” 
demiyorsunuz?

Bağış karşılıksız yardımdır, ben 
bunu istemiyorum. Destekçilerimi-
ze yaptıkları katkı ölçüsünde Kayık 
1934’te zaman geçirmelerini, 
denizde seyir yapmalarını, hatta 
keşiflere katılmalarını öneriyorum.

O zaman “satış” niye demi-
yorsunuz?

Çünkü kâr amacım yok. Herke-
se değil, sadece destekçilerimize 
sunuyoruz seyirlerimizi. Bizim 
usulümüzce teşekkür ediyoruz. 
Tek amacım tekneyi tamamlamak 
ve bu projeyi yaşama geçirmek.

Diyelim ki arzu ettiğiniz 
düzeyde destek gelmedi, proje 
durur mu?

Ben zaten çok önemli bir 
bölümünü karşıladım, ama bizim 
kayığı yapan ustanın sağlık gerek-
çesiyle projeden çekilmesi baştan 
öngördüğümüz hedeflerin biraz 

daha ileriye kaymasına sebep oldu 
ve bu beklenmedik durum yüzün-
den destek şimdi daha önemli 
hale geldi. Ancak burada derdim 
sadece mali destek değil, çünkü B, 
C, D planlarımı zaten baştan yap-
mıştım. Asıl ben insanları katmak 
istiyorum. İnsanlar bir bedel öde-
dikleri şeye daha çok sahip çıkıyor. 
Bu şekilde bir topluluk oluşmaya 
başlasın istiyorum. Çünkü bu tip 
insanlar için çok alan kalmadı.

Ne tip?
Doğayı seven, etik, daha az ve 

sorumlu bir tüketimle yaşanabile-
ceğine inanan, bu gezegende yal-
nız olmadığımızın farkında olan… 
Bu değerleri taşıyan, çocuklarını 
böyle yetiştirmek isteyen insanlar 
var. En çok bu tip insanlara bir alan 
açmak istiyorum. Bir kaçış noktası. 
Kayık 1934’te zaman geçirebilirler, 
kendilerini geliştirebilirler, kendi-
leri gibi başka insanlarla tanışabi-
lirler ve hep birlikte başka projeler 
yapabiliriz. Denizcilik kısmı bunun 
için bir vesile.

Kayık 1934 projesine destek 
olmak isteyenler için altı kategoride 
21 farklı paket hazırlanmış. En de-
nizci olmayanın bile ilgisini çekecek, 
çok makul denebilecek bedeller 
karşılığında bambaşka deneyim 
fırsatları sunan seçenekler var. Gerçi 
Timuçin Binder üzerine basa basa 
uyarıyor: “Seyir paketleri tamamen 
destekçilerimizi yaptıkları katkı 
için ödüllendirme amacıyla hazır-
lanmıştır. Sadece yelkenle yol alan 
kayığımız, bir mavi yolculuk teknesi 
değildir. Dolayısıyla, beklentiniz bir 
mavi yolculuk teknesinin sunduğu 
lüks ve konforu içeriyorsa, sunulan 
paketler size uygun olmayabilir.”

Böyle bir uyarı için “Tam da 
benim kafama göre” diyorsanız 
21 seçeneğin tamamına ve takas-
destek bilgilerine https://www.
kayik1934.org/copy-of-destek 
linkinden ulaşabilirsiniz.

İlk rota Girit-Kos-Bodrum

“Deli kaptan” zorluklara yenilmeyen kaptandır

Nihai amaç etik, doğacı,  
denizci insanlara bir alan açmak

Kayık 1934’e 
destek olmanın 
karşılığında 21 
ayrı “ödül” var

İstanbul Boğazı’ndaki sakolevalar, tarih yine büyük olasılıkla 1900’lerin başı. 

Bu sakoleva armalı tırhandil Çanakkale tarafından. Yunan 
veya Türk kayığı, muhtemelen de süngerciler, ama tam 
bilinmiyor. Fotoğraf, Yunanlı bir geleneksel denizcilik sitesi 
olan https://www.naftotopos.gr’den.

Fotoğraf hakkında bilgi yok ama büyük olasılıkla 
1900’lerin başına ait bir sakolevalı tırhandil. 
Fotoğraf, Yunanlı bir geleneksel denizcilik sitesi 
olan https://www.naftotopos.gr’den.

DD: Yazıişlerimizin denizcisi İsmail Yuvacan yazıyı okuduktan sonra “Motorsuz bir tırhandille nasıl yana-
şacak acaba” diye sordu. Binder’in “bir denizciden bir denizciye” yanıtı:  Benim de daha çok tercih edeceğim, 
demiri kıçtan atıp baştankara. Rıhtım yeri ve manevra alanı varsa aborda da olunur. Kıçtankara da mümkün 

ama ancak kayığı iyice yaklaştırıp çevirerek veya sandalla çıma alıp çekerek.
Söyleşinin tam metni gazeteoksijen.com’da.

G
azeteci Ali 
Boratav’ın 2019 
yılında çıkan 
Mavi Yolcu-

luk Rehberi: Gökova›dan 
Kekova›ya Güneybatı Kıyıla-
rımız ve 12 Adalar genişle-
tilmiş ve yenilenmiş ikinci 
baskısı ile okurlarıyla 
buluştu. Boratav’ın Türki-
ye kıyıları ve Ege Adala-
rı’nda 150’ye yakın mavi 
yolculuğundan izlenim ve 
deneyimlerini topladığı 
kitap, yeni haliyle çok 
daha zengin.  

Bin 500 fotoğraf ve 
280 harita ile sunulan 
kitapta, Gökova, Hisarö-
nü, Yeşilova, Marmaris, 
Göcek-Fethiye Körfezle-
ri’yle, Kalkan-Kaş-Kekova 
kıyıları ve 12 Adalar tüm 
ayrıntılılarıyla anlatılıyor. 

Büyük boyda basılan 
kitabın genişletilmiş ikinci 
baskısında 90 yeni koy ve 
mola noktası mavi yolcu-
luk envanterine eklendi. 
Böylece anlatılan koy 
sayısı 540’a yükseldi. 

Kitabın 12 Adalar Böl-
gesi bölümünde Astipalya 
ve Levitha Adaları’na da 
yer verildi. Mavi yolculuk 
rotalarının görsel anlatı-
mına önem verilen kitap, 
yeni drone fotoğraflarıyla 
zenginleştirildi. 

Mavi Yolculuk Rehberi 
sadece bir denizcilik kıla-

vuzu değil, aynı zamanda 
bir yaşam rehberi olma 
özelliği ile önem kazanı-
yor. Kitap, denizcilerin 
yanı sıra bu kıyıları kara-
dan gezen tüm gezginlere 
de hitap ediyor. 

Kitapta, yaz sezonu-
nu denizde geçi-
renlere ve deniz-
ciliğe yeni adım 
atanlara, mavi 
yolculuk koyları-
nın binlerce yıllık 
tarihi, muhteşem 
doğası, çevre özellik-
leri tüm ayrıntılarıyla 
aktarılıyor. Mavi yolculuk 
kıyılarımızı yaşatan ve 
koruyan deniz insanları-
nın öyküleri, bu koyların 
efsaneleri, sırları kitabın 
bir diğer zenginliği.

Sakin koylar
Boratav, salgın ko-

şullarında deniz tatili ve 
deniz yaşamına büyük bir 
ilgi oluştuğunu vurgu-

layarak, Mavi Yolculuk 
Rehberi genişletilmiş ikinci 
baskısında, yaz aylarında 
binlerce teknenin seyret-
tiği kıyılarda, sakin-bilin-
meyen-ıssız koyların ayrı 
bir önem kazandığına 
dikkat çekiyor.  

Gizli mola noktaları
Kitabın yeni baskısın-

da genellikle profesyonel 
gulet kaptanlarının ve 
günübirlik gezi teknele-
rinin kullandığı bu gizli 
mola noktalarını gezgin-
lerin bilgisine sunduğunu 
söylüyor.

“Pratik navigasyon” 
mantığıyla hazırla-

nan kitaptaki 540 
koy ve mola 
noktası, 23 alt 
bölge harita-
sında noktasal 

olarak işaret-
leniyor. Koy ve 

mola noktalarının 
haritalardaki yakın 

plan görüntüleri de okura 
sunulmuş. 

Editörlüğünü; grafiker 
Aydın Tibet’in sayfa tasa-
rımını üslendiği kitabın 
ikinci baskısı Ege Yayın-
ları tarafından yapılmış. 
Kitap hakkında ayrıntılı 
bilgi ve örnek sayfalara 
www.maviyolculukreh-
beri.com adresinden de 
ulaşılabiliyor. •

“Mavi Yolculuk 
Rehberi”ne 90 

yeni durak eklendi
“Mavi Yolculuk Rehberi” kitabının genişletilmiş ikinci baskısında 
envanterimize 90 yeni durak ekleyen Gazeteci Ali Boratav, mavi 
yolculuk geleneğini, temiz denizleri, tarih ve doğa zenginliğini, 

lezzet noktalarını, iskele ve barınakları gözlerimizin önüne seriyor

Gökova Kör-
fezi: Halikarnas 
Balıkçısı’yla 
mavi yolculu-
ğun başladığı 
cennette 108 
eşsiz mavi durak. 
Deniz ve karanın dan-
tel örgü gibi iç içe girdiği bir 
coğrafyada doğa ile baş başa 
kalmak için ideal adresler.

Hisarönü ve Yeşilova 
Körfezleri: İşte denizciler 
dünyasında son yılların moda 
rotası. Yaz aylarında herkesin 
toplandığı 115 küçük koy, 
temiz denizler ve pek az de-

nizcinin kullandığı mola 
noktaları.

Marmaris 
Körfezi: Karia ve 
Lykia’nın buluştuğu 

eşsiz bir coğrafya. 
Körfezdeki 58 küçük ko-

yun en güzelleri Kadırga’dan 
Serçe ve Bozukkale Koyları’na 
uzanan batı kıyılarda yer 
alıyor.

Göcek-Fethiye-Belceğiz 
Körfezleri: Yemyeşil çam or-
manları ile lacivert denizlerin 
buluştuğu baştan çıkarıcı bir 
coğrafya. Birbirinden güzel 81 
küçük koyda mavi safari.

Kalkan-Kekova Kıyıları: 
Doğa, tarih ve tertemiz de-
nizlerle kaplı bu mavi gezide 
keşfedilecek 39 küçük koy 
ve akıl almaz bir tarihi miras 
var… Bölgenin yıldızı Kekova, 
yıllardır tüm dünya denizcile-
rinin de gözdesi. 

12 Adalar: Muhteşem 
denizleri, sempatik-leziz 
tavernaları, suyun iki yakasını 
da seven insanlarıyla bir huzur 
bölgesi. Türk denizcilerinin 
olağan rotalarından biri ha-
line gelen adalar bölgesinde 
yaşam ve 139 küçük koy, mola 
noktası.

Denizlere davet 

Ali Boratav
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Çin’in yıllardır Doğu Tür-
kistan’da yaşayan Uygur 
Türklerine uyguladığı kötü 
muamele sürekli gündemde 

olmasına rağmen görmezden ge-
liniyor. Çoğu Uygur Türkü İstan-
bul’un muhtelif semtlerinde yaşıyor. 
Buraya gelme sebepleri ise, Çin’in 
ayrımcı politikalarından kaçmak ve 
Çin yasalarına göre doğması yasak 
olan çocukları, yani yasak çocuklar. 
Çin, Doğu Türkistan’da devlet me-
murları için bir, şehirde yaşayanlar 
için iki, köyde yaşayanlar için üç 
çocuk sahibi olma kuralını getirmiş 
durumda. Doğu Türkistanlı anne-
lerin çoğu bilerek ya da bilmeyerek 
üçüncü, dördüncü çocuğa hamile 
kalmış. Pasaportlarıyla Türkiye’ye 
gelip doğumlarını burada yapmış-
lar. Ancak Çin yönetimi bu durumu 
tespit edince hem Doğu Türkis-
tan’da kalan çocuklarından hem de 
eşlerinden olmuşlar.

Anneler çaresiz, eşleri hapiste, 
çocukları ya kampta tutuluyor ya da 
akıbetleri belli değil. Türkiye’de ayakta 
kalmaya çalışan annelerin tek isteği 
çocuklarından ve eşlerinden bir haber 
alabilmek. Ülkelerine dönmek ise şu an 
onlar için için bir hayal. 

Dönersem beni de 
hapse atacaklar
Amine Memtimin, 2016’da doğum 
yapmak üzere eşiyle birlikte Tür-
kiye’ye gelmiş. Gelirken altı aylık 
hamileymiş, yanına üç yaşındaki kızını 
da almış. Dört, altı ve sekiz yaşında 
olan çocuklarını ise eşinin kız kardeşi-
ne emanet etmiş. Eşi doğumdan sonra 
Doğu Türkistan’a dönmüş, bir daha da 
ne onunla ne de çocuklarıyla iletişim 
kurabilmiş. Sadece eşinin 15 yıllık ha-
pis cezasına çarptırıldığını biliyor. “Ben 
dönsem beni de hapse atacaklar” diyen 
Amine Memtimin’e göre yaşadıkları-
nın tek sebebi üç çocuk kuralına karşı 
gelmek: “Bazı işçilere iki, köylülere 
üçten fazlası yasak. Bunu bilmeyerek 
hamile kaldım. Beş sene geçti. Çocuk-
larımdan haber alamıyorum, eşim de 
hapiste. Beş senedir çocuklarımın sesi-
ni duyamadım. Onların sesini duymak 
için mücadeleye devam edeceğim. Beş 
seneden beri bekledim, sesi gelir ken-
disi gelir diye. Ama olmadı. Hayatta 
olup olmadıklarını bile bilmiyorum.“ 

O beş sene bir ömür gibi geçmiş 
Amine için. Gözlerinden dökülen 
yaşlara hakim olamıyor. Çaresizliği 
duruşundan, bakışından anlaşılıyor. 
“Her kapıya gidiyorum. Çocuklarımın 
sesini duymak için yardım edecek kim-
se çıkar mı diye. Bir şey yapamıyorum 
çocuklarımın acısından paramparça 
oldum. Her gün sokaklardayım“ diyor 
ağlayarak. 

Daha önce bir işte çalışmış ama şu 
anda Zeytinburnu’ndaki evinin kirası-
nı karşılayamıyor. Kirayı bazen kardeşi 

veriyor; bazen de dernekler aracılı-
ğıyla kira yardımı alıyor. Amine’nin 
ülkesine dönmekten yana umudu da 
yok: “Dönsem, beni havalimanından 
bırakmazlar. Oradaki akrabalarımızla 
görüşürsek onları da hapse atıyorlar. 
O yüzden onlar da bizi engelliyor; 
telefonlarımıza çıkmıyorlar. 60 yaşın-
daki annem ve erkek kardeşlerim de 
hapiste. Anneme 2016’da Türkiye’ye 
geldiğinde 10 senelik hapis cezası 
vermişler. Buraya seyahat için gelmişti. 
3 ay kaldı döndü. Hiçbir suçu yok. ”

Öyle bir acı ki artık 
nefes alamıyorum
Meryem Abdülhamit 47 yaşında. Beş 
yıl önce kızı Reyhan ve karnındaki 
bebeğiyle Türkiye’ye gelmiş. Şubat 
2016’da Türkiye’ye gelen Abdülhamid, 
kürtaj yaptırmak istemiş ancak sağlık 
sorunları nedeniyle yaptıramamış. 
Dördüncü çocuğuna hamile oldu-
ğu için çareyi Türkiye’ye gelmekte 
bulmuş: “Çin’in verdiği pasaportla 
kanuni yollarla Türkiye’ye geldim. 
Hamile olduğum için iki çocuğumla 
gelmek zorunda kaldım. Eşim ile diğer 
çocuklarım arkamdan gelecekti. Ben 
geldikten iki ay sonra, küçük kızı-
mın pasaportu çıktı ama geri aldılar. 
Eşimin pasaportunu da aldılar. Biz 
Türkiye’ye geldik diye, eşimi hapse 
attılar. Beş yıldır küçük kızımdan 
haber alamıyorum. Babasız, annesiz, 
kimsesiz, sahipsiz beş yıldır yalnız 
yaşıyor. Çocuk bayramları, kurban 
bayramları nasıl geçti bilmiyorum. Beş 
senedir o kadar acılar yaşıyorum ki, 
nefes alamıyorum.“

Meryem Abdülhamit, bu beş yılda 
kanunların sürekli değiştiğini ve geri 
dönemediğini söylüyor: “Çocuk acısı 
hiçbir şeye benzemiyor. Bu acıya da-
yanamıyorum. Vatanımı özledim, kar-
deşlerimi özledim, eşimi özledim ama 
çocuk özlemi bambaşkaymış. Çin’de 
hiçbir suç işlemedim. Kızımın da suçu 
yok, benim de suçum yok. Çin kendisi 
izin verdi de geldim. Neden ben haber 
alamıyorum kızımdan?“ 

İnsanlık susmasın 
bize yardım etsin
Reyhan Ahmet, annesi Meryem Ab-
dülhamit ile Türkiye’ye geldiğinde 18 
yaşındaymış. O da kardeşlerinden ha-
ber almak istiyor. Hem üzgün hem de 
öfkeli: “Siyasi bir amacımız yok. Anne-
ler çocuklarının sesini duymak, hayatta 
olduğunu öğrenmek istiyor. Normal 
bir insan gibi yaşamak istiyor. Şu an 
Türkiye’de doğan bir kız kardeşim var. 
Yasak çocuk. Babasının kim olduğunu 
bilmiyor. Babasının sevgisinden haberi 
yok. Bu dünyada çocuklar anne ve 
babalarına hasret büyüyor. İnsanlığın 
susmasını değil, bize yardım etmelerini 
istiyoruz.”  

Kamptaki kızını 
TikTok’ta gördü
Kalbinur Dursu 37 yaşında bir ev 
kadını. Beşinci çocuğunun fotoğrafını 
elinde tutuyor: “Buraya hamileyken 
gelmiştim. Beş senedir hiçbir şekilde 
onlara ulaşamıyorum. Yalnız kalma-
yayım, yaşlanınca sahip çıkanım olsun 
diye fazla çocuk doğurmak istedim. 
Bu yüzden köyden şehre taşındık. 
Şehirdeki koşullar köy gibi sıkı değildi, 
hamileliğimi gizleyebildim. İstanbul’da 

geldiğimde en küçük çocuğum sekiz 
aylıktı, en büyüğü 13 yaşındaydı. 
2017’de ablamla konuştum o zaman 
da çocuklar şehirdeydi. Ondan sonra 
çocuklarımı köye götürmüşler. Bu 
çocuğum toplama kampında. Çinli bir 
öğretmen bir video çekmiş. Ben kızımı 
oradan tanıdım. Adı Ayşe, saçlarını 
kesmişler. Sadece beş çocuğumdan bir 
tanesinin fotoğrafını gördüm diğer ço-
cuklarım hayatta mı değil mi nasıl ya-
şıyorlar bilmiyorum. Eşim Türkiye’ye 
geldi 10 gün kaldı gitti. Türkiye’ye 
gelecekken eşime 15 yıl hapis verildi 
diye duydum, yaşıyor mu öldü mü bil-
miyorum. Ben bu videoyu gördükten 
sonra tek başıma çocuklarımı aramaya 
başladım. Orada muhabirler evime ka-
dar yaklaştı ama Çin polisi bir şekilde 
engelliyor. Çin devletinden şunu isti-
yorum. Çocuklarımın hiçbir suçu yok, 
hepsi 18 yaşından küçük. Hatta Çin 
devleti ‘Çocuklar ve anne babalar ayrı 
devlette olursa çocuklar, anne babanın 
yanında olmalı’ diyor. O kanuna devlet 
imza atmış. Benim çocuklarımla tele-
fonda konuşmamı sağlasın. Hayattalar 
mı öldüler mi haberini bana versin. 
Çocuklarımın hepsinin pasaportu var, 
yanıma gelmelerine müsaade etsin.

Başka evde saklanıp 
gizli doğum yaptım
41 yaşındaki Fatma Emir, Urumçi’de 
yaşıyordu. Kocası işçi olan Emir işçi-
lerin ikiden fazla çocuk yapamadığını 
anlatıyor. Üçüncü çocuğuna hamile 
kaldıktan sonra hamileliğini gizlemek 
için evden hiç çıkmamış. Ailenin tek 
çocuğu olan Emir, anne ve babasının 
yaşlı olduğunu bakacak kimseleri 
olmadığını, bu yüzden fazla çocuk 
yapmak istediğini anlatıyor: “Başka ev-
lere kaçarak gizli gizli doğum yaptım. 
Şu an bir küçük çocuğum var 
orada. Dört çocuğum yanım-
da. 2016’da 
seyahat için 

geldim. Kızım Hatice Mahmut’un va-
tandaşlığını aldıramamıştım. Kocama 
bıraktım. 2017’de eşimin
 kardeşinden haber geldi ‘Abimi polis-
ler götürdü’ diye. Nereye götürdüler, 
o da bilmiyor. Çocuğum babaannesine 
verilmiş. 2017’den sonra hiç haber 
alamadım. Burada terzilik yaparak 
çocuklarıma bakmaya çalışıyorum.”

Beş yılda tek bir 
telefon konuşması
42 yaşındaki Nisa Abdülim ise 
2016’da eşiyle umre için gittikleri 
Suudi Arabistan’da pasaport 
krizi yaşayınca Türkiye’ye gel-
miş. Ne Suudi polisinin Çin’e 
iade ettiği eşinden ne de ül-
kesinde bıraktığı dört ve altı 
yaşlarındaki iki çocuğundan 
haber alabiliyor. Yaşadıkla-
rını anlatırken duygularını 
dizginleyemiyor, konuş-
makta güçlük çekiyor: 
“Çok özledim çocukları-
mı, geceleri uyuyamıyo-
rum. Taakatim kalmadı. 
Kendimi yakmayı bile 
düşündüm. Türkiye’ye 
getirmek istiyorum 
onları. En son 
2016’da telefonla 
konuştuk, çocuklarım 
‘Ne zaman gele-
ceksiniz?” diye 
sordu. Bir daha 
da konuşama-
dık...” •
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Çin’deki zulmün parçaladığı hayatlar
Çin, Doğu Türkistan’da üç çocuktan fazlasına 
izin vermediğinden doğum için Türkiye’ye 
gelen Uygur kadınlar bir daha geri dönememiş

Beş yıldır İstanbul’dalar. Bu sürede ülkelerindeki 
çocukları kamplara yerleştirilmiş, eşleri hapse 
atılmış, dönerlerse aynı son onları da bekliyor 

Birleşmiş Milletler’e göre 1 mil-
yon civarında Uygur Türkü Çin’in 
‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya 
lanse ettiği toplama kamplarında 
tutuluyor. İnsan hakları örgütlerine 
göre Çin, Uygur Türklerinin din 
başta olmak üzere pek çok özgürlü-
ğünü kısıtlıyor. 

Çin’in tanıdığı 55 etnik gruptan 
biri olan Uygur Türkleri yaşadıkları 
bölgeyi Doğu Türkistan olarak nite-
lendiriyor. Çin ise buna karşı Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi adını savunu-
yor. Sincan Özerk Bölgesi’nin en 
önemli özelliği ise, doğalgaz ve pet-
rol açısından zengin olması. Sincan 
aynı zamanda tarihi İpekyolu’nun 
da geçiş noktası.

ABD de eleştirmişti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo’nun Çin’in Sincan’da 
soykırım yaptığını dile getirmesinin 
ardından, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği’nden yazılı 
bir açıklama yapıldı. Açıklamada 
“Birkaç gün önce, eski ABD Dışişleri 
Bakanı Pompeo, Çin’in Sincan’da 
(Xinjiang) “soykırım” yaptığını iddia 
etti. Bu temelsiz ve önyargılı bir saf-
satadır, insan hakları kisvesi altında 
Çin’in iç işlerine müdahale eden 
ve Çin’in güvenliğini ve istikrarını 
baltalayan alçakça bir eylemdir, 
ahlak ve vicdana ihanet ve mey-
dan okumadır.” denildi.Çin Uygur 
Türkleri’nin tutulduğu toplama 
kamplarını, mesleki ve teknik eği-
tim verilen kamplar olarak niteliyor. 

Çin 2016 yılından bu yana Uy-
gur Türkleri üzerinde sıkı bir doğum 
politikası uyguluyor. Müslüman 
azınlığın nüfusunun artmasını bu 
yolla kontrol altına almak istiyor. 
Uygur Türkü annelerin anlattıkları 
da bunu doğruluyor. 

Her mahallede bir ofis oluyor. 
Evli kadınlara her ayın başında 
ilaç veriliyor. Kadınlara doğrum 
kontrolü için spiral takılıyor. Kimi 
kadınlar hamile kaldıktan sonra 
hamileliğini gizliyor. Karnı büyüyen 
kadınlar başka bir şehre giderek 
doğum yapıyor. 

Eğer kadının yasak olan çocuğu 
dünyaya getirdiği tespit edilirse, 
para cezası veriliyor; iş yerinden çı-
karılıyor, erkeklere ise hapis cezası 
veriliyor. Bazı kadınların çocukla-
rının götürüldüğü de söyleniyor. 
Kadının hamile olduğu öğrenilirse 
göbekten yapılan bir iğneyle 
çocuğun düşmesi için uğraşılıyor. 
Ya da yasalara göre, hamile kadının 
kürtaj olması gerekiyor. Meryem 
Abdülhamid, bunları bire bir yaşa-
dığını aktarıyor.

Kısırlaştırma da var
Sincan’daki toplama kampları 

ve Uygur Türkleri üzerine araştır-
malar yapan Alman akademisyen 
Adrian Zenz’in yayınladığı rapora 
göre, ikiden fazla çocuğu olan 
kadınlar zorla doğum kontrolü 
yöntemlerine maruz bırakılıyor ya 
da kısırlaştırılıyor. Araştırma resmi 
bölgesel veriler, politik belgeler ve 
Sincan bölgesindeki Müslüman 
kadınlarla yapılan röportajlara 
dayanıyor. Araştırma bu politika 
sonucunda Uygur Türkü Müslü-
manların yaşadığı iki büyük bölge-
de, 2015 - 2018 arasındaki düşüş 
oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti-
ğini 2019’da da bu düşüşün devam 
ettiğini gösteriyor. Adrian Zenz Çin 
karşıtı olmakla suçlanıyor. 

Anneler geçen hafta seslerini Anneler geçen hafta seslerini 
duyurabilmek için son çare olarak duyurabilmek için son çare olarak 
yürüyerek Ankara’ya gitti. 8 Mart yürüyerek Ankara’ya gitti. 8 Mart 
Kadınlar Günü’nde başlayan yürüyüş, Kadınlar Günü’nde başlayan yürüyüş, 
bekledikleri ilgiyi uyandıramadı...bekledikleri ilgiyi uyandıramadı...

Çin, kamplarda
mesleki eğitim
verildiği iddiasında

Amaç Müslüman
azınlığın nüfusunu
kontrol etmek

PINAR ÇITAK KOYGUN  
pinarcitak@gmail.com

Ünlü markaların
‘pamuk’ direnişi

Son dönemde Uygur Türkle-
rine yapılan ayrımcılık dünyaca 
ünlü lüks giyim ve spor markala-
rını da hareket geçirdi. Markalar, 
Sincan’da üretilen pamuğu alma-
yacağını açıkladı. Dünyaca ünlü 
giyim markaları Çin’de internetten 
bir bir temizlenirken, televizyonda 
da  H&M ve Nike gibi markaların 
göründüğü sahneler sansürlendi. 
AB’den Çin’e gelen yaptırım kararı 
da, Uygur Türklerine yönelik ay-
rımcı davranışların bir göstergesi. 
Son olarak hafta içinde Doğu 
Türkistan’daki zulme dikkat  çeken 
Meral Akşener ve Mansur Yavaş, 
Çin Büyükelçiliği’nin hedefi oldu. 

Nisa Abdülim çocuklarına kavuşmak için 
kendini yakmayı bile düşünmüş.

Meryem Abdülhamit “Öyle acı çekiyorum 
ki artık nefes alamıyorum” diyor.

Kampta çekilen bir TikTok videosu, 
Kalbinur Dursu’nun, ülkesinde 
bıraktığı çocuğunu yıllardır 
görebildiği tek an.

K
ariyerinin henüz başındaki 
İngiliz yönetmen Ali Tab-
rizi’nin Netflix için çektiği 
Seaspiracy (Denizlerdeki 

Komplo) belgeseli, izleyenleri deniz 
ürünü tüketimini gözden geçirmeye 
sürüklerken çevrecileri, hayvan hak-
ları savunucuları ve koca bir endüs-
triyi Musa’nın asası gibi ikiye böldü.

Bir kesim Tabrizi’nin sektörün 
devlerinin kapılarını zorlayarak çekti-
ği belgeselde verilen bilgilerin abartılı 
olduğunu söylerken, kimilerine göre 
yapım, balıkları sürü değil tekrar 
birer canlı olarak tanımlıyor.

Tabrizi, sırf güncel bir tartışmayı 
tetiklediği için bile amacına ulaşmış 
sayılır: Sanayinin sinir uçlarına do-
kundu. Elbette bu çarpıcı işte yalnız 
değildi. Arkasındaki yapım ekibi, et 
endüstrisinin acı gerçeklerini konu 
alan, 2014 yapımı “Cowspiracy”nin 
yaratıcılarından oluşuyor.  27 yaşın-
daki yönetmen, konuya balıklama 
daldığını söylüyor. Yola çıkış fikri Da-
vid Attenborough ya da Jean Jacques 
Cousteau gibi doğaya, okyanusa duy-
duğu hayranlığı anlatmakmış. İlerle-
dikçe belgeselin akışını değiştirmiş ve 
tartışma yaratan o önermeye ulaşmış: 
Ticari balıkçılık, denizlere plastikten 
çok daha büyük zarar veriyor. 

Tartışmalı veriler
Yapımcıların derlediği bilgilere göre 
“her dakika okyanusa bir kamyon 
plastik boşaltılıyor. Halihazırda okya-
nuslarda 150 milyar ton plastik var, 
yani sayıları samanyolundaki yıldız-
ları aştı.”  Belgesel, plastik tehlikesinin 
pipetlerden ya da pet şişelerden daha 
çok düzenli olarak denize bırakılan 
ağlardan  kaynaklandığı görüşünde. 
Çevre örgütlerinin enerjilerini deniz-
lerin daha az kirlenmesine sevk ettiği 
bir çağda böyle bir argümanla ortaya 
çıkarken pek çok veri toplamış. Ama 
bazıları tartışmalı.  

En çok karşı çıkılan öngörü, Sci-

ence dergisinin 2006 yılında yayınla-
dığı bir makaleden alınan “2048 yılı 
itibarıyla okyanusta balık kayma-
yacağı” iddiası. Bilim insanları 
bu umutsuz bakışın doğru 
olmadığını, eskidiğini, üs-
telik önlem alınırsa balık 
popülasyonlarının çok 
hızlı gelişeceğini söy-
lüyor.  Belgesel, Büyük 
Pasifik Çöp Alanı’nın 
yüzde 46’sını terk edilmiş 
balık ağlarının oluşturduğunu 
vurguluyor. Buna yönelik eleştiri, 
rakamın dibe çöken çöpleri ve plas-
tikleri içermemesi. 

Balıklar boşa mı ölüyor?
Belgesel en çok Japon balıkçıları kız-
dırdı. The Cove (Koy) isimli belgesel-
de de anlatılan Taiji koyunu ziyaret 
eden Tabrizi ve ekibi vahşetten başka 

bir sözcükle açıklanamayacak yunus 
avını kameraya almış. 

Çinli köpekbalığı avcıları, İskoç 
balıkçılar öfkeli. Filme göre somon 
çiftliklerindeki balıkların yarısı hasta-
lıktan ölüyor. İskoç Somon Üreticileri 
Örgütü ise Tabrizi’nin konu hakkın-
da yeterince bilgisi olmadığı fikrinde. 
Belgesel, atık bırakan balık çiftlikleri-
nin de masum olmadığını söylüyor. 

Plastik Kirliliği Koalisyonu bel-
geselin bazı bilgileri “cımbızlayarak” 
yanlış bir izlenim verdiği görüşünde.  
Greenpeace de belgesele mesafeli 
yaklaştı. Onların çözüm önerileri ara-
sında balıkçılığa kapalı bölgeler var. 

New York Times belgeselin önem-
li gazetecilik yönleri olduğunu kabul 
etmekle beraber “önemli noktaların 
şöyle bir yüzeye çıktıktan hemen 
sonra tekrar komplocu düşüncenin 
kasvetli sularına dalarak kayboldu-
ğunu” yazdı.

Birçok yorumcu yapımın belgesel 
disiplinine uymamakla beraber çarpı-
cı gerçekleri ortaya çıkardığını kabul 
ediyor. Anlatılanların tamamına kani 
olmayabilirsiniz ama neslimizin 
dünyayla ilişkisini sorgulamak için 
Seaspiracy’nin iyi bir vesile. 

Tabrizi’nin nihai önerisi 
keskin: Balık yemeyin. İşin 

bu kısmı size kalmış. Di-
lerseniz belgeseli plastik 
sanayisinin komplosu 
olarak da okuyabilirsi-
niz. Ama The Guardian 

köşe yazarı George 
Monbiot’a kulak verecek 

olursanız, siz de kendinize 
yeni sorular, yeni cevaplar bulabilir-
siniz: “Okyanuslara yeni bir gözle 
bakmanın, balıkları “deniz ürünü” 
gibi değil, doğal yaşamın bir parçası 
olarak görmenin vakti geldi. Varlıkla-
rını bir sömürü fırsatı değil, bir doğa 
harikası olduğunu görmenin vakti 
geldi. Mavi gezegen ile ilişkimizi 
yeniden tanımlamanın vakti.” •

Köpekbalıkları  
yılda ortalama

öldürüyor.

10
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Denizlerdeki 
sahipsiz balıkçılık 

malzemeleri her yıl 

balina, yunus, fok 
ve kaplumbağa 

öldürüyor.

100
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arası köpekbalığı 
öldürüyor.
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Seaspiracy  
ne kadar gerçek  

ne kadar komplo?

Dünyadaki 
canlı hayatının 
okyanuslarda 
yaşayan kısmı

80

Ali  Tabrizi, 
başlangıçtaki 

amacının 
aşık olduğu 
okyanusun 

güzelliklerini 
anlatmak 
olduğunu 
söylüyor.

UYGUR TÜRKÜ KADINLAR,  DOĞU TÜRKİSTAN’DA BIRAKTIKLARI  ÇOCUKLARINA HASRET YAŞIYOR

İstanbul’da doğan ya da bebekken anneleriyle birlikte Türkiye’ye gelen çocuklar, 
annelerinin tek tesellisi. Ama bu çocuklar ne babalarını ne de kardeşlerini tanıyabildi.
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İngiliz  yönetmen Ali 
Tabrizi, “Seaspiracy” 

belgeseliyle hem büyük 
balık üreticilerini hem 
de birçok doğa koruma 

örgütünü karşısına 
almayı başardı. Verdiği 

bilgilerin doğruluğundan 
azade, kucağımıza pek 

çok soru bırakarak...

BİN %

Seaspiracy ilginizi 
çektiyse, Japonya’nın  
Taiji koyundaki yunus 

avını anlatan, 2009 
yapımı The Cove (Koy) 
belgeselini de mutlaka 

izemelisiniz.
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Çin’in yıllardır Doğu Tür-
kistan’da yaşayan Uygur 
Türklerine uyguladığı kötü 
muamele sürekli gündemde 

olmasına rağmen görmezden ge-
liniyor. Çoğu Uygur Türkü İstan-
bul’un muhtelif semtlerinde yaşıyor. 
Buraya gelme sebepleri ise, Çin’in 
ayrımcı politikalarından kaçmak ve 
Çin yasalarına göre doğması yasak 
olan çocukları, yani yasak çocuklar. 
Çin, Doğu Türkistan’da devlet me-
murları için bir, şehirde yaşayanlar 
için iki, köyde yaşayanlar için üç 
çocuk sahibi olma kuralını getirmiş 
durumda. Doğu Türkistanlı anne-
lerin çoğu bilerek ya da bilmeyerek 
üçüncü, dördüncü çocuğa hamile 
kalmış. Pasaportlarıyla Türkiye’ye 
gelip doğumlarını burada yapmış-
lar. Ancak Çin yönetimi bu durumu 
tespit edince hem Doğu Türkis-
tan’da kalan çocuklarından hem de 
eşlerinden olmuşlar.

Anneler çaresiz, eşleri hapiste, 
çocukları ya kampta tutuluyor ya da 
akıbetleri belli değil. Türkiye’de ayakta 
kalmaya çalışan annelerin tek isteği 
çocuklarından ve eşlerinden bir haber 
alabilmek. Ülkelerine dönmek ise şu an 
onlar için için bir hayal. 

Dönersem beni de 
hapse atacaklar
Amine Memtimin, 2016’da doğum 
yapmak üzere eşiyle birlikte Tür-
kiye’ye gelmiş. Gelirken altı aylık 
hamileymiş, yanına üç yaşındaki kızını 
da almış. Dört, altı ve sekiz yaşında 
olan çocuklarını ise eşinin kız kardeşi-
ne emanet etmiş. Eşi doğumdan sonra 
Doğu Türkistan’a dönmüş, bir daha da 
ne onunla ne de çocuklarıyla iletişim 
kurabilmiş. Sadece eşinin 15 yıllık ha-
pis cezasına çarptırıldığını biliyor. “Ben 
dönsem beni de hapse atacaklar” diyen 
Amine Memtimin’e göre yaşadıkları-
nın tek sebebi üç çocuk kuralına karşı 
gelmek: “Bazı işçilere iki, köylülere 
üçten fazlası yasak. Bunu bilmeyerek 
hamile kaldım. Beş sene geçti. Çocuk-
larımdan haber alamıyorum, eşim de 
hapiste. Beş senedir çocuklarımın sesi-
ni duyamadım. Onların sesini duymak 
için mücadeleye devam edeceğim. Beş 
seneden beri bekledim, sesi gelir ken-
disi gelir diye. Ama olmadı. Hayatta 
olup olmadıklarını bile bilmiyorum.“ 

O beş sene bir ömür gibi geçmiş 
Amine için. Gözlerinden dökülen 
yaşlara hakim olamıyor. Çaresizliği 
duruşundan, bakışından anlaşılıyor. 
“Her kapıya gidiyorum. Çocuklarımın 
sesini duymak için yardım edecek kim-
se çıkar mı diye. Bir şey yapamıyorum 
çocuklarımın acısından paramparça 
oldum. Her gün sokaklardayım“ diyor 
ağlayarak. 

Daha önce bir işte çalışmış ama şu 
anda Zeytinburnu’ndaki evinin kirası-
nı karşılayamıyor. Kirayı bazen kardeşi 

veriyor; bazen de dernekler aracılı-
ğıyla kira yardımı alıyor. Amine’nin 
ülkesine dönmekten yana umudu da 
yok: “Dönsem, beni havalimanından 
bırakmazlar. Oradaki akrabalarımızla 
görüşürsek onları da hapse atıyorlar. 
O yüzden onlar da bizi engelliyor; 
telefonlarımıza çıkmıyorlar. 60 yaşın-
daki annem ve erkek kardeşlerim de 
hapiste. Anneme 2016’da Türkiye’ye 
geldiğinde 10 senelik hapis cezası 
vermişler. Buraya seyahat için gelmişti. 
3 ay kaldı döndü. Hiçbir suçu yok. ”

Öyle bir acı ki artık 
nefes alamıyorum
Meryem Abdülhamit 47 yaşında. Beş 
yıl önce kızı Reyhan ve karnındaki 
bebeğiyle Türkiye’ye gelmiş. Şubat 
2016’da Türkiye’ye gelen Abdülhamid, 
kürtaj yaptırmak istemiş ancak sağlık 
sorunları nedeniyle yaptıramamış. 
Dördüncü çocuğuna hamile oldu-
ğu için çareyi Türkiye’ye gelmekte 
bulmuş: “Çin’in verdiği pasaportla 
kanuni yollarla Türkiye’ye geldim. 
Hamile olduğum için iki çocuğumla 
gelmek zorunda kaldım. Eşim ile diğer 
çocuklarım arkamdan gelecekti. Ben 
geldikten iki ay sonra, küçük kızı-
mın pasaportu çıktı ama geri aldılar. 
Eşimin pasaportunu da aldılar. Biz 
Türkiye’ye geldik diye, eşimi hapse 
attılar. Beş yıldır küçük kızımdan 
haber alamıyorum. Babasız, annesiz, 
kimsesiz, sahipsiz beş yıldır yalnız 
yaşıyor. Çocuk bayramları, kurban 
bayramları nasıl geçti bilmiyorum. Beş 
senedir o kadar acılar yaşıyorum ki, 
nefes alamıyorum.“

Meryem Abdülhamit, bu beş yılda 
kanunların sürekli değiştiğini ve geri 
dönemediğini söylüyor: “Çocuk acısı 
hiçbir şeye benzemiyor. Bu acıya da-
yanamıyorum. Vatanımı özledim, kar-
deşlerimi özledim, eşimi özledim ama 
çocuk özlemi bambaşkaymış. Çin’de 
hiçbir suç işlemedim. Kızımın da suçu 
yok, benim de suçum yok. Çin kendisi 
izin verdi de geldim. Neden ben haber 
alamıyorum kızımdan?“ 

İnsanlık susmasın 
bize yardım etsin
Reyhan Ahmet, annesi Meryem Ab-
dülhamit ile Türkiye’ye geldiğinde 18 
yaşındaymış. O da kardeşlerinden ha-
ber almak istiyor. Hem üzgün hem de 
öfkeli: “Siyasi bir amacımız yok. Anne-
ler çocuklarının sesini duymak, hayatta 
olduğunu öğrenmek istiyor. Normal 
bir insan gibi yaşamak istiyor. Şu an 
Türkiye’de doğan bir kız kardeşim var. 
Yasak çocuk. Babasının kim olduğunu 
bilmiyor. Babasının sevgisinden haberi 
yok. Bu dünyada çocuklar anne ve 
babalarına hasret büyüyor. İnsanlığın 
susmasını değil, bize yardım etmelerini 
istiyoruz.”  

Kamptaki kızını 
TikTok’ta gördü
Kalbinur Dursu 37 yaşında bir ev 
kadını. Beşinci çocuğunun fotoğrafını 
elinde tutuyor: “Buraya hamileyken 
gelmiştim. Beş senedir hiçbir şekilde 
onlara ulaşamıyorum. Yalnız kalma-
yayım, yaşlanınca sahip çıkanım olsun 
diye fazla çocuk doğurmak istedim. 
Bu yüzden köyden şehre taşındık. 
Şehirdeki koşullar köy gibi sıkı değildi, 
hamileliğimi gizleyebildim. İstanbul’da 

geldiğimde en küçük çocuğum sekiz 
aylıktı, en büyüğü 13 yaşındaydı. 
2017’de ablamla konuştum o zaman 
da çocuklar şehirdeydi. Ondan sonra 
çocuklarımı köye götürmüşler. Bu 
çocuğum toplama kampında. Çinli bir 
öğretmen bir video çekmiş. Ben kızımı 
oradan tanıdım. Adı Ayşe, saçlarını 
kesmişler. Sadece beş çocuğumdan bir 
tanesinin fotoğrafını gördüm diğer ço-
cuklarım hayatta mı değil mi nasıl ya-
şıyorlar bilmiyorum. Eşim Türkiye’ye 
geldi 10 gün kaldı gitti. Türkiye’ye 
gelecekken eşime 15 yıl hapis verildi 
diye duydum, yaşıyor mu öldü mü bil-
miyorum. Ben bu videoyu gördükten 
sonra tek başıma çocuklarımı aramaya 
başladım. Orada muhabirler evime ka-
dar yaklaştı ama Çin polisi bir şekilde 
engelliyor. Çin devletinden şunu isti-
yorum. Çocuklarımın hiçbir suçu yok, 
hepsi 18 yaşından küçük. Hatta Çin 
devleti ‘Çocuklar ve anne babalar ayrı 
devlette olursa çocuklar, anne babanın 
yanında olmalı’ diyor. O kanuna devlet 
imza atmış. Benim çocuklarımla tele-
fonda konuşmamı sağlasın. Hayattalar 
mı öldüler mi haberini bana versin. 
Çocuklarımın hepsinin pasaportu var, 
yanıma gelmelerine müsaade etsin.

Başka evde saklanıp 
gizli doğum yaptım
41 yaşındaki Fatma Emir, Urumçi’de 
yaşıyordu. Kocası işçi olan Emir işçi-
lerin ikiden fazla çocuk yapamadığını 
anlatıyor. Üçüncü çocuğuna hamile 
kaldıktan sonra hamileliğini gizlemek 
için evden hiç çıkmamış. Ailenin tek 
çocuğu olan Emir, anne ve babasının 
yaşlı olduğunu bakacak kimseleri 
olmadığını, bu yüzden fazla çocuk 
yapmak istediğini anlatıyor: “Başka ev-
lere kaçarak gizli gizli doğum yaptım. 
Şu an bir küçük çocuğum var 
orada. Dört çocuğum yanım-
da. 2016’da 
seyahat için 

geldim. Kızım Hatice Mahmut’un va-
tandaşlığını aldıramamıştım. Kocama 
bıraktım. 2017’de eşimin
 kardeşinden haber geldi ‘Abimi polis-
ler götürdü’ diye. Nereye götürdüler, 
o da bilmiyor. Çocuğum babaannesine 
verilmiş. 2017’den sonra hiç haber 
alamadım. Burada terzilik yaparak 
çocuklarıma bakmaya çalışıyorum.”

Beş yılda tek bir 
telefon konuşması
42 yaşındaki Nisa Abdülim ise 
2016’da eşiyle umre için gittikleri 
Suudi Arabistan’da pasaport 
krizi yaşayınca Türkiye’ye gel-
miş. Ne Suudi polisinin Çin’e 
iade ettiği eşinden ne de ül-
kesinde bıraktığı dört ve altı 
yaşlarındaki iki çocuğundan 
haber alabiliyor. Yaşadıkla-
rını anlatırken duygularını 
dizginleyemiyor, konuş-
makta güçlük çekiyor: 
“Çok özledim çocukları-
mı, geceleri uyuyamıyo-
rum. Taakatim kalmadı. 
Kendimi yakmayı bile 
düşündüm. Türkiye’ye 
getirmek istiyorum 
onları. En son 
2016’da telefonla 
konuştuk, çocuklarım 
‘Ne zaman gele-
ceksiniz?” diye 
sordu. Bir daha 
da konuşama-
dık...” •
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Çin’deki zulmün parçaladığı hayatlar
Çin, Doğu Türkistan’da üç çocuktan fazlasına 
izin vermediğinden doğum için Türkiye’ye 
gelen Uygur kadınlar bir daha geri dönememiş

Beş yıldır İstanbul’dalar. Bu sürede ülkelerindeki 
çocukları kamplara yerleştirilmiş, eşleri hapse 
atılmış, dönerlerse aynı son onları da bekliyor 

Birleşmiş Milletler’e göre 1 mil-
yon civarında Uygur Türkü Çin’in 
‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya 
lanse ettiği toplama kamplarında 
tutuluyor. İnsan hakları örgütlerine 
göre Çin, Uygur Türklerinin din 
başta olmak üzere pek çok özgürlü-
ğünü kısıtlıyor. 

Çin’in tanıdığı 55 etnik gruptan 
biri olan Uygur Türkleri yaşadıkları 
bölgeyi Doğu Türkistan olarak nite-
lendiriyor. Çin ise buna karşı Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi adını savunu-
yor. Sincan Özerk Bölgesi’nin en 
önemli özelliği ise, doğalgaz ve pet-
rol açısından zengin olması. Sincan 
aynı zamanda tarihi İpekyolu’nun 
da geçiş noktası.

ABD de eleştirmişti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo’nun Çin’in Sincan’da 
soykırım yaptığını dile getirmesinin 
ardından, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği’nden yazılı 
bir açıklama yapıldı. Açıklamada 
“Birkaç gün önce, eski ABD Dışişleri 
Bakanı Pompeo, Çin’in Sincan’da 
(Xinjiang) “soykırım” yaptığını iddia 
etti. Bu temelsiz ve önyargılı bir saf-
satadır, insan hakları kisvesi altında 
Çin’in iç işlerine müdahale eden 
ve Çin’in güvenliğini ve istikrarını 
baltalayan alçakça bir eylemdir, 
ahlak ve vicdana ihanet ve mey-
dan okumadır.” denildi.Çin Uygur 
Türkleri’nin tutulduğu toplama 
kamplarını, mesleki ve teknik eği-
tim verilen kamplar olarak niteliyor. 

Çin 2016 yılından bu yana Uy-
gur Türkleri üzerinde sıkı bir doğum 
politikası uyguluyor. Müslüman 
azınlığın nüfusunun artmasını bu 
yolla kontrol altına almak istiyor. 
Uygur Türkü annelerin anlattıkları 
da bunu doğruluyor. 

Her mahallede bir ofis oluyor. 
Evli kadınlara her ayın başında 
ilaç veriliyor. Kadınlara doğrum 
kontrolü için spiral takılıyor. Kimi 
kadınlar hamile kaldıktan sonra 
hamileliğini gizliyor. Karnı büyüyen 
kadınlar başka bir şehre giderek 
doğum yapıyor. 

Eğer kadının yasak olan çocuğu 
dünyaya getirdiği tespit edilirse, 
para cezası veriliyor; iş yerinden çı-
karılıyor, erkeklere ise hapis cezası 
veriliyor. Bazı kadınların çocukla-
rının götürüldüğü de söyleniyor. 
Kadının hamile olduğu öğrenilirse 
göbekten yapılan bir iğneyle 
çocuğun düşmesi için uğraşılıyor. 
Ya da yasalara göre, hamile kadının 
kürtaj olması gerekiyor. Meryem 
Abdülhamid, bunları bire bir yaşa-
dığını aktarıyor.

Kısırlaştırma da var
Sincan’daki toplama kampları 

ve Uygur Türkleri üzerine araştır-
malar yapan Alman akademisyen 
Adrian Zenz’in yayınladığı rapora 
göre, ikiden fazla çocuğu olan 
kadınlar zorla doğum kontrolü 
yöntemlerine maruz bırakılıyor ya 
da kısırlaştırılıyor. Araştırma resmi 
bölgesel veriler, politik belgeler ve 
Sincan bölgesindeki Müslüman 
kadınlarla yapılan röportajlara 
dayanıyor. Araştırma bu politika 
sonucunda Uygur Türkü Müslü-
manların yaşadığı iki büyük bölge-
de, 2015 - 2018 arasındaki düşüş 
oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti-
ğini 2019’da da bu düşüşün devam 
ettiğini gösteriyor. Adrian Zenz Çin 
karşıtı olmakla suçlanıyor. 

Anneler geçen hafta seslerini Anneler geçen hafta seslerini 
duyurabilmek için son çare olarak duyurabilmek için son çare olarak 
yürüyerek Ankara’ya gitti. 8 Mart yürüyerek Ankara’ya gitti. 8 Mart 
Kadınlar Günü’nde başlayan yürüyüş, Kadınlar Günü’nde başlayan yürüyüş, 
bekledikleri ilgiyi uyandıramadı...bekledikleri ilgiyi uyandıramadı...

Çin, kamplarda
mesleki eğitim
verildiği iddiasında

Amaç Müslüman
azınlığın nüfusunu
kontrol etmek

PINAR ÇITAK KOYGUN  
pinarcitak@gmail.com

Ünlü markaların
‘pamuk’ direnişi

Son dönemde Uygur Türkle-
rine yapılan ayrımcılık dünyaca 
ünlü lüks giyim ve spor markala-
rını da hareket geçirdi. Markalar, 
Sincan’da üretilen pamuğu alma-
yacağını açıkladı. Dünyaca ünlü 
giyim markaları Çin’de internetten 
bir bir temizlenirken, televizyonda 
da  H&M ve Nike gibi markaların 
göründüğü sahneler sansürlendi. 
AB’den Çin’e gelen yaptırım kararı 
da, Uygur Türklerine yönelik ay-
rımcı davranışların bir göstergesi. 
Son olarak hafta içinde Doğu 
Türkistan’daki zulme dikkat  çeken 
Meral Akşener ve Mansur Yavaş, 
Çin Büyükelçiliği’nin hedefi oldu. 

Nisa Abdülim çocuklarına kavuşmak için 
kendini yakmayı bile düşünmüş.

Meryem Abdülhamit “Öyle acı çekiyorum 
ki artık nefes alamıyorum” diyor.

Kampta çekilen bir TikTok videosu, 
Kalbinur Dursu’nun, ülkesinde 
bıraktığı çocuğunu yıllardır 
görebildiği tek an.

K
ariyerinin henüz başındaki 
İngiliz yönetmen Ali Tab-
rizi’nin Netflix için çektiği 
Seaspiracy (Denizlerdeki 

Komplo) belgeseli, izleyenleri deniz 
ürünü tüketimini gözden geçirmeye 
sürüklerken çevrecileri, hayvan hak-
ları savunucuları ve koca bir endüs-
triyi Musa’nın asası gibi ikiye böldü.

Bir kesim Tabrizi’nin sektörün 
devlerinin kapılarını zorlayarak çekti-
ği belgeselde verilen bilgilerin abartılı 
olduğunu söylerken, kimilerine göre 
yapım, balıkları sürü değil tekrar 
birer canlı olarak tanımlıyor.

Tabrizi, sırf güncel bir tartışmayı 
tetiklediği için bile amacına ulaşmış 
sayılır: Sanayinin sinir uçlarına do-
kundu. Elbette bu çarpıcı işte yalnız 
değildi. Arkasındaki yapım ekibi, et 
endüstrisinin acı gerçeklerini konu 
alan, 2014 yapımı “Cowspiracy”nin 
yaratıcılarından oluşuyor.  27 yaşın-
daki yönetmen, konuya balıklama 
daldığını söylüyor. Yola çıkış fikri Da-
vid Attenborough ya da Jean Jacques 
Cousteau gibi doğaya, okyanusa duy-
duğu hayranlığı anlatmakmış. İlerle-
dikçe belgeselin akışını değiştirmiş ve 
tartışma yaratan o önermeye ulaşmış: 
Ticari balıkçılık, denizlere plastikten 
çok daha büyük zarar veriyor. 

Tartışmalı veriler
Yapımcıların derlediği bilgilere göre 
“her dakika okyanusa bir kamyon 
plastik boşaltılıyor. Halihazırda okya-
nuslarda 150 milyar ton plastik var, 
yani sayıları samanyolundaki yıldız-
ları aştı.”  Belgesel, plastik tehlikesinin 
pipetlerden ya da pet şişelerden daha 
çok düzenli olarak denize bırakılan 
ağlardan  kaynaklandığı görüşünde. 
Çevre örgütlerinin enerjilerini deniz-
lerin daha az kirlenmesine sevk ettiği 
bir çağda böyle bir argümanla ortaya 
çıkarken pek çok veri toplamış. Ama 
bazıları tartışmalı.  

En çok karşı çıkılan öngörü, Sci-

ence dergisinin 2006 yılında yayınla-
dığı bir makaleden alınan “2048 yılı 
itibarıyla okyanusta balık kayma-
yacağı” iddiası. Bilim insanları 
bu umutsuz bakışın doğru 
olmadığını, eskidiğini, üs-
telik önlem alınırsa balık 
popülasyonlarının çok 
hızlı gelişeceğini söy-
lüyor.  Belgesel, Büyük 
Pasifik Çöp Alanı’nın 
yüzde 46’sını terk edilmiş 
balık ağlarının oluşturduğunu 
vurguluyor. Buna yönelik eleştiri, 
rakamın dibe çöken çöpleri ve plas-
tikleri içermemesi. 

Balıklar boşa mı ölüyor?
Belgesel en çok Japon balıkçıları kız-
dırdı. The Cove (Koy) isimli belgesel-
de de anlatılan Taiji koyunu ziyaret 
eden Tabrizi ve ekibi vahşetten başka 

bir sözcükle açıklanamayacak yunus 
avını kameraya almış. 

Çinli köpekbalığı avcıları, İskoç 
balıkçılar öfkeli. Filme göre somon 
çiftliklerindeki balıkların yarısı hasta-
lıktan ölüyor. İskoç Somon Üreticileri 
Örgütü ise Tabrizi’nin konu hakkın-
da yeterince bilgisi olmadığı fikrinde. 
Belgesel, atık bırakan balık çiftlikleri-
nin de masum olmadığını söylüyor. 

Plastik Kirliliği Koalisyonu bel-
geselin bazı bilgileri “cımbızlayarak” 
yanlış bir izlenim verdiği görüşünde.  
Greenpeace de belgesele mesafeli 
yaklaştı. Onların çözüm önerileri ara-
sında balıkçılığa kapalı bölgeler var. 

New York Times belgeselin önem-
li gazetecilik yönleri olduğunu kabul 
etmekle beraber “önemli noktaların 
şöyle bir yüzeye çıktıktan hemen 
sonra tekrar komplocu düşüncenin 
kasvetli sularına dalarak kayboldu-
ğunu” yazdı.

Birçok yorumcu yapımın belgesel 
disiplinine uymamakla beraber çarpı-
cı gerçekleri ortaya çıkardığını kabul 
ediyor. Anlatılanların tamamına kani 
olmayabilirsiniz ama neslimizin 
dünyayla ilişkisini sorgulamak için 
Seaspiracy’nin iyi bir vesile. 

Tabrizi’nin nihai önerisi 
keskin: Balık yemeyin. İşin 

bu kısmı size kalmış. Di-
lerseniz belgeseli plastik 
sanayisinin komplosu 
olarak da okuyabilirsi-
niz. Ama The Guardian 

köşe yazarı George 
Monbiot’a kulak verecek 

olursanız, siz de kendinize 
yeni sorular, yeni cevaplar bulabilir-
siniz: “Okyanuslara yeni bir gözle 
bakmanın, balıkları “deniz ürünü” 
gibi değil, doğal yaşamın bir parçası 
olarak görmenin vakti geldi. Varlıkla-
rını bir sömürü fırsatı değil, bir doğa 
harikası olduğunu görmenin vakti 
geldi. Mavi gezegen ile ilişkimizi 
yeniden tanımlamanın vakti.” •

Köpekbalıkları  
yılda ortalama

öldürüyor.

10
İNSAN

Denizlerdeki 
sahipsiz balıkçılık 

malzemeleri her yıl 

balina, yunus, fok 
ve kaplumbağa 

öldürüyor.

100
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arası köpekbalığı 
öldürüyor.
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İNSANLAR SAATTE

Seaspiracy  
ne kadar gerçek  

ne kadar komplo?

Dünyadaki 
canlı hayatının 
okyanuslarda 
yaşayan kısmı

80

Ali  Tabrizi, 
başlangıçtaki 

amacının 
aşık olduğu 
okyanusun 

güzelliklerini 
anlatmak 
olduğunu 
söylüyor.

UYGUR TÜRKÜ KADINLAR,  DOĞU TÜRKİSTAN’DA BIRAKTIKLARI  ÇOCUKLARINA HASRET YAŞIYOR

İstanbul’da doğan ya da bebekken anneleriyle birlikte Türkiye’ye gelen çocuklar, 
annelerinin tek tesellisi. Ama bu çocuklar ne babalarını ne de kardeşlerini tanıyabildi.
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İngiliz  yönetmen Ali 
Tabrizi, “Seaspiracy” 

belgeseliyle hem büyük 
balık üreticilerini hem 
de birçok doğa koruma 

örgütünü karşısına 
almayı başardı. Verdiği 

bilgilerin doğruluğundan 
azade, kucağımıza pek 

çok soru bırakarak...

BİN %

Seaspiracy ilginizi 
çektiyse, Japonya’nın  
Taiji koyundaki yunus 

avını anlatan, 2009 
yapımı The Cove (Koy) 
belgeselini de mutlaka 

izemelisiniz.



OKSİJEN 24 CMYK

spaceistanbul.com spaceistanbul +90 (212) 263 63 63

444 m2 - 6 oda
1 salon 
5 banyo

BEYKOZ 
KONAKLARI’NDA 

SATILIK
 B TİPİ VİLLA

20.000.000 TL

0 (532) 471 99 95

550 m2 - 5 oda 
1 salon
3 banyo

KEMER COUNTRY’DE 
KÖY MEYDANINA 
YAKIN KONUMDA 

SATILIK VİLLA
19.000.000 TL

0 (534) 666 04 22

0 (532) 375 15 71

200 m2 - 4 oda
1 salon
2 banyo

BEBEK’TE 
ANA CADDE ÜZERİNDE 

SATILIK DAİRE 

15.500.000 TL

0 (532) 616 0100

14.500.000 TL

BODRUM’DA PANORAMİK 
DENİZ VE KALE MANZARALI 

SATILIK VİLLA

400 m2 - 4 oda
1 salon / 4 banyo

0 (533) 376 00 66

35.000 TL

ETİLER’DE PRESTİJLİ SİTEDE 
YENİLENMİŞ KİRALIK ÇATI DUBLEKSİ 

250 m2 - 4 oda
1 salon / 2 banyo

0 (533) 305 3761

7.950.000 TL

ULUS SAVOY’DA BÜYÜK BAHÇELİ 
SATILIK DAİRE

100 m2 - 2 oda
1 salon / 2 banyo

155 m2 - 3 oda 
1 salon 
1 banyo 

MAÇKA VİŞNEZADE’DE 
MERKEZİ KONUMLU 

SATILIK DAİRE

2.750.000 TL

0 (533) 376 00 66

790 m2 - 7 oda 
1 salon
5 banyo

BODRUM HEBİL’DE 
BUTİK SİTEDE 

DENİZ MANZARALI 
SATILIK VİLLA

37.000.000 TL

0 (530) 131 30 97

230 m2 - 4 oda 
1 salon
2 banyo

KANLICA’DA 
MÜTHİŞ MANZARALI 

SATILIK YOL 
YALI DAİRESİ

24.500.000 TL

(0) 532 471 99 95
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R
efik Anadol’un Pilevneli 
Galeri’de açılan “Ma-
kine Hatıraları: Uzay” 
sergisi uzun zamandır 

en çok konuşulan sergi. Kapısında 
kuyruklar bitmiyor, sosyal medya 
sergide çekilen selfie’lerle dolu. 
Ancak sergi, daha başlamadan 
birtakım tartışmaları da bera-
berinde getirdi. Önce İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 
destek tartışıldı. Arkasından gelen 
tartışma bunu gölgede bırakacak 
kadar büyüdü. 

Serginin açılmasından bir süre 
sonra Refik Anadol, Instagram’a 
anten fotoğrafıyla birlikte bir hikâ-
ye koydu: “Sevgili dostlar, yine 
aynı elitist sanat akademisyenleri 
maalesef sergimizin başarısını 
hazmedemiyorlarmış. (…)  Sanat 
halka inince hep böyle yaparlar. 
Onlara buradan 70 metrelik DNS 
anteni hediyem olsun”.

İki gün sonra özür geldi
Kıyamet koptu. “Acaba hack’len-
di mi?” diye sorduracak kadar 
absürttü bu mesaj. Uluslararası 
düzeyde çalışmaları olan bir 
sanatçı eleştirilere böyle cevap 
verecek değildi ya! Ama gerçekti 
işte, kontrolü kaybetmişti belli 
ki. İki gün sonra da özür diledi: 
“Görüyorum ki anten şakam fark-
lı yerlere çekilmiş. Derdim pek 
tabii ki eleştirilerle değil. Derdim, 
sanatımı kimin nasıl deneyimleye-
ceğine dair ahkâm kesen ve karar 
veren üslupla. (…) Üslubumdan 
rahatsız olanlar olmuş, onlardan 
da ayrıca özür dilerim. Niyetim 
kimseyi kırmak değildi”.

Bu özür, suların durulmasına 
yetmedi. Sergiden daha fazla bu 
mesajın üslubu üzerine yazılıp 
çizildi. 

Merak ettim, Refik Anadol 
eleştiriye bu kadar tahammülsüz 
mü gerçekten? Ne oldu da işler 
bu hale geldi? Los Angeles’taki 

stüdyosundan zoom bağlantısıyla 
konuştuk.

Ne oldu da kontrolünüzü 
kaybettiniz?

Sergiye girmek için sırada 
bekleyenlerin fotoğraflarını çekip 
“Tüp sırası gibi” demelerine, 
küçümsemelerine dayanamadım. 
Benim sorumluluğum olmalı ora-
da. O üsluba bir cevabım olmalı. 
Bu küçümsemeyi görmezden 
gelmek büyük bir utanç kaynağı. 
Ama öyle bir algı oluşturuldu ki, 
sanki ben hakkımda yazılanları 
çekemediğim için yazmışım. Ha-
yır, hiçbir yazıya ya da eleştiriye 

cevap değildi o mesajım. Derdim, 
izleyicinin yanında durmayan-
lardı.  Beni tanıyanlar böyle bir 
dil kullanmadığımı bilirler, bana 
yakışan bir şey değil. Sonra özür 
de diledim zaten.

Doğru mu anladım, öfkelen-
diğiniz şey yaptığınız işe değil 
de sizi seyredenlere gelen eleştiri 
mi? 

Evet, sadece bu. Onlara kesilen 
ahkam ve yukarıdan kurulan 
cümleler. “Siz ne anlarsınız” dili. 
“Gördüğünüz şey sanat değil” 
dili. Bu bana utanç verici geliyor.  

İnsanların serginize selfie 
çekmek için gelmesi sizi mutsuz 
eder mi?

Bir sergiye kimin hangi düşün-
ceyle geldiğine kim karışabilir? 
İki farklı izleyici formatı var. 
Biri gerçekten yüzeyde kalmayı 
tercih eden, o deneyimden bir 
rahatlama umanlar. Amaçları o 
işlerin içinde kaybolmak, hayatın 
gerçek sıkıntılarından kısa da 
olsa kaçabilmek. Bir de teknolo-

jiye kendini yakın hissedenler, 
özellikle de genç arkadaşlar… O 
ikinci grup için amacım, derinliği 
yüzeye getirebilmek. Bu nedenle 
beş yıldır kullandığım her yapay 
zekâ algoritmasını, her veriyi 
paylaşıyorum.

Bir yandan da yaptığınız işin 
sanat olup olmadığı tartışılıyor. 
Bu da sizi öfkelendiriyor mu?

Hayır. Video sanatı konusunda 
bu tartışma hep var, ne benimle 
çıktı ne de benimle bitecek. Benim 
eleştiriyle derdim yok. Beni 
rahatsız eden, insanlarla dalga 
geçilmesi. Yapılan saygısızlığın 
karşısındayım. Ayrıca yaptığımın 
sanat olmadığını söyleyen birkaç 
kişi var diye sanat yapmayı bıra-
kacak da değilim. Dünyanın farklı 
yerlerinde iş yapıyorum, farklı 
üslupta sayısız makale okuyorum. 
Kötü niyetle yazılan bir yazıyı 
anlayabiliyorum. Mesela Ali 
Hoca’nın (Artun) yazdığı yazıya 
saygı duydum, harika yazmış. 
Referanslarını vermiş. Okurken 
öğrendim, büyüdüm. 

Daha önceki sergilerinizde 
bu ölçekte bir tartışma olmamış-
tı. Sanırım İBB desteği ile baş-
layan bir gerilim bu. Kamunun 
galeriye desteği sorgulandı.

Ben bu konuda bir şey söy-
leyemem. Daha önce Stockholm 
Belediyesi’nden de destek aldım, 
New York Belediyesi’nden de. Bü-
yük ölçekli işler, yenilikçi işler her 
zaman destek görür. Doğduğum, 
büyüdüğüm kültürü büyütmek, 
geliştirmek, yenilik getirmek isti-
yorum. İstanbul neden bu alanda 
yapılan işlerin uğrak noktası 
olmasın? Neden yeniliği temsil 
etmesin? Toplumların yeniliklere 
karşı reaksiyonu çok şey ifade 
ediyor bence ve burada yaşanan-
lar beni gerçekten çok kırıyor. Bu 
kadar büyük potansiyeli göreme-
mek bana üzüntü veriyor. Mesela 
haftaya sergide kullanılan algorit-
maları anlatan ücretsiz bir atölye 
yapacağım. Hiçbir yerde haber 
olmadı.  Beni üzüyor bunlar.

Sanat insanlık için
Söyleşilerinizde hep şu vurgu 
var: “Herkes için sanat ihtima-
li”. Malum mesajınızda elitist 
akademisyenler diye bir ifadeniz 
vardı. Kim elit kim değil çatış-
ması Türkiye için çok gerilimli 
bir alan. Sizin “herkes için 
sanat”tan muradınız ne?

Ben ABD’de yaşıyorum ve 
sürekli Türkiye gündemiyle yaşa-
mam mümkün değil. Elitist keli-
mesinin Boğaziçi Üniversitesi’nde 
yaşananlarla ilgisini öngöreme-
dim. Bu benim hatam mı bilemem 
ama öngöremedim. Sanat kimin 
için olmalı? Bizim için! Bizden 
kastım insanlık. İlk günden bu 
yana arayışında olduğum şey bu: 
Sanat her yaş, her kültür, herkes 
için olabilir mi? Matematik dili 
gibi evrensel bir dil bulabilir mi-
yim? Bu yüzden 14 dil konuşabi-
len, 10 ulusu temsil eden bir ekip 
kurdum. Uzun yıllardır alternatif 
bir gelecekte yaşıyor gibi hissedi-
yorum kendimi. Bazen kurduğum 
hayaller sığmıyor gerçeğe. Sığ-
dıkları kadarını bu şekilde hayata 
geçirmeye çalışıyorum. Niyetimin 
sadece havada asılı kalan pikseller 
olduğunu düşünmeleri, asıl niyeti 
görmemeleri de üzüyor beni. •

1 Boğaziçi nedir?
Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerindendir. 

Öğrencileri iyidir, çünkü 
Boğaziçi’nde öğrenci 
olma hakkını çok eleyici 
bir sınavın sonucunda, 
emekle, “bileklerinin 
hakkıyla”kazanırlar. 
Hocaları iyidir, çünkü 
rektörün kayınbiraderi 
olmak gibi şeyler burada 
avantaj sayılmaz. Doktora 
derecesi almak hoca olma-
yı garantilemez! Geçilmesi 
gereken akademik çıta 
birçok üniversitedekin-
den daha yüksek, aranan 
deneyim daha fazladır. Bo-
ğaziçi’ne torpille girilmez, 
çünkü kararlar bir kişinin 
iki dudağının arasından 
değil, yıllardır yerleşmiş 
kurallara göre demokratik 
şekilde oluşan kurullardan 
çıkar.

2 Rektör atamasına 
itiraz neden? 
Anayasa’da 

üniversitelerin “bilimsel 
özerkliğe sahip” olduğu 
yazıyor. Kanun da rektö-
rün “bilimsel araştırma 
faaliyetlerinin planlanıp 
yürütülmesinde birinci 
derecede yetkili” olduğu-
nu söylüyor. Bir kurumun 
başına, “özerk” olduğu ko-
nuda bunca yetkiye sahip 
bir pozisyona kimin atana-
cağı hakkında o kurumdan 
hiç kimsenin tek satır fikri 
sorulmadan, adayların 
kim olduğu gizli tutularak, 
kimsenin ruhu duymadan 
bir gece yarısı atama 
yapılırsa o kurumun özerk 
olduğu söylenebilir mi? 
Demek ki Anayasa, özerk 
kurumların yöneticilerini 
kendilerinin belirlemesi-
ni gerektiriyor. (Mesela 
Yargıtay başkanını kendi 
üyeleri seçiyor, kimse de 
“maaşlarını devlet veriyor, 
başkanlarını devletin 
ataması gerekir!” filan 
demiyor.)

Dahası, Anayasa 
rektörlerin cumhurbaşka-
nınca “kanunun belirlediği 
usul ve esaslara göre” se-
çilip atanacağını söylüyor. 
2016 yılına dek kanun-
da gerçekten böyle (o 
üniversitenin hocalarının 
oylama yapmasını vs. ku-
rala bağlayarak yukarıda 
anlattığım özerklik şartını 
gözeten) usul ve esaslar 
vardı, cumhurbaşkanı da 
onlara göre işlem yapı-
yordu. Darbe girişiminden 
sonra kanunun o kısmı 
silindi, yerine de bir şey 
yazılmadı. Yani o tarihten 
sonraki atamalar Anaya-
sa’ya bu açıdan aykırı.

3 Boğaziçi Üniver-
sitesi’ne iki yeni 
fakülte kurulması-

na itiraz neden?
1 Ocak gece yarısı duyulan 
rektör ataması üniversi-
tenin özerk olması şartına 
ne kadar aykırıysa 6 Şubat 
gece yarısı duyulan Hukuk 
ve İletişim Fakülteleri 
kurulması da o kadar 
aykırı da ondan! Özerk 
bir kurum, bünyesinde iki 
yeni birim kurulduğunu 
sabah kalktığında Resmi 
Gazete’den öğrenmez. 
(Bir gün kahvaltı masasına 

oturduğunuzda ailenize 
hiç tanımadığınız birkaç 
kişinin belediye başkanı-
nın kararıyla eklendiğini, 
birinin de “aile reisi” 
atandığını öğrendiğinizi 
hayal edin.) 

Bir üniversitede yeni 
bir birim kurulması çok 
karmaşık bir iştir. Bırakın 
okula iki tane yeni fakülte 
kurulmasını, mevcut bir 
fakülteye yeni bir bölüm 
kurulsun mu kurulmasın 
mı konusunu üniversite 
çapında (başka fakülte-
lerin kurullarına da görüş 
sorularak) yıllarca konu-
şup tartıştığımızı biliyo-
rum. Bu iş doğal akışında, 
mevcut anayasa, kanun ve 
yönetmeliklerimize uygun 
bir şekilde yapılsaydı 
önce şu sorulara cevap 
aranarak başlanırdı: Yeni 
bir fakülteye gerek var 
mı? Yapısı, programları 
nasıl olacak? Boğaziçi’nde 
(birçok üniversiteden farklı 
olarak) öğrenciler kendi 
bölümlerinin dışındaki 
birçok bölümden ders 
alırlar; mevcut bölümle-
rimiz bu yeni fakültelerin 
öğrencilerine hangi dersle-
ri verecek ve bu ek yükü 
nasıl kaldıracak? Boğazi-
çi’nde kuruluşundan beri 
tüm düzeylerde eğitim dili 
İngilizce, hukuk fakülte-
sinin dil işi ne olacak? Bu 
birimlerin binaları nerede? 
Kemal Gözler Hoca’nın 
saptadığı gibi, Türkiye’de 
zaten 82, İstanbul’da da 
29 tane hukuk fakültesi ve 
seksen bini aşkın hukuk 
öğrencisi var; bu sayılar 
ihtiyacın çok çok üstünde, 
iletişim mezunlarının da 
kapışılarak iş bulduğu filan 
yok; bu iki fakülteye ne 
gerek var? 

Anayasa’ya göre 
yetkisi yok
Devletimizin üniversi-
temize verecek parası 
varsa böyle birimler kurup 
“doldurmak” yerine me-
sela 870 öğrencisi olan 
bizim bölüme 2021 yılının 
tamamı için ayrılan 6 bin 
TL’lik bakım-onarım ve  
2 bin 800 TL’lik kırtasiye 
ve temizlik maddesi büt-
çelerini biraz artırsa daha 
iyi olmaz mı? Acaba bu  
iki fakültenin böyle 
ayrıntılar değil, “kadro” 
konuları düşünülerek ku-
rulduğunu iddia edenler 
haklı olabilir mi?

Her neyse, yasal 
açıdan bakıldığında bu 
karar da sorunlu. Sadece 
üniversite özerkliğine ay-
kırı olması bakımından da 
değil üstelik. Hukukçuların 
dediklerinden anladığımı 
tek cümleyle özetleyeyim: 
Yeni ve çok enteresan 
anayasal sistemimize göre 
bile cumhurbaşkanının 
fakülte kurma yetkisi yok, 
çünkü Anayasa bu konu-
nun kanunla düzenlenme-
si gerektiğini söylüyor. Bu 
nedenlerle Danıştay’da 
davalar açıldı.

Siyasal sadakate değil, 
mesleki liyakate dayalı 
akademik kadrolara sahip 
üniversiteler, bir ülke-
nin zenginliğidir. Onları 
yıkmak değil, yükseltmek 
akıllıca olur. •

Cem
Say
twitter: @say_cem

3 soruda Boğaziçi 
Üniversitesi 

ZEYNEP MİRAÇ
miraczeynep@gmail.com

“Video sanatçısı” Refik Anadol, özür dilemek zorunda kaldığı “antenli” mesajı, 
sergisine gelen kalabalıkların küçümsenmesine öfkelendiği için attığını söyledi. 

“Yaptığının sanat olmadığını söyleyenler var diye sanatı bırakmayacağını” da ekledi

Küçümsemelerine 
dayanamadım

Benim eleştiriyle 
derdim yok. Beni 

rahatsız eden, insanlarla 
dalga geçilmesi. 

Yapılan saygısızlığın 
karşısındayım

“Uzun yıllardır 
alternatif bir 
gelecekte yaşıyor 
gibi hissediyorum. 
Bazen kurduğum 
hayaller sığmıyor 
gerçeğe. Sığdıkları 
kadarını bu şekilde 
hayata geçirmeye 
çalışıyorum.”
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Blade Runner’la başladı, Bill Gates’le devam etti
Refik Anadol 1985 doğumlu. 

Yaptığı işi “Verileri bir pigment 
olarak kullanıyorum ve yapay zekâ 
destekli bir düşünme fırçasıyla 
boyuyorum” cümlesiyle anlatıyor; 
“Mimari alanları tuval olarak kul-
lanarak binaların hayal kurması ve 
halüsinasyon görmesi için makine-
lerle iş birliği yapıyorum”.

Hayatının akışı henüz sekiz ya-
şındayken bir filmle değişti. 1982’de 
çekilen ve 2019’un Los Angeles’ın-
da geçen “Blade Runner”, ona 
büyük bir hayâl dünyasının kapısını 
açtı. Önce Bilgi Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü’nde 
okudu, ardından Los Angeles’a, 
UCLA’deki Tasarım Medya Sanatları 
bölümüne gitti. 

En büyük hayali, Frank 
Gehry’nin tasarladığı Walt Disney 

Konser Salonu’na bir rüya gördür-
mekti. Oturdu, Gehry’e bir mail 
yazdı. Cevap gelmedi. Ertesi yıl, 
Microsoft Research onu fikirlerin 
çarpıştığı bir yarışmaya davet etti. 
Salondaki dinleyiciler arasında Bill 
Gates oturuyordu. Anadol anlat-
tı: Walt Disney Konser Salonu, 
içindeki bir konseri duyuyor ve 
hayâl görmeye başlıyordu. Ona 
göre “Bir bina hayâl edebiliyorsa bu 
bina ederdi”. Ve kazandı yarışmayı. 
Ertesi gün, Frank Gehry’den mesaj 
geldi. Kapılar ardına kadar açılmış-
tı. LA Filarmoni’nin arşivi, Refik 
Anadol’un çalışmasıyla binanın 
cephesine yansıdı.  

2014 yılında kendi stüdyosunu 
kurdu, büyük ölçekli işleri art arda 
geldi. San Francisco’da twitter 
paylaşımlarını bir araya getirdiği 

“Sanal Tasvirler”i yaptı. Marmara 
Denizi’nin yüksek frekanslı radar 
koleksiyonlarını kullanarak deniz 
yüzeyi verilerini topladı, ortaya “İs-
tanbul Boğazı” çıktı. 2017’de Jorge 
Luis Borges’in “Babil Kütüphanesi” 
adlı öyküsünden aldığı ilhamla bir 
“Arşiv Rüyası” yaratmaya koyuldu. 

“Makine Halüsinasyonu” ise 
New York’un 100 milyon fotoğrafı-
nın işlendiği, kullanılan algoritmay-
la yeni görüntüleri tahmin eden, 
böylece şehrin geçmişiyle geleceğini 
bir araya getiren bir projeydi. Amca-
sına Alzheimer teşhisi konduğunda 
anıların kaybolmak yerine eridiğini 
düşünmeye başladı ve buradan ha-
reketle California Üniversitesi’ndeki 
Neuroscape Laboratuvarı’ndan ge-
len EEG verileriyle “Eriyen Anılar” 
adını verdiği işi gerçekleştirdi. 

Refik Anadol’un Pilevne Dolapdere’deki sergisi büyük ilgi görüyor.

Refik Anadol kimdir?
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Oksijen’de yazdığım ilk yazıda ga-
zetenin bana emanet ettiği bu sayfada, 
son otuz yılda yaşadığımız dönüşüm-
ler üzerine eğileceğimi ifade etmiştim. 
İki asır öncesinde Osmanlı İmpara-
torluğu ve dünyanın başka yerlerinde 
modern zamanların kapısını açan radi-
kal değişimleri inceleyen bir tarihçinin 
son otuz yılın baş döndürücü geliş-
melerine anlam vermeye çalışmasının 
ilginç olabileceğini yazmıştım. Ben 
son otuz yılı kafamda evirip çevirip 
durayım, Türkiye’de son iki üç haftada 
yaşananlar bile bugünlerde tarihin 
ne kadar hızlandığını bize hatırlatı-
verdi. Tarihçi yaşayarak gözlemlediği 
olaylara anlam yüklerken çok dikkatli 
olmalı. Yine de içinden geçtiğimiz gün-
lerin epeyce sıradışı olduğunu, olumlu 
ya da olumsuz, geleceğimizi şekillen-
direceğini düşündüğümü söylersem 
umarım meslekî bir hadsizlik yapmış 
olmam. Türkiye bir girdabın içinde, 
ülkede yaşayan insanların istemleri ve 
iradeleri dışında bir yerlere savrulu-
yor. Başlamadan şu satırı da kondura-
yım: tam da böyle zamanlarda yazgı-
mızı yazma iradesinin aslında bize ait 
olduğunu hatırlamak gerekmez mi? 

AKP’nin tarih                         
tezleri ve diğerleri
Geçen hafta AKP’nin iktidara geldi-
ği 2000’li yılların başındaki hâkim 
tarih tezlerinden bahsetmiştim. Bu 
tezler 1990’lardaki büyük siyasal ve 
ekonomik krizle beraber Cumhuriyet 
eleştirileri üzerine oturmuş, 2000’li 
yıllarda siyasallaşmış ve popülerleş-
miş ve AKP’nin ilk dönemine mana 
ve güç vermişti. Bu tezlere göre AKP, 
Cumhuriyet’in dışladığı kesimlerin 
devlet içindeki “vesayet” kurumlarına, 
bürokratik ve ekonomik tahakküm 
kurmuş elitlerine direncine rağmen 
iktidara gelmişti. AKP’nin büyük bir 
toplumsal destekle iktidarı devral-
masıyla, Türkiye kapalı bir toplum-
dan açık bir topluma; bürokratik ve 
ekonomik elitlerin hâkim olduğu bir 
düzenden, katılımcı demokrasiye ve 
piyasa rejimine geçiyordu. Bu iyimser 
görüşe göre, AKP’yi taşıyan toplumsal 
hareket Türkiye’yi demokratikleşti-
recek, bu süreç içinde AKP ve onun 
sosyal tabanı da demokratikleşecekti.

AKP kadrolarının yanı sıra, AKP 
bünyesinde yer almayıp AKP’yi direkt 
ya da dolaylı destekleyen birçok yaza-
rın ve entelektüelin gelişmesine katkı-
da bulunduğu bu tez, sadece AKP’ye 
tarihsel bir iddia kazandırmıyor, aynı 
zamanda ona moral bir üstünlük veri-
yordu. Henüz görsel ve yazılı medya 
AKP’nin kontrolüne girmemişti. Buna 
rağmen farklı görüşlerin az çok ifade 
edilebildiği uzun tartışma program-
ları ve gazete polemikleri arasında 

AKP’ye karşı yapılan muhalefet, AKP 
tezleri karşısında öyle yalpalıyordu 
ki! Özellikle laiklik üzerinden yapılan 
grotesk ve arkaik Cumhuriyet savu-
nuları AKP tezleri karşısında duvara 
çarpıp dağlıyordu. İşin doğrusu, 
bu yıllarda AKP karşıtı muhalefetin 
yalpalaması başlı başına ilginç bir 
konudur. Bu tökezleme Cumhuriyet 
eleştirilerinin gücünden ziyade, Cum-
huriyet savunusunun niteliksizliği ve 
ciddi bir tarihsel bakış ve özeleştiriden 
uzak oluşu ile ilgiliydi. 

Vesayet tarihinden     
darbeler tarihine
2007’den sonra Türkiye yeni bir 
döneme girer. Hatırlayalım: Genelkur-
mayın Cumhurbaşkanlığı için «sözde 
değil özde laik” birinin aday olması 
gerektiğini ilan eden e-muhtırası ile 
ordu ve AKP arasındaki gerilim başka 
bir boyuta sıçrar. Önce 367 krizi olur, 
ardından cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesini öngören refe-
randum ile hayata geçirilen anayasa 
değişikliği yapılır. Genel seçimlerden 
AKP büyük bir zaferle çıkar; MHP ve 
Kürt siyasî hareketi (bağımsız adaylar 
olarak) Meclis’e girmeyi başarırlar ve 
CHP’nin muhalefet tekeli sona erer. 
AKP’ye karşı muhalefetin derin dev-
letle ilişkili olduğu vurgulanır. Ceza 
yasasındaki 301. maddenin yaygın 
bir şekilde uygulanmasına AKP’nin 
milliyetçi kanadı aslında hiç de karşı 
değildir. Buna rağmen devlet bürokra-
sisiyle iç içe geçmiş milliyetçi bir derin 
muhalefetin AKP’nin liberal kanadının 
demokratik hamlelerini engellediği 
fikri yaygınlık kazanır. İşin doğru-
su 301’den yargılanıyor olan Hrant 
Dink’in katlinin ardından devletin 
içine girip çıkan karanlık ilişki ağaları-
nı fark etmemek de mümkün değildir. 
Birinci Ergenekon iddianamesi, buna 
karşılık AKP’ye açılan kapatma davası 
ile yargı savaşları başlar. Taraf Gazetesi 
yayın hayatına girer ve 2008-15 arasın-
daki davalara “yön verir”; AKP ve Gü-
lenciler arasındaki ittifak kuvvetli bir 
şekilde ifadesini bulur ve Gülenciler 
iyiden iyiye yargı ve emniyet bürokra-
sisinde ve - daha sonra öğreneceğimi-
ze göre - orduda etkilerini artırırlar. 

2007-2008 yıllarının tarih tartışma-

ları 1990’lar ve 2000’li yılların başına 
göre çok daha sert geçer. E-muhtıra 
ve kapatma davası sonrası tartışma 
büyük oranda darbeler üzerinde 
yoğunlaşacaktır. AKP ve etrafındaki 
ittifak Türkiye tarihini sadece bir ve-
sayet tarihi olarak değil, aynı zaman-
da bir “darbeler” tarihi olarak okur. 
Türkiye’nin 1960’dan bu yana yaşadığı 
darbeler aynı hat üzerinden sıralanır. 
O yıllarda hâkim olan anlatıya göre 
AKP 1960’ta darbe ile iktidarına son 
verilen DP’den 28 Şubat’a, bu darbe-
lerin mağduru olmuş bir geleneğin 
devamıdır. Şimdi ise e-muhtıra ve 
AKP’yi kapatma davası söz konusu-
dur. Darbeler tarihi henüz bitmemiştir. 
Bu dönemde Adnan Menderes ve ar-
kadaşlarının idamı, CHP’nin bu idam 
karşındaki tutumu bolca konuşulur. 
Aslında 1960 darbesi Türkiye sağının 
kadim mevzusudur. Ama farklı olarak 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Erim Hükü-
meti’nin idam ettiği Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarını, 12 Eylül’de idam edilen 
solcu gençleri de gündeme getirdiği-
ni duyarız. AKP’nin darbe karşıtlığı 
üzerinden geliştirilen söylem o kadar 
kuvvetlidir ki, bir bakıma Ergenekon 
ve daha sonra Balyoz davalarına karşı 
geliştirilmeye çalışılan eleştiriler, hatta 
AKP’ye yapılan sıradan muhalefet bile 
darbe yancılığı suçlamasına maruz 
kalır ve meşruluğunu yitiriverir. 

Yargı savaşları 
Ergenekon iddianameleri aslında bir 
tarih tezine dayandırılmıştı. Ta kuru-
luşundan beri devam eden ve yay-
gınlaşan darbeci bir odağın, nihayet 
devletten tasfiye edilmesi için büyük 
ve sıradışı bir yargı taarruzunun 
gerekliliği vurgulanıyordu. İddianame 
genişledikçe tarih tezinin de kapsamı 
genişliyordu. Buna göre darbecilik 
sadece kontrgerilla ve vesayetçi subay-
lara indirgenemezdi; İttihatçılık’tan 
Kemalizm’e uzanan çok daha geniş 
bir yelpazede, bir darbeci bünyenin 
bürokrasi, akademi, iş dünyası, basın 
ve sivil toplumdan sökülüp atılması 
gerekmekteydi. 2008 ve 2009, Ergene-
kon davalarının yaygınlaştığı, Türkan 
Saylan’ın, Mustafa Balbay’ın, Mehmet 
Haberal’ın darbecilikle suçlanıp hapis 
yattığı, Gülenci yargı mensuplarının 

öne çıktığı, Erdoğan’ın kendini Erge-
nekon davasının savcısı olarak ilan 
ettiği yıllardı. 

2010 yılında Ergenekon iddiana-
mesinin ardından direkt ordunun üst 
yönetimini hedef alan Balyoz davası 
ile yargı savaşları başka bir boyuta 
sıçrayacaktı. Eski kuvvet komutanla-
rı dahil, birçok emekli ve muvazzaf 
subayın gözaltına alınıp tutuklandığı 
Balyoz davası artık İttihatçılıktan 
Kemalizm’e bir geleneğin yargılanma-
sının ötesinde, uluslararası bir müca-
delenin parçası olarak görülüyordu 
ve işin doğrusu öyleydi de... Mesele 
AKP’nin tarih tezlerinin ötesine geç-
miş, artık devlet içinde bir iç savaşın 
kızıştığı noktaya gelinmişti. Zamanla 
iş o kadar büyüyecekti ki, 2013’te 2. 
Ergenekon iddianamesi ile eski Ge-
nelkurmay Başkanı ömür boyu hapis 
ile yargılanacaktı. (Devlet içindeki 
iç savaş 17 Aralık 2013’ten sonra 15 
Temmuz 2016’da başka bir safhaya, bu 
tarihten sonra da Cumhurbaşkanlığı 
sistemi ile bambaşka bir safhaya geçti.)

İddianameler tarihi
Burada bir nefes alalım ve bir öneri 
yapalım. Şu fikre ne dersiniz: modern 
Türkiye tarihi (hatta belki geç dönem 
Osmanlı tarihi de) bir yönüyle yargı 
savaşları tarihidir. 1920’lerden günü-
müze, İstiklal Mahkemesi iddianame-
lerinden Nazım Hikmet iddianamesi-
ne, Mendereslerin iddianamesinden 
Denizlerinkine, 12 Eylül’ün Dev Sol ve 
Dev Yol iddianamelerinden Ergene-
kon, Balyoz, KCK, Gezi, 17-25 Aralık, 
Kavala, Demirtaş, HDP, Gergerlioğlu 
iddianamelerine...  Türkiye tarihini 
bu iddianameler üzerinden yazmak 
ne ilginç olurdu değil mi? Bu arada 
yargı savaşlarının ötesinde, çok kuv-
vetli iddianamelerin de hazırlanmış 
olduğunu unutmayalım. Mesela 1978 
Maraş Katliamı sonrasında hazırlanan 
iddianame belki de Soğuk Savaş Tür-
kiye’sinin en önemli vesikalarından 
biridir. 

Neo-Osmanlıcılığa             
doğru ve Barış Süreci
2009 yılında Barack Obama’nın 
TBMM’deki konuşması ile ABD’nin 
Erdoğan hükümetine verdiği destek 

en yüksek düzeye çıkar. Kısa bir süre 
sonra Arap Baharı Ortadoğu’yu sarsar, 
Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğ-
lu Erdoğan’ı Türkiye’nin Osmanlı mi-
rası üzerinde Arap Dünyası’nda yeni 
bir dış politika kurgusu için ikna eder, 
Erdoğanlar Esad ailesi ile köprüleri 
atar, 2011’den itibaren Türkiye Suri-
ye’de herkes için çok kötü sonuçları 
olan başka bir maceraya girer. Bu ara-
da gizemi çözülemeyen seks kasetleri 
furyası ile MHP ve CHP büyük bir sar-
sıntıya uğrar. CHP’de yönetim değişir. 
2011 genel seçimlerinde AKP  yüzde 
50 oyla görülmedik bir zafere imzasını 
atar. İlk defa Kürtçe propagandanın 
serbest bırakıldığı bu seçimlerde, Kürt 
hareketine bağlı bağımsız milletvekille-
ri güçlü bir blokla parlamentoya girer, 
Ergenekon ve Balyoz sanıkları CHP ve 
MHP’den milletvekili seçilirler. 

Diğer yandan Kürt meselesinde il-
ginç bir gelgit görürüz. 2009’da Habur 
mahkemeleri ve Oslo görüşmeleri ile 
bir noktaya gelen Barış Süreci, 2011’de 
Güneydoğu’da çatışmaların tekrar 
yoğunlaşmasıyla duraksar. Ardından 
CHP ve MHP’nin güçlü muhalefetine 
karşın Barış Süreci, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi adıyla yeniden günde-
me gelir. Ama hemen ardından KCK 
örgütlenmesine karşı geniş tutuklama-
lar, tezkereler, sınırötesi operasyonlar 
ve Uludere/Roboski katliamı yaşanır. 
2012-2013 yılı başlarında Erdoğan’ın 
liderliğinde Barış Süreci tekrar hızlanır. 
Âkil İnsanlar Heyeti kurulur. PKK 
ateşkes ilan eder. 2012 başlarında, 
devlet içindeki iç mücadeleler tekrar 
yoğunlaşır. MİT Müsteşarı hakkında 
soruşturma başlatılır, ardından MİT 
kanunu değişir. 2013 yılı başında 
Paris’te üç önde gelen PKK’lı kadın 
öldürülür. 

Sonuç
Başınız döndü değil mi? Bu yazıdaki 
amacım 2. AKP döneminde yaşanan 
olayları sıralamak ya da muhtemelen 
uzun süre aydınlanamayacak ilişki 
ağlarını çözmek değil elbette. Ama-
cım bu dönemi oturtabileceğimiz 
bir çerçeve üzerine düşünmek. Bu 
çerçevenin hiç de kolay kurulama-
yacağı belli. Bu yıllardaki hikâyenin 
bir boyutu, AKP’nin Gülencilerle 
kurdukları ittifakla yürüttükleri yargı 
savaşları ve devlet içindeki muhalefet 
odaklarının tasfiyesi girişimi ile şekil-
lenir. Diğer boyutunda ise Barış Süre-
ci’ni, bu süreçteki gerilimleri, gelgit-
leri ve pazarlıkları görürüz. Birbirine 
dolanmış bu iki gelişme aynı zaman-
da devlet içinde takip etmesi hiç de 
kolay olmayan şiddetli bir “iç savaşı” 
tetikler. 2010’ların başında devlet bir 
muharebe alanıdır artık. AKP’nin 
2008 ekonomik krizine cevaben sıcak 
para, aşırı borçlanma ve kayırmacılığa 
dayanan yeni ekonomik tercihleri 
ve Arap Baharı sonucu müdahaleci, 
hatta yayılmacı, dış politika ajandası 
meseleyi daha da karmaşık hale geti-
recektir. 2013 Gezi olayları arifesinde 
Türkiye her hafta bir diğerinden 
daha dramatik kırılmaların, pozisyon 
ve ittifak değişimlerinin yaşandığı, 
belirsizliğin, güvensizliğin ve “her 
an her şey olabilir” hissinin hâkim 
olduğu bir ülke olmaya doğru yol 
almaktadır. Bu fırtına içinde AKP’nin 
tarih tezi “vesayete karşı dışlanmış-
ların ve horlanmışların mücadelesini 
veren” bir siyasî ve toplumsal hareket 
olma iddiasından “tarihin yüz yıllık 
hatasını düzeltme mücadelesi veren 
Türkiye’nin gerçek sahibi” olma 
iddiasına doğru dönüşmektedir. •

Belki 2000’li yıllarda
en çok ifade edilen 

kavramlardan biri vesayetti. 
Buna göre Cumhuriyet, 
kuruluşundan itibaren 

demokratik bir örgütlenme 
kur(a)mamıştı. 

AKP’nin ikinci döneminde 
bakış açısı nasıl değişti?

Ali
Yaycıoğlu

AKP’nin ilk dönem tarih tezi ‘Cumhuriyet’in dışladığı kesimlerin devlet içindeki vesayet kurumlarına, bürokratik ve 
ekonomik tahakküm kurmuş elitlerine rağmen iktidara gelmiş bir siyasî ve toplumsal hareket olma” iddiasıydı.  2010’dan 

sonra bu, “tarihin yüz yıllık hatasını düzeltme mücadelesi veren Türkiye’nin gerçek sahibi” olma iddiasına evrildi

MIT’de mimarlık tarihçisi olan Profesör Nasser Rabbat için çizdiğim bir Kahire yorumu
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Kimlik siyaseti ve 
dindarlar da değişirken

T
ürkiye’nin beka soru-
nu yalnızca sınır gü-
venliğine indirgenmiş 
durumda. Dünyadaki 

çok boyutlu ve çok aktörlü yeni 
bölüşüm kavgasının hemen her 
ülke için böyle bir risk barındı-
ran dinamiklerle dolu olduğu 
açık. Evet ama tek beka sorunu-
muz bu mu? 

Hem etnik hem inanç temelli 
toplumsal fay hatlarının bu 
denli siyasileştiği ve kutuplaştı-
ğı bir zaman aralığında yeni bir 
toplumsal uzlaşma üretmeye 
mecburuz. Aynı zamanda bu 
toplumsal uzlaşmanın devletle 
de uzlaşma içermesi gerekiyor. 
Bu hedef için devletin yeniden 
yapılandırılması gibi devasa bir 
sorunla karşı karşıya olduğu-
muzu söyleyebiliriz. 

Kritik sorulardan birisi 
devleti, hangi ilkeleri esas alarak 
yapılandıracağımız sorusu. 

İktidarın bugün yaptığı, si-
yasi alanı olabildiğince daraltma 
çabasının aksine siyasi alanı 
olabildiğince genişleterek ve 
müzakere-ikna-uzlaşma süreçle-
rini çoğaltarak bunları sağla-
yabiliriz. Devleti yapılandırma 
sürecinin kendisi ve varacağı 
son durum toplumsal uzlaşmayı 
sağlayabilir ancak. Yoksa bir 
sabah güneş doğarken sokaklar-
da birbirimizi öperek toplumsal 
uzlaşma olmayacak.

Din üzerinde uzlaşma
Gerek devletin yeniden yapılan-
dırılmasında gerek toplumsal 
uzlaşmada önümüzdeki en 
önemli meselelerden birisi din 
olgusuna yüklediğimiz tanım ve 
anlam konusunda bir uzlaşma 
üretmek. 

İktidarın bu konuda bir 
cevabı ve anlayışı var. Gerilimi 
üreten ve çoğaltan alanlardan 
birisi tam da bu noktada vücut 
buluyor. İktidar, Cumhuriyet’in 
laiklik anlayışını sorunlu bulu-
yor, dindarların son yüzyılda 
mağdur ve kısıtlanmış olduğu-
nu düşünüyor. Hem ülke için 
hem de küresel ölçekte İslami 
kimlik üzerinden bir söylem 
geliştiriyor. 

Sorun inançta değil
Devletin, yurttaşların inan-
masıyla, inancıyla bir sorunu 
olmadı, aksine yurttaşların İsla-
miyet’e inanmaları, kendilerini 
Türk ve Müslüman kimliğiyle 
tanımlamaları arzu edildi, orga-
nize edildi.  Sorun, ortak hayat 
alanlarındaki inanca uygun dav-
ranışlarda çıktı. Gündelik haya-
tın içindeki pratiklerden, giyim 
kuşamdan, yeme içmeye ve 
kullanılan dile kadar bireylerin 
ortak alanlardaki davranışlarına 
devlet standart ve sınır koymayı 
tercih etti. İnanç bireysel hayata 
ve evin içine sıkıştırılırken, ortak 
hayat ise “makbul vatandaşların 

devlete karşı ödevlerini yerine 
getirdikleri bir alan” olarak 
tanımlandı. 

Ortak alanda dini referans-
lar, inanç temelli davranışlar 
değil, devletin modernleşme 
tanımına uygun davranış kural-
ları geçerli kılındı.

Çünkü temel kabul Osman-
lı’dan devralınmış toplumun 
geri kalmışlığının sebeplerinden 
birisinin din olduğuydu. 

Türkiye’nin sanayi toplumu 
olma süreci, devletin öncülü-
ğünde kalkınma ve devletin 
öncülüğünde modernleşme şek-
linde yürüdü bir süre. Elbette 
kalkınmanın da modernleşme-
nin de tanımlarını ve kapsamla-
rını devletin belirlediği biçimde.

Sonra 50’li yıllardan itiba-
ren iç göç başladı ve giderek 
arttı. Köylerde yaşandığı ve 
eğitimsiz kümelerin yaşadığı 
varsayılan dindarlık ve din-
darlar da şehirleşmeye başladı. 
Sanayi için kol emeği ihtiyacını 
karşılayan, göçle gelen insanlar 
giderek önce şehrin gecekon-
dularını, varoşlarını inşa ettiler. 
Kalkınma, toplumsal dönüşüm, 
kentleşme, yerleşme süreçlerine 
paralel olarak o gecekondu, 
varoş mahalleleri ve toplumsal 
dokular metropollerin içinde 
yeni merkezlerini, yeni hayat 
tarzlarını, yeni inançlarını yaşa-
ma biçimlerini geliştirdiler. 

Bir yandan da teknolojik 
sıçramanın ürettiği sonuçlar 
ve metropollerde kalabalıklar 
içindeki yalnızlaşma gibi bir 
dizi gündelik hayat ritminden 
beslenen dinamiklerin sonucu 
olarak kimliklerin öne çıkışı 
süreci yaşandı. Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de sınıf-
sal gerilimler kültürel kimlikler 
arası gerilimlere dönüştü.

Yeni muhafazakarlık
Değişimin, yeni olanın hukuki 
kurum, kural ve formları üretile-
medikçe hayatın karmaşıklığı, 
belirsizliği ve riskleri, kimlikleri, 
kimliklerden anlam arayışını, 
bir bakıma yeni tür bir muhafa-
zakarlığı besledi.

Özellikle de bir yandan 
etnik aidiyetlerden yeni anlam 
arayışları diğer yandan inançla-
ra ve muhafazakarlığa sığınma 
duygusu güçlendi. 

Şehirli, metropollü dindarlar 
bir yandan Batı’nın ahlakını 
eleştirip laik düzenin hukuku-
nun yetmezliğini öne sürerler-
ken, ahlaki bozulmadan ve dini 
referansların ortak hayattaki ek-
sikliğinden söz ediyorlardı. Bir 
yandan insan hakları ve özgür-
lükler söyleminden beslenerek 
din ve vicdan özgürlüğü talebi 
yükselirken, diğer yandan mo-
dern dünyanın insani, vicdani 
meselelerine merhamet, şefkat, 
kul hakkı gibi dini referanslarla 

cevaplar üretiliyordu. 
Ak Parti’nin kurulduktan 

hemen sonra iktidara gelişini 
besleyen dinamik, 2011 seçimle-
rine kadar çalışma ritmi ve başa-
rısı, güçlü “parti teşkilatı enerji 
ve kapasitesi”, işte bu değişim 
sürecinden, mücadeleden ve o 
insanlardan beslendi.  

Ak Parti iktidarıyla beraber 
dindarlar ve yeni muhafazakar 
kimlik için yeni bir süreç başla-
dı. Dindarlar ilk kez doğrudan 
devletin merkezine gelmişlerdi. 
İktidarın ilk yıllarındaki ekono-
mik büyüme, kamu hizmetleri-
nin yaygınlaşması ve erişilebilir 
olması gibi bir dizi başarı, Ak 
Parti’nin bir kimliğin değil, kitle 
partisi olmasını sağladı. Öte 
yandan devletin geleneksel me-
kanizmalarının, zihniyetinin ve 
reflekslerinin ürettiği direnç Ak 
Parti’ye, kitleselleşmesine karşın 
kimliğine sarılarak savunma 
hattı oluşturma fırsatını verdi.  

Süreç içinde devlet Ak Parti-
leşirken Ak Parti de devletleşti. 
Ak Parti teslim aldığı devletin 
önceki mekanizma, politika ve 
söylemlerini aynen devraldı. 

Özneler yer değiştirdi
Önceki dönemin makbul vatan-
daşı “Sünni, Türk, laik” iken Ak 
Parti’nin ve yönettiği devletin 
makbul vatandaşı “Sünni, Türk, 
dindar” oldu. Ama özneleri yer 
değiştirirken makbul vatandaş-
lığın kazanımları ve makbul 
olmayanların kısıtlanmaları 
süreçleri aynı kaldı. Öncenin 
dindarlığı eve sıkıştırılırken 
şimdinin modernliği de aynı 
akıbete itildi. 

Öncesinde devlet “makbul 
Müslümanlar” üzerinden din-
darları ve Müslümanları yönet-
me ve biçimlendirme çabasını 
hiç elden bırakmamıştı. Aslında 
FETÖ de devletin bu zafiyetini 
kullanarak güçlenmişti. Bugün 
de Ak Parti’nin tercihleri çerçe-
vesinde benzerleri yine bu zaafı 
kullanarak güçleniyorlar.  

Ak Parti dindarların var 
olma mücadelesinden enerji 
alırken, Cumhuriyet’in dindar-
lığı toplumsal geriliğin nedeni 
olarak görüyor olmasına itirazı, 
kendi modernliğini inşa ederek 
göstermenin ve kurmanın 
peşine düştü. Kimlik peşinde 
koşarken kimliksiz, estetiksiz 
otoyollar, plazalar, alışveriş 
merkezleri, apartman tarlaları, 
şehirler inşa edildi. Bu hayal ve 
iddia öyle bir aşamaya geldi ki 
toprağa, ormana, suya hoyratlık, 
giderek insana da hoyratlığa 
dönüştü.  Devletin ekonomideki 
ağırlığı ve gücü siyasi kimlik 
mücadelesine araç yapılırken 
sermaye transferiyle, adrese 
teslim devasa ihalelerle, kayıt 
dışılığı besleyen büyük inşaat 
projeleriyle dindarların Ak 
Parti’de olan kesimleri hızla, 
olağanüstü büyüklükte ve kayıt 
dışı zenginleşmeye başladı.

Kötü bir kopya
Dindarların bir kısmı bu süreçte 
kendi modernlik yorumlarını 
üretti, inşa etti, muhafazakar 
modernlik oluştu. Muhafazakar 
modernlik yükselirken aslında 
kendilerini biçimleyen şeyin 
önceki dönemle aynı biçimde 

servet sahipliği ve fazla tüketim 
olduğu ıskalandı.

Anadolu’da gösterilmesi 
ayıp olan servet, metropollerde 
gösterişli, şatafatlı yaşamlara 
güç verdi. Sponsorlarının koca-
man ilanlarıyla duyurulan iftar 
çadırları, kameralar önündeki 
şatafatlı iftar yemekleri, binler-
ce insana gönderilen “hayırlı 
cumalar” mesajları, toplu sünnet 
ve nikah törenleri, hatta bebeğin 
cinsiyetini öğrenme ve kopya 
“baby shower” törenleriyle 
eleştirilen önceki modernliği 
de aşan başka bir hayat biçimi 
yükselmeye başladı. Bir bakıma 
dindarların bir kısmı bir yandan 
da lümpenleşmeye başladı.

Devletleşen Ak Parti ile be-
raber devlet katında da makbul 
olmaya başlayan tarikatlar, inan-
cı kavrayış ve yaşayış biçimi 
olmaktan çıkıp doğrudan siyasi 
ve ekonomik çıkar ilişkisine 
dönüştüler. 

19 yılda çok şey değişti
Ak Parti’nin 19 yıllık serüve-
ni, itiraz ettiği hemen her şeyi 
bugün kendisi tekrarlayan, 
devraldığı mekanizmaları daha 
da zorlayıcı biçimde sürdüren 
bir sürece dönüştü. 

Buna karşılık bu 19 yılda yal-
nızca kuşaklar değişmedi, top-
lum da değişti. Ak Parti’ye güç 
ve enerji veren kesimler, ihtiyaç-
lar ve talepler de. Hele pandemi 
ve eşlik eden ekonomik buhran 
toplumda başka ihtiyaçları ve 
talepleri öne çıkardı. 

Toplumda hangi inançtan, 
etnik kimlikten, hayat tarzından, 
siyasi tercih kümesinden olursa 
olsun insanların beklentilerini 
“hanenin dirliği, düzenliği” 
belirliyor ve bu beklenti ortak. 
Ekonomik olan ihtiyaç ve talep-
leri de gerilimleri ve çözümleri 
de besleyen ekonomik sınıfsal 
konumlar. Son 30-40 yıldır 
yaşanan değişimler, sınıfsal olan 
gerilim ve politikaların sihrini 
azaltıp kültürel olana kayışı öne 
çıkarmıştı. Şimdi dünyada da 
Türkiye’de de kalıcılaşmakta 
olan adaletsizlik ve yoksulluk 
sorunları, meseleleri tekrar sınıf-
sal olana doğru çekiyor. Sınıfsal 
ihtiyaç ve talepler öne çıktıkça 
da kültürel kimliğe sıkışmış 
politikalar ve söylemler gücünü 
kaybediyor.

Hem dinin bu denli siyasal-
laşmasının ürettiği deneyim, 
hem de bugünkü durum, dinin 
de siyasal alandan toplumsal 
alana, devleti yönetmekten 
ahlaki meselelere doğru yeniden 
kendi anlamına dönüşüne olan 
talebi güçlendiriyor.  

Bu süreçler nedeniyle Ak 
Parti’nin yalnızca dindar gençlik 
yetiştirme iddiası değil, kimli-
ğinden beslenen yeni bir toplum 
tahayyülü de çöküyor.● 

Son 30-40 yıldır yaşanan değişimler, sınıfsal olan gerilim ve politikaların sihrini 
azaltıp kültürel olana kayışı öne çıkarmıştı. Sınıfsal ihtiyaç ve talepler öne çıktıkça 

kültürel kimliğe sıkışmış politikalar ve söylemler gücünü kaybediyor
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toplumda dinin ‘devleti 
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kendi anlamına dönüşüne 
olan talebi güçlendiriyor

Bu nedenle Ak Parti’nin 
yalnızca dindar gençlik 
yetiştirme iddiası değil 
kimliğinden beslenen 

yeni bir toplum tahayyülü 
de çöküyor
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Durumu kısaca tek 
cümlede anlatmak 
gerekirse:

Pandemi döneminin de-
ğerli katkısıyla hızlandırdığı,  
kendimizle geçirdiğimiz za-
manın inanılmaz artmasıyla 
derinleşen şekilde, hastalan-
maktan, ölmekten, kalabalığa 
girmekten, sevdiklerimiz, 
sevmediklerimiz ile bir araya 
gelmekten, maskeden, mas-
kesizden, vapurdan, oto-
büsten, metrodan, trenden, 
uçaktan, değil maça, konsere, 
tiyatroya, çok yakınların bile 
düğününe cenazesine gide-
memekten, yüz yüze kavra-
mının ekranlara indirgenmiş 
olmasından, bulaştırmaktan, 
bulaştan, neye olursa olsun 
bulaşmaktan, bulaştırmak-
tan;

Bırakın zaten beş yaşın-
dan sonra unutup formalite-
leştirdiğimiz sarılmayı, gerek-
siz sevdiğimiz öpüşmeyi, el 
sıkışmaktan bile; ziyaretten, 
ziyaretçiden, her akşam ek-
ranlarda insanı rahatlatacağı 
varsayılarak değişik bir yeşil 
zemine sahip hastalık ölüm 
tablolarından, her yerde aynı 
muhabbet olmasından, dün-
yada kesin başarı olmama-
sından, ne kadar süreceğinin 
bilinmemesinden, sonuçla-
rından, ara sonuçlarından, 
bilmem kaçıncı dalgasın-
dan, Ninja Kaplumbağalar 
gibi mutant olanlarından, 
bilinmezlerden, 
bilinemezlerden, 
bilinmese iyi olur-
lardan, bilinirse 
o zaman yandık-
lardan, bunları 
bilmekten;

İş meseleleri
Ekonomik 
koşulların daha 
da sertleşecek 
olmasından, iş 
bulamamaktan, 
değerinizi beş 
yıl sonra ken-
dimizi nerede 
gördüğünüzü 
kendine değil de 
size sormaktan bıkmayan 
İğğKağ’cılara anlatamamak-
tan, işini kapatmaktan, işini 
kaybetmekten, bir daha hiç iş 
bulamamaktan, zaten iş bu-
lamamışken bu durumda bir 
daha hiç iş bulamamaktan, 
işinin hatta sektörünün yok 
olmasından, döviz kurların-
dan, enflasyondan, bunların 
ilişkisinin anlaşılamamasın-
dan ve sonuçlarından, tutar-
lılık yitirilmesinden, artan 
öfkeden, hırçınlıklardan, öfke 
patlamalarından;

Gücünü kaybetmek
Yılların tecrübesinin, teknoloji 
marifeti ile buharlaşmasın-
dan, sıfırlanmasından, acayip 
konuşan ekran bağımlısı ge-
enjşşlere yerini kaptırmaktan 
ya da en azından otoritenden, 
gücünden yoksun kalmaktan, 
iş tanımının yok olup yeni 
işlere adapte olamamaktan, 
koca koca plazalar, binalar, 
stadyumlar dikip bunları çok 
az gün ve saatte kullanabile-
cek olmaktan, taytılların yok 
olmasından, onlarca yılın eği-
timinin artık çok yetersiz ol-
masından, yenilenmek, günü 
yakalamak için üniversitelerin 
ya da başka kurumların 
yapısı, düzeni planı olmama-
sından, bu durumda hiçbir şey 
sorgulamamaktan, her şeyin 
olduğu, söylendiği, dayatıldığı 
gibi olmasına inanılmasından, 
okumaktan, okuyamamak-
tan, çaresizce kabullenmek-
ten, merak ettiğine erişince 
daha da çok merak edecek 
olmaktan, merak edenlerden, 
ileri bakanlardan, herhangi-

leşmekten, farksızlaşmaktan, 
sığlıktan ama yine de sürüden 
ayrılmaktan, süreden ayrılanı 
kapamayan kurt olmaktan, 
kurtlardan, elitlerden, entel-
lerden, öyle geçinenlerden, 
kelimelerden, kavramlardan, 
kabullenmeyip karşı çıkan-
lardan, şeffaflıktan, cinsel 
yönelimlerden, simgelerden, 
ötekilerden;

Aşağı bakmak!
Sevmekten, sevilmekten, 
sevebilenden, sevişmekten, 
sevişememekten, kaybet-
mekten, evde kalmaktan; ta-
nımı aileye, çevreye, patrona, 
kuruma - yönetime göre 
değişen başarısızlıktan, ba-
şarının ne olduğunu bir türlü 
bilememekten, başarı için 
nereye gideceğini bilmezken, 
başarı yolları arasında seçim 
yapmaktan, yetişememek-
ten, yakalayamamaktan, 
ıskalamaktan, başkalarının 
yapabildiği, sosyal medyada 
bangır bangır parlattıkları-
nın çoğunun çok uzağında, 
dışında kalmaktan, yemek, 
elbise ya da market siparişinin 
yanlış gelmesinden, bunlar 
için bilgi vermekten, kısa 

mesaj servislerinin mahrem 
bilgilerine ulaşmasından, Çin 
aşısının içinde çip olmasın-
dan, yabancılardan, diğerle-
rinden, adaletsiz kalmaktan, 
adalete gitmek zorunda 
kalmamaktan, komşulardan, 
şeffaflıktan, aşağı bakmak 
zorunda bırakılmaktan, 
takip edilmekten, polisten, 
şiddetten, şişmanlamaktan, 
amuda kalkamamaktan, ta-
kip edilmemekten, takipçi ya 
da beğeni sayısı azlığından, 
paylaşmaktan, iş yerinde, 
lokantada, kafede, sosyal 
medyada paylaşamamak-
tan, şehirden, Taksim’den, 
Boğaziçi’nden, insandan, 
eskimekten, modası geç-
mekten, geri kalmaktan, 
iklim değişiminden, yirmi yıl 
sonra suyun kalmamasından, 
buzulların eriyip her yerin su 
altında kalmasından, biyolo-
jik çeşitliliğin belki insan da 
dahil daralmasından, doğal 
dengesizliğin gelir dağılımı 
dengesizliği ile birleşince 
dönüşeceği canavardan, Ge-
orge Orwell’in alt tarafı yirmi 
yıl yanılmasından, sürekli 
birilerinin gözlerini her yerde 
hissetmekten, bilgisi olmayıp 
klişesi bol olanlardan, konfor 
alanını terk etmekten, hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayıp daha 
da kötüleşmesinden, sürekli 
kuyruğumuzu yakalamak için 
dönüp durmaktan, burada 
yazılanları okurken kendimi-
zinkileri hatırlayıp listeleri kat 
kat arttırmaktan...

Aynadaki kendimizden 
bile artık

ÇOK KORKUYORUZ.

Levent  
Erden

NEDEN?



OKSİJEN 28 CMYK



OKSİJEN 29 CMYK

3 + 1
120 m2 / 100 m2
28555-1822

:
:
:



OKSİJEN 30 CMYK

9-15 NİSAN 2021

F
loransa Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nden sonra, Marmara 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
Grafik Tasarımı ve Görsel 

Sanatlar eğitimi gördü.
Mezun olduktan sonra bir reklam 

ajansının kurucu ortağı oldu.
Kontrastların uyumu üzerine olan 

kişisel merakı, onu üretmeye sevk etti.
Reklamcılığı sayesinde ürettiklerini 

kısa sürede pazarlamaya ve dünyaya 
açılması kolaylaştı.

Eserlerinde mitolojik figür Her-
kül’ü, modern hayata adapte olmuş 
biçimde sıkça kullandı. İşleri Lond-
ra’dan Paris’e, Roma’dan New York’a 
dünyanın birçok şehrinde sergilenen, 
Fransız Les Galeries Bartoux’nun tem-
sil ettiği Emre Yusufi ile dünyaya nasıl 
açıldığını ve NFT dünyasında yaptığı 
ilk satışları konuştuk. 

Sanata ilgi ne zaman başladı?
Annem sanat tarihçisi ve 

yöneticisi, babam grafiker, müzis-
yen. Ben de 4 yaşımdan beri resim 
yapıyorum. Odamın duvarlarına 
çizmeye iznim vardı. İlk sergimi lise 
yıllarımda, odamın duvarlarında 
açtığımı söyleyebilirim. 

Floransa’da eğitim görmek 
sanatınızı nasıl etkiledi?

Floransa Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nde sertifika programına 
katıldım. Açık hava müzesi gibi 
bir yer. Şimdilerde fark ediyorum 
ki Herkül üzerine odaklanmamda, 
Piazza della Signoria’da kaldırıma 
oturup farklı açılardan çizdiğim 
mitolojik tanrı heykellerinin etkisi 
büyük. Müthiş bir antrenmandı 
benim için.

En statik ve en dinamik 
şeylerin uyumu
Mezun olduktan sonra reklam 
ajansı kurmuşsunuz.

Evet. Grafik tasarımcısıyım. 
Reklamcılık insana şöyle bir beceri 
kazandırıyor: Kendinizi ve işinizi 
binlerce kez müşterilere anlatıyor-
sunuz. Müşteri size para vereceği 
için ön yargılı dinler, o nedenle ikna 
edici olmalısınız. Bu deneyimin 
ileriki yıllarda sanatçı olarak yurt 
dışına açılmamda çok katkısı oldu.

Oraya geleceğim ama sanattan 
para kazanabileceğinizi ilk ne 
zaman anladınız?

Reklamcılık yıllarımda sırf 
merakımdan “Masumiyete Dönüş” 
diye bir seri yaptım. Göz, büyüme-
sini ilk tamamlayan organ. Bebek 
ve çocukların masum ifadeleri, 
gözlerinin yüzlerine oranla daha 
büyük olmasından kaynaklanır. 
Çizgi filmlerde ondan kocaman 
gözler kullanılır. Erişkin insanların 
gözlerini karikatürize etmeden, 
anlaşılmayacak boyutta büyüterek, 

masum ifadesi verip veremeyeceği-
mi merak ettim. İfadeleri çok değişti 
ve bu iş çok beğenildi. İlk işimi 
böylece satınca “Devam edeyim” 
dedim. Yedi yıl önceydi.

Heykele geçiş nasıl oldu?
Benim tasarım anlayışım 

kontrastın harmonisinden doğu-
yor. Yumuşak-sert, siyah-beyaz, 
mat-parlak. Statik ve dinamik de 
bu kontrastlardan biri. Dünyadaki 
en statik şeyle, en dinamik şeyin 
uyumunu merak ettim. En statik 
şey benim için heykel, en dinamik 
şey de motosiklet. Bir heykeli mo-
tora bindirmeye karar verdim. Bu 
heykel adına ilk fikirdi.

Fikirsel kontrast: 
Mitolojik-modern

Bu heykel nasıl Herkül oldu?
Heykeli motora bindirme fikri ile 
birlikte, “Kimin heykeli olacak?” 
sorusu da ortaya çıktı. Belki de Flo-
ransa yıllarımın etkisiyle Herkül’de 
karar kıldım. Bir defa Herkül yarı 
insan, yarı Tanrı. İnsan olmaya ve 
insanların hayatına duyduğu bir 
heves var. Onu insanlaştırmaktan 
ve sıradan işler yaptırmaktan çok 
keyif aldım.

İnsanlara da “Siz de Tanrı ola-
bilirsiniz” mesajı veriyor sanki.

İnsanlar gücü seviyor. Güçlü, 
kaslı bir figür görmek hoşlarına 
gitti. Fikirsel bir kontrast da var 
burada; mitolojik ve modern. Her-
kül tarihten günümüze ışınlanmış, 
kahve içen, kaykay kayan ulaşıla-
bilir bir figür haline geldi. David 
Bowie’nin “We Could Be Heroes” 
sözünü de YUSUFY (kendi giyim 
markası) tasarımlarında kullanmayı 
çok seviyorum.

Sanatın çok sayıda 
üretilmesine karşıyım
Heykeller gerçek boyutlarda, nasıl 
yapıyorsunuz?

Dijital modellemesini yaptık-
tan sonra, kalıbını alabilmek için 
teknolojinin yardımıyla prototip 
üretiyorum. İlk işlerimi İtalya’da 
Rimini’de bir atölyede hayata 
geçirdim. Dünyada bilinen birçok 
sanatçının eserleri bu tip atölye-
lerden çıkıyor. Altın boks eldivenli 
Herkül’ü orada yaptık. Fakat sonra 
dedim ki, ben bu işi Türkiye’de 
yaparım, bizim teknolojimiz daha 
ileri. Ve dönüp kendi dökümhanemi 
kurdum. Şimdi baştan sona üretimi 
kendi stüdyomda yapıyorum. Bü-
yük işleri yapmak yaklaşık üç-dört 
ay sürüyor. 

Kalıp çıktıktan sonra sınırsız 
üretebilirsiniz. 

En fazla altı adet. O da gale-
rim çok isterse. Büstlerimden tek 
edisyon yaparım. Aynı kalıp olsa 
da, farklı malzeme, renk, tasarım 
kullanırım. Sanatın çok sayıda üre-
tilmesine karşıyım, fiyatı da düşü-
ren bir şey. •
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Emre Yusufi odasının duvarlarını çizerek başladığı sanatçılığı şimdi 
çok ünlü heykelleriyle sürdürüyor. En üzerinde durduğu tema, 
zıtlığın uyumu. Mitolojik figüre kaykay yaptırmasının sebebi de o

Herkül’ün eline 
boks eldiveni
altına kaykay...

SÖYLEŞİ

NFT dünyasına da adım attınız 
geçen hafta.

Orada da kendimi doğru bir yerde 
konumlandırmaya çalışıyorum. Üç 
boyutlu fiziksel eser üreten insanlar 
pek yok şu anda. Materyal dünyamla, 
dijitali NFT üzerinden birleştiriyorum. 
Bir heykel alıyorsanız, onun dijital 
halini alıyorsunuz ama gördükleri şey 
sanatımdan farklı değil.

Dijital heykeli salonumuza ko-
yamıyoruz. Alanlar ne yapıyor?

Bir değer birimi satın alıyorsunuz. 
Borsa’da bir kağıtsınız artık. Sanatçı-
nın kariyerinin ilerleyeceği yöne göre 
bu değeri artacak ya da azaltacak. 
Dijital olarak bana ait olan bir şey 
benim koleksiyonumdan çıkıyor, size 
geçiyor. Siz sonra isterseniz bunu 
satabiliyorsunuz. Borsada da bu takip 
ediliyor. Kripto paralarla gelecekte, şu 
olacak bu olacak deniyor ya, onun ilk 
denemeleri bunlar işte. Gelecek geldi.

Nasıl gitti satışlar?
Altı ürün çıkardım, üçü satıldı. 

Ama henüz istediğim paralara gitme-
di. Selfie çeken Herkül’ü NFT olarak 
listeledim. Bu aynı zamanda dünyanın 
ilk Instagram hesabına sahip heykeli; 
@divineselfie. Teklifim şu: 50 Ethe-
reum karşılığında heykelin kendisini 
al, kişisel cüzdan adresini heykele 
kazıyayım, Instagram hesabını da al. 
Ama selfie macerasını devam ettir 
çünkü 3 bin 998 selfi oldu.

Yurt dışına nasıl açıldınız?
İki ayrı süreç bu. İlki, 2016 Con-

temporary İstanbul’la başladı. O yıl 
maalesef İstanbul’da bir bombalama 
oldu. Annem İtalyan ortaklı bir galeri 
ile Contemporary İstanbul’a katılıyor-
du. İtalyanlar terörden çekinerek son 
anda gelmekten vazgeçtiler ve parası 
ödenmiş sergi duvarları boş kaldı. O 
sıralar Herkül üzerinde çalışmalara 
başlamıştım ama heykeller yoktu he-
nüz, dijital illüstrasyon yapıyordum. 
Fırsat bu fırsat, tüm işlerimi Comtem-
porary’ye koydum. İsimsiz birine göre 
fiyatları yüksek tuttum. Hepsi satıldı. 
Bir galerici Miami fuarına katılmayı 
teklif etti ve böylece serüven başladı. 

İkincisi de Paris’te sizi temsil 
eden galeriye ulaşmanız mı?

Evet. Çok beğendiğim, Les Gal-
leries Bartoux’nun Londra şubesinin 
önünden geçerken, içeri girdim. 
Aynen reklamcılıkta yaptığım gibi 
kendimi tanıttım. Ipad’imi açtım, 
işlerimi gösterdim. Tabii altı-yedi yıllık 
birikimim vardı o zaman. Eserlerim 
birçok yurtiçi, yurtdışı sergide yer 
almıştı. Galeride çalışan kişi sunumu-
mu Paris’teki patrona yollamış. İki 
gün sonra görüşmeye çağırdılar. Önce 
Londra’da, sonra Paris’te iki detaylı 
mülakata girdikten sonra el sıkıştık. 
İki yıldır beni onlar temsil ediyor.

İnsanlar gücü seviyor. 
Herkül gibi güçlü, 

kaslı bir figür görmek 
hoşlarına gitti. Tarihten 

günümüze ışınlanmış  
bir karakter...

SELFİ ÇEKEN 
HERKÜL, NFT 
OLARAK SATIŞ 
LİSTESİNDE

CONTEMPORARY 
İLE BAŞLAYAN 
SERÜVEN

Emre Yusufi: “Herkül 
üzerine odaklanmamda, 
Piazza della Signoria’da 

kaldırıma oturup  
farklı açılardan çizdiğim  

mitolojik tanrı heykellerinin 
etkisi büyük.” 

Uçan araba fikrine aşina-
yız. Hatta uçan kaykaya 
bile. Fakat uçan motosik-

let, eşine sık rastlanır bir konsept 
değil. 

Japon otomotiv devi işte bu 
bakir alana el atarak hem kara-
da gidecek hem de uçak veya 
helikopter gibi işlev görecek bir 
motosiklet tasarımı için patent 
başvurusunda bulundu.

Aslında ABD Patent ve Ticari 
Marka Bürosu'na geçen ay başla-
rında yapılan başvuru, ilk olarak 
Motorcycle.com tarafından 1 Ni-
san'da ortaya çıkarıldı ve haberin 
başlığında "Şaka değil" ifadesin-
de yer verildi. Robb Report'un 
da haberleştirdiği tasarım, dikey 
kalkış ve iniş (VTOL) yetenekleri-
ne sahip bir karadan havaya aracı 
tarif ediyor.

Uçak içinde motosiklet
Başvuruda kullanılan dile ve 
çizimlere bakarak, Subaru'nun 
planının temelde tek kişilik kü-
çük bir uçağın gövdesine yerleş-
tirilmiş bir motosiklet olduğunu 
söylemek mümkün. Çizimlere 
göre araç yerdeyken kanatlar 
yanlara katlanıyor, ancak kalkışa 
hazırlanınca pervaneler yukarı 
bakacak şekilde dışarı doğru uza-
nıyor. Kalkış sonrasında teker-
lekler geri çekiliyor ve kanat ve 
pervaneler yan dönüyor. Şematik 
çizimler biraz karikatürize görü-
nüyor ancak aracın yapısı mevcut 
VTOL konseptlerinden çok da 
farklı değil.

Patentin ilginç bir yanı da 
Subaru'nun tarif ettiği uçan mo-
tosikletin eVTOL, yani elektrik 
motorlu bir tasarım olmaması. 
Aracın içten yanmalı bir motor-
la çalışması öngörülmüş. Oysa 
günümüzde pek çok yeni VTOL 
konseptlerinde elektrikli motor-
lar tercih ediliyor.

Robb Report, Subaru yetki-
lilerinin araç hakkında detay 
vermediğini aktardı. 

Şakası yok
Elbette,  Sbaru’nun uçan motosik-
leti, şu anda yalnızca bir patent 
başvurusu aşamasında. Aracı ge-
liştirme aşamasının vardığı nokta 
ya da başvurunun sadece spe-
külatif olup olmadığı bilinmiyor. 
Ama bilim-kurgu filmlerinden 
çıkma uçan motosikletin heyecan 
verici olduğu su götürmez. 

Subaru’nun gerçekten de şa-
kası yok çünkü şirket, benzer bir 
taşıt için bir yıl önce de başvuru-
da bulunmuş. 

Subaru uçan 
motosiklet 
üretecek

Subaru’nun ABD Patent ve Ticari 
Marka Bürosu’na yaptığı başvuruda 
tasarladığı taşıtın çizimleri yer aldı. 

Taşıtın çizimlerinden kanatların 
kara yolculuğu sırasında katlanarak 
kapandığı anlaşılıyor. 
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İ
nsanlar soygun hikâyelerini se-
ver. Birçoğumuzun asla cesaret 
edemeyeceği bir riske girmek, 
aksiyona atılmak zordur. Bu zor-

luğu izlemek keyiflidir. Muhteşem 
sürüş yeteneklerini çılgınca soy-
gunlar için kullanan Hızlı ve Öfkeli 
ekibi 10 filme yaklaşan yolculuğu 
boyunca büyük ilgi çekti. Soygun 
hikâyelerinin tepe noktası ise La 
Casa De Papel oldu. Her sezonuyla 

birlikte adeta Netflix’i kıran dizinin 
başarısı çok etkileyiciydi. Netflix 
geçtiğimiz günlerde yeni bir soygun 
hikâyesini gösterime sundu. Üste-
lik de başrolde La Casa De Papel’in 
Rio’su, Miguel Herran’ın oynadığı 
bir soygun hikâyesini. Sky High 
ya da orijinal adıyla Hasta El Cielo 
Netflix kataloğunda yerini aldığın-
dan beri platformun en çok izlenen 
yapımlarından.

Aşk yüzünden suça bulaştı
İspanyolların Hızlı ve Öfkeli’si olarak 
niteleyebileceğimiz filmin öyküsü 

şöyle: Madrid banliyölerinde yaşa-
yan bir araç teknisyeni olan Angel 
bir kızın peşinde kendini hayal bile 
etmeyeceği durumlara sokar. Estrella 
ile tanışıp ondan etkilenen Angel, 
kızın sevgilisi Poli ile kavgaya tu-
tuşur. Kavganın sonunda Poli onun 
belalardan kurtulma yeteneğinden 
etkilenip kendi suç ekibine dahil 
olmasını ister ve macera başlar. İki 
saat boyunca bolca aksiyon, kaçma 
ve elbette kovalama sahnesi izlemek 
istiyorsanız Sky High çok uygun bir 
seçim kısaca.

Filmde Miguel Herran’a son 

yılların yükselen yıldızlarından 
Carolina Yuste, Estrella rolüyle eşlik 
ediyor. Yine La Casa De Papel’den 
tanıdığımız tecrübeli Fernando 
Cayo da Angel’in peşindeki aman-
sız dedektif Duque rolüyle filmin 
artılarından. The Oxford Murders’ı 
yazan Jorge Guerricaechevarría’nın 
hikayesi, iyi bir oyuncu kadrosuy-
la birleşince elbette ortaya başarılı 
bir film çıkıyor. Hatta filmden çok 
etkilenen Netflix şimdiden dizi ver-
siyonunu sipariş etti bile. Anlaşılan 
Miguel Herran’ın Netflix yolculuğu 
uzun yıllar boyunca sürecek. •

Rio yine soygunlarda
La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran’ı bu defa bol kaçmalı kovalamacalı zıpkın gibi soygun 

filmi Sky High’da izliyoruz. Netflix çok beğenilen İspanyol yapımının dizisini de ısmarladı

Yılmaz Erdoğan’ın bir döneme damga vuran 23 yıllık oyunu Sen Hiç 
Ateşböceği Gördün mü? şimdi bir Netflix orijinal filmi olarak ekranda

Filmde Miguel Herran’a Carolina 
Yuste, Estrella rolüyle eşlik ediyor. 

Her yıl 11 Nisan Dünya 
Evcil Hayvanlar Günü 
olarak kutlanıyor. Yenisi 
yaklaşırken, o gün belki 
beraber oturup izlersiniz 
diye en güzel filmlerden 
bir derleme yaptık

Dünya Evcil  
Hayvanlar Günü 
kutlu olsun

Nine Lives:  Avustralya’da Mr. Fuz-
zypants gibi çok daha şirin bir isimle 
vizyona giren film Kevin Spacey 
ve Jennifer Garner’ın başrolünde 
olduğu zengin bir kadroya sahip. 
Canlarının büyük kısmını harcamış 
bir kedinin vücuduna hapsolmuş 
kasıntı bir iş adamıyla çok eğlenceli 
bir hikaye. (Puhu TV)

The Healing Powers of Dude:  
Sosyal kaygı bozukluğu olan 11 
yaşındaki bir çocuk ve destek köpeği 
Dost’un muhteşem dostluğu sıcacık 
bir hikaye sunuyor. Steve Zahn’ın 
seslendirdiği Dost’un kimsenin duy-
madığı konuşmalarıyla çok eğlenceli 
hale gelen dizinin ilk sezonunu bir 
çırpıda izleyeceksiniz. (Netflix)

Marley & Me:  Jennifer Aniston ve 
Owen Wilson’a başrolde eşlik eden 
sevimli ve asi köpek Marley’nin eğ-
lenceli hikayesi, tüm zamanların en 
kült evcil hayvan filmlerinden birini 
ortaya çıkarıyor. 2008 yapımı film, 
ele avuca sığmaz yaramaz bir kö-
peğin, yeni evli bir çifti dize getirme 
hikayesini anlatıyor.(Prime Video)

Hotel For Dogs: Birbirinden sevimli 
köpekleri izleyerek 1 saat 40 dakika 
geçirmek istiyorsanız, iki küçük kar-
deş Andi ve Bruce’un oteli tam size 
göre. Koruyucu aileleri evcil hayvana 
izin vermediği için eski bir binayı 
köpekler için otele çeviren iki kardeşi 
anlatan filmin başrolünde Emma 
Roberts yer alıyor.  (Netflix)

Pup Academy: Okul hikayelerini se-
viyor ve köpeklere bayılıyoruz. Pup 
Academy seyirciye ikisini de veriyor. 
Nefis seslendirmeleri ve eğlenceli 
hikayesiyle 2 sezon boyunca keyifle 
izleyebileceğiniz dizinin köpek-
leri ekranı ısırmanıza yol açabilir. 
(Netflix)
MEHMET DİNLER

Fragmanı izleyin

Y ılmaz Erdoğan, Sen Hiç Ateş-
böceği Gördün mü?’yü yazıp 
üstün zekalı Gülseren’in 

hikayesini anlatalı 23 yıl olmuştu. De-
met Akbağ’ın performansıyla da da 
zihinlere kazınan eser, şimdi usta ya-
zarın elden geçirip bazı değişimlere 
uygun hale getirdiği haliyle  yeniden 
karşımızda. Bu defa bir Netflix filmi 
olarak, başrolünde Ecem Erkek ile. 
Erdoğan yeni versiyon için yazdığı 
önsözde şöyle diyor:

“Diğerlerinden farklı olmak 
başa bela mıdır? Daha zeki olmak, 
farkındalığı daha yüksek olmak? 
Kendilerini akıl sahibi bildikleri için 
seni deli zanneden insanlara karşı, 
elinde sadece güçlü bir mizah duy-
gusu vardır. Bir savunma sistemidir 
bu. Kimselerin görmediği çelişkileri 
böyle açığa vurursun. Bakın bu çok 

saçma, bakın bu çok yanlış dersin. Yol 
açtığın kahkahaların merhametine 
sığınarak…

Herkes bilir, sen sorarsın
Sen yumuşacık ama hayat katıdır. Sen 
duyarlı, onlar önyargılıdır. Herkes 
her şeyi bilirken, sen sadece sorular 
sorarsın. Onlar bilgiç, sen meraklısın-
dır… Ve karar verici hep onlardır. İşte 
bu ‘onlar’ dediğin ‘yakınların’ senin 
için uygun bir hayat biçimi düşünür-
ler ve sen bunun dışına çıkamazsın. 
Amaçları bellidir; Sen de onlar gibi 
olmalısın. Sen de herkes gibi dedi-
kodu yapmalısın mesela. Ağaçlarla, 
kuşlarla, böceklerle konuşmamalısın. 
Adam ne diyorsa onu yapmalısın. 
Algı ve onur eşiği yüksek bir insan 
için başka bir seçenek daha vardır. 
Direnmek… Gülseren gibi… Aman-

sızca dalga geçmek onlarla. Tüm 
bunlar, gücün akla egemen olduğu 
bir çaresizlik bulutu içinde yaşansa 
da… Sevmediklerin sevdiklerinden 
daha uzun yaşasa da…Seni yaşama-
ya zorladıkları şey, acıklı bir güldürü-
den başka şey olmasa da…

Teslim olmayan yenilmez
Ve görünüşte hep “onlar” kazansa 
da… Gerçekte galip olan sensindir. 
Çünkü sen, eğer bir Gülseren isen, 
şunu çok iyi bilirsin; Ateş böcekleri-
nin ışıltısını görünmez hale getirebi-
lirler ama o ateşi söndüremezler.

Teslim olmayanı, yenemezler!”
Yönetmenliğini Andaç Hazneda-

roğlu’nun yaptığı filmde Ecem Er-
kek’in yanı sıra Engin Alkan, Devrim 
Yakut, Merve Dizdar ve Ushan Çakır 
da rol alıyor.

Ateşböceği bugün dönüyor
TV’de Yılmaz 
Erdoğan’dan 
usta-çırak eğitimi

Yılmaz Erdoğan bir süredir 
bütün birikimini, tecrübesini TRT 
2’deki  Öğrence programında yeni 
kuşaklara ve sektöre girmek iste-
yenlere anlatıyor. Bir nevi, büyük 
ustadan bedava ders. Geçen 
sayıda Sen Hiç Ateşböceği Gördün 
mü? İçin yaptığımız söyleşide bu 
programdan da bahsetmişti: “39 
bölümlük bir çalışma yaptık. 13’er 
bölümde sırayla yazarlık, oyun-
culuk ve yönetmenlik anlattım. 
Burası bir okulsa, bu 39 bölüm 
aslında giriş dersleri. Kafadaki 
tasarımda, ikinci 39 bölüm de 
gelişme kısmına ait, sonra da 
sonuçlanır inşallah. Yıllardır bizim 
Mutfak Atölye’de anlattığım 
şeyleri nerede bir heveslisi varsa 
öğrensin istiyordum zaten. Belki 
bir gün kendimiz gösteririz diye 
videolar da çekiyorduk ama TRT 
2’yle bu çalışma benim için de 
güzel bir imkan oldu. Ben bildiğimi 
öğretiyorum; sanıyorum Mutfak 
süreci biraz öğretme iştahımı da 
açtı, bunun için de çok mutluyum 
çünkü şu usta çırak meselesinin, 
hani her işin başı olan eğitimin 
odağına oturması gerektiğini dü-
şünüyorum. Akademik alanda da 
usta çıraklık işin esası bence. 

Tek sıkıntı, ödev verip sonuç 
alacağım bir ortam olmaması. Bir 
dahaki turda her yaştan öğrencinin 
her yerden aktif olarak katılabile-
ceği bir ortamı nasıl oluşturabile-
ceğimizi düşünüyoruz.”

Soldan sağa: Ushan 
Çakıri Engin Alkan, 
Ecem Erkek, Devrim 
Yakut, Merve Dizdar
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H
BO’nun yeni 
dizisi The Nevers, 
1896’da Lond-
ra’da gerçekleşen 

ve başta kadınlar olmak 
üzere belli insanlara özel 
güçler kazandıran doğa üstü 
bir olayın ardından yaşanan-
ları anlatıyor. “The Touched 
/ Dokunulmuşlar” olarak 
adlandırılan bu “tuhaf” 
insanların toplum için birer 
tehdit unsuru olduğu düşü-
nülüyor ve bu nedenle açık 
hedef haline geliyorlar. Adeta 
bir alt sınıfa dönüşen bu 
topluluktan iki kadın, Amalia 

True (Laura Donnelly) ve 
Penance Adair (Ann Skelly) 
“The Touched” üyelerini bir 
araya getirme ve koruma 
amacıyla bir yurt kuruyorlar. 
İkilinin bir diğer amacı ise bu 
topluluğun varoluş nedenini, 
misyonunu anlamak. Hem 
Dokunulmuşlar’ı korumak 
hem de sorulara cevap bula-
bilmek için tehlikelerle dolu 
bir maceraya atılmak kaçınıl-
maz oluyor. 

Diziden önce mobbing 
ve taciz iddiaları geldi
11 Nisan’da HBO’da göste-
rime girmesi beklenen The 
Nevers, pandemi koşullarında 
hayat bulan nadir yapımlar-
dan. Dizi, henüz gösterime 

girmeden büyük ses getirdi. 
Bunun nedeni de Buffy the 
Vampire Slayer, Angel gibi 
yapımların arkasındaki isim 
olarak haklı bir üne kavu-
şan yaratıcısı Joss Whedon 
hakkındaki taciz ve mobbing 
suçlamaları. Buffy the Vampire 
Slayer’ın yıldız isimlerinden 
Charisma Carpenter başta ol-
mak üzere eski yapımlarında 
rol alan oyuncuların Whe-
don’ın toksik bir iş ortamı 
yarattığı ve birlikte çalıştığı 
insanları aşağıladığı yönün-
deki iddiaları çok ses getirdi. 
Yaşananların ardından Whe-
don, altı bölümden oluşan ilk 
sezonu tamamladıktan sonra 
Kasım 2020’de diziyi bıraktı-
ğını açıkladı. Ondan boşalan 

koltuğu ise ilk sezonda Whe-
don ile birlikte çalışan yazar 
ve yapımcı Philippa Goslett 
devralıyor. 

Birbirine zıt iki kadın 
süper kahraman
The Nevers, 12 Nisan’da HBO 
ile neredeyse eş zamanlı 
olarak beIN CONNECT’te de 
gösterime giriyor. Birbirine 
zıt karakterlerde iki kadın 
süper kahramanın dinamizm 
kattığı dizi, sıra dışı senar-
yosuyla merak uyandırıyor. 
Diziyi izlemeye değer kılan 
bir diğer etken ise fragmanın-
dan anlaşıldığı üzere Victoria 
dönemi Londrası’nı fantastik 
bir evrene dönüştürüyor 
olması. •

 Victoria döneminin 
‘dokunulmuş’ kadınları

Hem yaratıklara  
hem ırkçılara karşı

Biraz empati 
gösterin lütfen

Fantastik dizi The Nevers, Victoria dönemi Londrası’nda doğa üstü güçlere kavuşan 
kadınları anlatıyor. ABD’de gösterime girdikten 24 saat sonra beIN Connect’te

Prime Video’da ırkçılıkla mücadeleye odaklanan dizisi Them’de, yeni 
taşındıkları mahallede kendilerini kabul etmeyen beyaz sakinlerin yanı sıra 
doğa üstü güçlerle de mücadele eden siyah ailenin 10 gününü izliyoruz 

“1916 ile 1970 arasında 
kabaca 6 milyon Afrika kökenli 
Amerikalı, ABD’nin güneyindeki 
kırsal bölgelerden kuzeydoğu, 
orta batı ve batıya akın etti.

Büyük Göç olarak adlandırılan 
bu dönemde birçok siyah aile hem 
endüstriyel iş imkanlarını düşü-
nerek, hem de Güneyde hakim 
olan ırkçı ve ayrımcı yasalardan 
kurtulmayı fırsat bilerek Kaliforni-
ya’ya taşındı.” 

Bu bilgiler Them’in ilk bölüm 
girişinden. 10 bölümlük dizi, mey-
veli pasta gibi evlerin, The Stepford 
Wives filminden fırlamış gibi duran 
ev hanımlarının, sarı saçlı çocukla-
rın pastel renkli bir hayat sürdüğü 
nezih Compton mahallesine 
taşınan siyah bir ailenin mahal-
ledeki ilk 10 gününün öyküsü. Bu 
10 gün içinde geri dönüşlerle II. 
Dünya Savaşı sonrasına, hatta ta 
1800’lere bile gidiyoruz. 

Şahane bölüm sonu müzikleri 
ile dikkat çeken dizide 1950’lerin 
sonundayız. Mühendis baba, 
ev hanımı anne ve iki küçük kız, 
kendilerini asla kabul etmeyen 
‘komşular’, okul, iş yeri dışında 
geldikleri yerde uğradıkları büyük 
kayıpla ama daha da önemlisi, 
doğa üstü bazı güçlerin ‘yatağı’ 
olan yeni evin kendisiyle mücadele 
etmek durumunda. Bütün fak-
törlerin bir araya gelip öğütmeye 
çalıştığı bu aile bakalım birliğini 
koruyabilecek mi? 

Bones, Boomerang, The Chi 
dizilerinin ve geçen yılın öne çıkan 
filmlerinden Queen & Slim’in sena-
risti olan, Master of None ile en iyi 
komedi dizisi senaryosu dalında 
Emmy ödülü alan Lena Waithe, 
dizinin yapımcılarından. Them’in 
yaratıcısı ise Little Marvin. Güze-
lim görüntüler eşliğinde bir dehşet 
dizisi izliyoruz. 

Günümüzün en büyük sorunu insanların 
başkalarıyla empati kurma eğilim ve 

isteklerinin giderek azalması olabilir... 

Dizide Laura Donnelly ve Ann 
Skelly’nin yanı sıra Olivia Williams, 

James Norton, Ben Chaplin, Tom 
Riley, Pip Torrens, Nick Frost ve 

Dennis O’Hare gibi yıldızlar da var.

12 NİSAN’DA BAŞLIYOR

BURAK GÖRAL

Ayrımcılığın, ötekileştir-
menin, hoşgörüsüz-
lüğün arttığı ve 

farkındalığın giderek 
azaldığı bir çağda 
yaşıyoruz sanki. 
Halbuki çocuklarda 
ayrımcılık yoktur en 
başta. Sanki büyü-
dükçe başkalarıyla empati 
kurmaktan uzaklaşılması 
normalmiş gibi geliyor artık 
çoğumuza. Çünkü bizim de ba-

zılarımızın başına geldi aynısı...
Oysa tam tersi olmalı, 

geleceğimiz için onların eşitlikçi 
hislerini korumalı, vicdanlarını 

ve empati duygularını 
güçlendirmeliyiz. 

Özellikle bu me-
seleyi dert edinmiş 
hem de son derece 
akıcı ailece izlene-

bilecek birçok güzel 
yapım var. Filmleri ko-

nuşmak, pozitif mesajları 
doğru algılamalarını sağlamak 
iyi bir film izleme etkinliğine 
dönüşebilir. 

ÇOCUKLA 
SİNEMA

Mucize (Wonder) 9+
Auggie 10 yaşında meraklı, 
zeki ve tatlı bir çocuk. Ancak 
doğuştan gelen bir rahatsızlığı 
var. Yüzü yirmiden fazla ameli-
yat geçirmiş olmasına rağmen 
genetik bir hastalıktan dolayı 

deforme bir halde. Artık normal 
bir okula başlamak üzere 
olan Auggie’yi bekleyen türlü 
zorluklar vardır. Film Auggie ve 
sevimli ailesiyle güçlü bir em-
pati kurmamızı sağlayan güçlü 
bir aile filmi. (Blu TV)

Ahtapottan Öğrendiklerim 
(My Octopus Teacher) 8+
Akademi ödüllerinde “En İyi 
Belgesel” kategorisinde aday-
lığı bulunan bu harika filmde, 
hayatının sorunlu bir zama-
nında kendisini tedavi edecek 

bir şey arayan bir yönetmen, 
Güney Afrika sahillerinde sıra 
dışı bir dost edinir kendisine. 
Empati, yaşam döngüsü, baş-
kalarının hayatına karşı duyarlı 
olmak ve iletişim kurmak üzeri-
ne bir film. (Netflix) 

Bizim Köyün Şarkısı 7+
İyi yerli çocuk filmi bulmak 
çok zorken Güldüy Güldüy 
ekibiyle yapılan filmler bu eksiği 
bir parça doldurdu. Çınar ve 
babası evlerini ve eşyalarını bir 
dolandırıcıya kaptırınca köydeki 
dedenin evine taşınırlar. Çınar 
başta köy ortamını ve çocukları 
yadırgar ama sonra hepsiyle 
ilişki kurarr. (Blu TV ve Netflix)

Lütfen Beklemede Kal  
(Please Stand By) 12+
21 yaşında otizmli bir genç kız 
Wendy. Özel bir bakım evinde 
yaşıyor. Wendy Uzay Yolu dizi-
sinin sıkı takipçisidir ve dizinin 
yapım stüdyosunun açtığı bir 
senaryo yarışmasına katılmaya 
karar verir. Senaryoyu stüdyoya 
ulaştırmak için maceralı bir 
yolculuğa çıkar.  (Blu TV)

Tüm Engelleri Aşmak  
(Full Out) 9+ Gerçek bir hika-
yeden uyarlanmış ilham verici 
ve keyifli bir aile filmi. Gelecek 
vaat eden liseli bir jimnastikçi 
kız olan Ariana Berlin annesiyle 

büyük bir trafik kazası geçirir. 
Ariana hayata küstüğü sırada 
daha önce burun kıvırdığı bir 
sokak dansı ekibiyle yeniden 
hayata bağlanır ve başarıyı 
yakalar. (Netflix) 

Bu ‘pastel’ görüntülerinin ardında, karanlığın dibinden gelen ırkçılık var.

Fragmanı izleyin

Fragmanı izleyin

BUGÜN BAŞLIYOR
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The Devils tek kriterin daha çok para olduğu, ölümcül rekabetin yaşandığı bir yatırım bankasından 
cehenneme uzanan yolun hikayesi. Başrolde Grey’s Anatomy’nin McDreamy’si Patrick Dempsey var

DEFNE AKMAN
defnettinhanim@gmail.com

İlk olarak İtalya’da 2020 yılında 
yayınlanan ve ilgiyle karşılanan, 
Guido Maria Brera’nın 2014 tarih-

li I Diavoli adlı romanından uyarla-
ma 10 bölümlük finans draması The 
Devils uzun süredir BluTv’deydi, 21 
Nisan’dan itibaren de tüm bölümle-
riyle beIN Connect’te yer alacak. 

Londra’da yer alan bir İtalyan ya-
tırım bankası olan NYL’nin başarılı 
işlem yöneticisi Massimo Ruggero 
(Alessandro Borghi), terfi beklemek-
tedir. Ancak şirketin CEO’su Domi-
nic (ki kendisini Grey’s Anatomy’den 
‘McDreamy’ olarak anımsayaca-
ğınız Patrick Dempsey tarafından 
canlandırılıyor), pozisyona onun 

yerine bir başka meslektaşını aday 
gösterir. İtalya’nın yoksul bir balıkçı 
köyünden gelen Massimo’nun 
rakibi iyi eğitimli ve ayrıcalıklı bir 
sınıfa mensup olan İngiliz Edward 
Stuart’tır (Ben Miles). Massimo 
yalnızca akıl hocası patronu tarafın-
dan ihanete uğramakla kalmayacak, 
Stewart’ın ölümünden de sorumlu 
tutularak köşeye sıkışacak, kendisini 
Wikileaks benzeri bir teşkilatın, özel 
detektiflerin ve gizli kayıt cihazları-
nın arasında bulacaktır.

2008 finansal krizi sonrası
The Devils, tek geçer akçenin daha 
çok para kazanmak olduğu, ölüm-
cül bir rekabet ortamında geçiyor. 
Bitecek gibi görünmeyen bir eko-
nomik eşitsizliği ve çetin finansal 

koşullar altında milyonların işsiz 
kaldığı, ahlaki bakımdan çökmüş bir 
dünyayı anlatıyor. Dominic Morgan 
tarafından stok ve emlak spekülas-
yonları ve ne olduğu belirsiz ulusla-
rarası finans dünyasıyla tanıştırılan 
Massimo Ruggero, cehenneme giden 
bu yolda, elde ettiği ayrıcalıklı bil-
gileri kötüye kullanarak kısa sürede 
bir yıldız haline geliyor. Bankaya 
kazandırdığı yüksek komisyonlarla 
alkışlanarak hayalini kurduğu her 
şeye sahip olmaya başlıyor ama 
bununla birlikte değerlerini yitirip 
kim olduğunu hatırlamayacak hale 
geliyor. 

2008 finansal krizinden sonra-
ki günleri konu alan dizide, sanat 
eserlerinin yer aldığı lüks evler, 
loftlar, hızlı arabaların yanı sıra 2001 

Arjantin krizi, İrlanda ve Yunanis-
tan’da yaşanan ekonomik sıkıntılar, 
Strauss-Kahn skandalı gibi gerçek 
haber görüntüleri de var. Çok hızlı 
konuşan, ne pahasına olursa olsun 
daha fazla gücün ve paranın peşin-
deki dizi karakterleri için ise rüşvet, 
yolsuzluk ve sırtından bıçaklama 
olağan şeyler. 

The Devils, Londra’da geçmesine 
rağmen ağırlıklı olarak Roma’da 
çekildi. Londra finans ve iş dünyası-
nın merkezlerinden Canary Wharf’ı 
çağrıştırmak için Roma Sergi Mer-
kezi’nde modern La Nuvola binası 
kullanılırken, yatırım bankasının içi 
tamamıyla stüdyoda yapıldı. Wikile-
aks benzeri organizasyonun merkezi 
için ise, terk edilmiş bir kilise ve 
arkeolojik bir alan kullanıldı. •

Acımasız finans dünyası 

PARA PARAYI ÇEKER

KATILIN PEŞINDE

Industry Bir grup genç mezunun 
uluslararası finans dünyasının 
hızlı dünyasında bir adım öne 
geçebilmek için, Londra’nın 
önde gelen bir bankasındaki 
sınırlı sayıdaki pozisyonlar için 
rekabeti. beIN Connect

Succession Logan Roy ve dört 
çocuğundan oluşan Roy Ailesi, 
dünyanın en büyük medya şirke-
tinin sahibidir. Yaşlanmakta olan 
baba yönetimden elini çekerken 
yerine atayacağı bir varis arayı-
şındadır. beIN Connect

The Laundromat Ellen Martin 
(Meryl Streep) tatilini yarıda 
kesip, mağduru olduğu sigor-
ta dolandırıcılığının ardındaki 
gerçekleri araştırmaya başlar. 
Bulduklarını finans sistemini 
kendi çıkarları yararına kullanan 
iki ortak avukata (Gary Oldman 
ve Antonio Banderas) götürür. 
Netflix

Start Up Başarılı bir CEO olmak 
için Seul’da bir teknoloji firması 
olan Sandbox’a katılan Seo 
Dal-mi’nin hareketli ve romantik 
hikayesi. Netflix

MEHMET DİNLER

Ioan Gruffud ve adli tıp dendiğinde 
aklınıza gelen ilk dizi nedir? En 
muhtemel cevap Forever olabilir. Sa-

dece 22 bölüm sonunda iptal edilse de 
kulaktan kulağa yayılarak bir efsane 
halini alan dizi Ioan Gruffud’u da bir 
efsane haline getirmişti. Bundan birkaç 
yıl sonra Gruffud bir başrol daha kabul 
etti ve yeniden adli tıp doktorunu can-
landırmaya başladı. Onun başrolünü 
sırtladığı Harrow ilk iki sezonuyla çok 
başarılı olurken üçüncü sezonu ile şu 
anda beINConnect’te izlenebiliyor. 

Bir adli tıp pataloğu olarak çalışan 

Doktor Daniel Harrow’un tarzı belki 
de efsane Dr. House kadar asi. Üstelik 
canlılarla çalışmadığı için hareket alanı 
da çok geniş. Otopsi yaptığı bedenle-
rin sahipleriyle empati yapabilen Dr. 
Harrow bunu da cesetlerin başına ne 
geldiğini aydınlatmak için kullanıyor. 
Kuralları esnetebildiği noktaya kadar 
esneten, otoriteyle problemi olan bir 
karakter olarak elbette başına belalar 
açılıyor. En büyük belaysa geçmişin-
den gelen bir sır oluyor ve maceramız 
başlıyor.

Tıpla bire bir ilişkisi olan bir 
hikayenin bölüm isimlerinin Latince 
olması oldukça keyifli bir ayrıntı. Finis 
Vitae Sed Non Amoris (Hayatın Sonu, 

Ama Aşkın Değil) isimli 1. Sezon 4. Bö-
lüm ve Ne Puero Gladium (Bir Çocuğa 
Kılıç Verme) isimli 3. Sezon 6. Bölüm 
en güzellerinden. 

Yağmurlu Avustralya’da...
Ayrıntıları üzerine böyle kafa yorulan 
bir diziyi sevmemek çok zor. Dizi 
Avustralya’nın en yağmurlu bölgele-
rinde geçse ve izleyenleri sürekli bir 
melankoliye sevk etse bile. Neyse ki 
o melankoli de her sezonun sonuna 
doğru yükselen tempoyla birlikte 
dağılıyor ve bu durgun dizi oldukça 
heyecanlı bir hal alıyor. İzleyecek bir 
tıp dizisi arıyorsanız Harrow’a şans 
vermelisiniz. •

Cesetleri anlamaya  
çalışan adli tıpçı

beIN Connect’teki Harrow’da, detayları yakalayabilmek için otopsi yaptığı bedenlerin 
sahipleriyle empati kuracak kadar işine bağlı, Dr. House kadar asi bir adli tıpçı izliyoruz 

Av Mevsimi: Şener Şen, Cem 
Yılmaz, Okan Yalabık’ı bir araya 
getiren film, bir cinayet araştır-
masını konu ediyor. Polislerin iç 
çatışmaları ve katili arayışları iç 
içe geçiyor.  (Netflix)

Fast & Furious Spy Racers: Hız-
lı ve Öfkeli serisinin animasyon 
hali. Tony Torretto ve arkadaşları 
bir suç şebekesinin içine sızıp 
maceraya atılıyorlar. Dördüncü 
sezon 16 Nisan’da. (Netflix)

Kanıt: Orhan ve Selim’in her bölüm 
başka bir suçu çözmeye çalışmasını iz-
liyoruz. Otopsi sahneleri ve Profesör Dr. 
Sevil Atasoy’un anlatıcılığı da artı keyif 
katıyor. (Blu TV)

The Good Cup: Tony Danza ve Josh 
Groban’ın başrollerinde yer aldığı dizi 
kötü yollara sapmış bir eski polisin ve 
dürüstlük emsali polis oğlunun arasın-
daki çatışmaları konu alıyor. (Netflix)

Fragmanı izleyin

Paranın peşindeki 
dizi karakterleri 
için rüşvet, 
yolsuzluk ve 
sırttan bıçaklama 
olağan şeyler.

Law & Order
yeni bir dizi 
daha doğurdu 

Law & Order: SVU dizisinin ilk 
sezonlarında yer alan, Christopher 
Meloni’nin canlandırdığı Elliott 
Stabler karakterine odaklana-
rak hazırlanan yeni spin-off dizi 
Law&Order Organized Crime, beIN 

Connect’te 
dün yayına 
başladı. 
ABD’de 1 
Nisan’da 
ilk iki bölü-
mü birden 
yayınlanan  
diziye ko-
nuk oyuncu 
olarak 
Stabler’ın 
yıllarca 
partneri 
olarak ça-
lışan Olivia 
Benson 
da katıldı. 
Halen Law 
& Order: 
SVU’nun 

22’nci sezonunda Olivia’yı oynayan 
Mariska Hargitay’in desteğiyle 
çok yüksek bir izlenme oranına 
ulaşan diziye yöneltilen eleştiriler 
gecikmedi. Meloni, 2011’de diziye 
veda etmişti. Aradan geçen 10 yılda 
hiçbir konuda gelişme göstermeyen 
‘kötü polis’ Stabler’ın bu #Black-
LivesMatter ve #MeToo çağı için 
hayli geri kalmış bir karakter olduğu 
konuşuluyor. 
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BURAK KURU
buribaker@gmail.com

Eski bir savunma avukatı olan 
Jens Lapidus, yazarlık kariye-
rine adım attığında dünyada 

böyle bir etki yapacağını düşünmüş 
müydü bilinmez. Ama onun kale-
minden doğan Snabba Cash (Kolay 
Para), sadece anavatanı İsveç’te 2.2 
milyon kopya satarak bir fenomen 
haline geldi. 

Tipik Kuzey polisiyesi
Bu fenomen beraberinde beyazper-
de uyarlamalarını getirdi. 2010’da 
üçlemenin ilk filmi aynı adla gösteri-
me girdi ve ülkemiz dahil büyük ilgi 
gördü. Üçleme sona erdi ama seriyi 
sevenler için güzel haber var. 

Dizinin yayınlandığı Netflix’in 
sözleriyle anlatalım: “Hırslı iş kadını, 
çekici bir çete infazcısı ve sorunlu bir 
genç, imkânsız gibi görünen tekinsiz 
bir servet arayışında bir araya gelir.” 

Evin Ahmad’in canlandırdığı 
Leya, kurduğu start-up için yatırım-
cı bulmaya çalışan, bir yandan da 

çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan 
genç bir annedir. Günün birinde 
yolu düğünlerde şarkı söylese de 
asıl işi bir çete adına karanlık işler 
yapmak olan Salim’le (Alexander 
Abdallah) kesişir. İsveç’teki ‘suça 
karışan’ göçmenlerin dünyasına 15 
yaşındaki bir İsveçli olan Tim’in (Ali 
Alarik) dahil olmasıyla olaylar daha 
da çetrefilleşir. 

Netflix’te yayına giren altı bö-
lümlük mini dizi tanıtımının hakkını 

verircesine, herkesin birbirini kandır-
dığı, sürprizleriyle sizi yakalayan, 
zaman zaman gidişata dair öngö-
rüleriniz tutsa bile temposuyla baş 
döndüren, jeneriği harika bir dizi.  

Peki diziyi anlamak için ilk üç 
filmi izlemek gerekiyor mu? Ha-
yır. Müstakil olarak bu dizi başı 
sonu belli bir hikâyeyle karşınızda. 
Öncesini bilip bilmemeniz çok şey 
değiştirmeyecek. Güzel vakit geçire-
ceğiniz garanti. 

‘Kolay para’ kavgası 
TV’de devam ediyor

İsmini Liverpool ile özdeşleşen 
You’ll Never Walk Alone (Asla Yalnız 
Yürümeyeceksin) şarkısının sözle-
rinden alan The End of the Storm 
(Fırtınanın Sonu), İn-
giliz ekibinin 30 yıldır 
çektiği Premier League 
şampiyonluğu hasre-
tini nasıl dindirdiğini 
gösteren bir belgesel. 

TV+’ta yayına giren 
2020 tarihli ve James 
Erskine imzalı yapımın 
başrolünde, göreve 
gelişiyle Liverpool’da 
pek çok şeyi değiştiren 
teknik direktör Jürgen 
Klopp yer alıyor. Takımın yıldızları 
Virgil van Dijk, Jordan Henderson, 
Alisson Becker ve kulübün efsane-

lerinden Kenny Dalglish de Alman 
çalıştırıcıya eşlik ediyor. 

99 dakikalık filmde pandemi 
sürecini de içine alan şampiyon-

luk hikayesinin yanı 
sıra dünyada yaklaşık 
450 milyon taraftarı 
bulunan Liverpool’a 
duyulan özel sevginin 
farklı coğrafyalardaki 
yansımaları da aktarı-
lıyor. Özel görüntüler, 
iyi kurgu ve başarılı 
animasyonlarla görsel 
açıdan üst düzey zen-
ginliğe ulaşan belge-
sele Lana Del Rey’in 

You’ll Never Walk Alone yorumu da 
ayrı bir renk katıyor.

MİTHAT KORAY

En heyecanlı 
ev tadilatı

Tüm dünyada büyük ilgi gören film ve kitap serisi Kolay Para, Netflix’te Snabba Cash  
mini dizisi olarak devam ediyor. Yine herkes ortadaki büyük paranın peşinden koşuyor

‘Dijital ahiret’‘Dijital ahiret’

ELİF EREN

Ö
lünce bizi neler beklediğine 
dair herkesin farklı inanış-
ları olsa da her şeyin dört 
dörtlük olduğu bir cennet 

fikri, kulağa hiç de fena gelmiyor. The 
Office’in Amerikan versiyonundan 
Parks and Recreation’a pek çok efsa-
nevi sitcom’da imzası olan senarist 
Greg Daniels, Upload ile bu fantaziye 

farklı bir yorum getirmeyi deniyor. 
Upload, geleceğe dair çılgın bir 

projeksiyon; öldükten sonra yaşa-
maya devam etmek isteyenler dijital 
cennetlere kayıt olabiliyor. Tabii, 
cennette de sınıf farkı var. Üyelerinin 
cüzdanlarının kalınlığına göre im-
kanları farklılaşan dijital cennetlerin 
bazıları aşırı lüks tatil yerlerini an-
dırıyor, tıpkı Lakeview gibi. Dizinin 
konusu ise genel hatlarıyla şöyle: Yıl 
2033. 27 yaşındaki yakışıklı girişimci 

Nathan Brown, sürücüsüz arabası ile 
ölümcül bir kaza geçiriyor. Varlıklı 
bir ailenin kızı olan sevgilisi Ingrid 
Kannerman, ağır yaralı haldeyken 
Nathan’ı Lakeview’e kayıt ettiriyor. 
Lakeview, doğa harikası ve lüks ötesi 
bir cennet olsa da Nathan için çok 
sıkıcı bir yer. Neyse ki her türlü ihti-
yacında ona destek olmakla görevli 
Nora’ya aşık oluyor da günleri biraz 
renkleniyor. Tabii bu arada gerçek 
dünyada yaşayanlarla hâlâ iletişim 

kurabiliyor olması işleri karıştırıyor 
ve Nathan’ı bir aşk üçgeni içerisinde 
bırakıyor. Tüm bunlara ek olarak 
Nathan’ın ölümünün bir kaza değil 
de cinayet olabileceğine dair ipuçları 
da devreye girdikçe senaryoya gizem 
boyutu da ekleniyor. 

Dijitalleşmenin sınırları
İlk sezonu yaklaşık 30’ar dakikalık 
10 bölümden oluşan Upload, Prime 
Video’dan ikinci sezon onayı da aldı. 
Böylece havada kalan sezon finali 
de biraz daha anlamlanabilir. Up-
load, Greg Daniels’ın kariyerindeki 
diğer işlerden oldukça farklı. Absürt 
mizahı ara ara eser miktarda serpiş-
tirse de Daniels, bu sefer farklı bir şey 
denemiş. Açıkçası Upload’u izlemeye 
başlarken senaristinin özgeçmişini 
dikkate alarak kendinizi karnınıza 
ağrılar girecek kadar gülmeye prog-
ramlarsanız hayal kırıklığına uğra-
manız olası. Dijitalleşmenin sınırla-
rını düşündüren gelecek tasvirlerine 
ilgi duyuyorsanız Upload, ilginizi 
çekebilir. •

Upload yepyeni bir iş kolu öneriyor: Öldükten sonra yaşamaya devam etmek isteyenler dijital 
cennetlere kayıt yaptırabiliyor. Prime Video’nun orijinal dizisi ikinci sezon onayını da almış durumda

Ev renovasyonu ve tasarım işinin 
önde gelen isimleri Leanne, 

Alison, Jasmine ve Mina’nın birbir-
lerine karşı yarışacakları Mahallenin 
Ustaları her perşembe 20.30’da 
TLC’de.  Her birine 175’er bin dolar 
bütçe ayrılan tasarımcılar; Leanne 
Ford, Jasmine Roth, Mina Starsiak 
Hawk ve Alison Victoria’ya, aynı 
bloktaki birebir aynı dört banliyö 
evini kendilerine özgün stilleriyle 
tasarlamaları için yalnızca dört 
hafta veriliyor. Tasarımına en 
yüksek teklifi alan kişi, yarışmayı 
kazanmakla kalmıyor, ayrıca ismi 
bir sokağa veriliyor. TLC’yi Digiturk 
30, D-Smart 36, KabloTV 34, Tivibu 
53, TV+ 30, Vodafone TV 30. Ayrıca 
BluTv canlı yayın sekmesinden de 
izlenebiliyor.

Nesli tükenmekte olan türlere 
ev sahipliği yapan, dünyanın 

en büyük vahşi yaşam parkı ve 
akvaryumlarından birinde yaşayan 
farklı canlı türlerinin yaşam hikaye-
lerini ekrana taşıyan Columbus’un 
Sırları her çarşamba saat 20.00’de 
National Geographic WILD’da.

Columbus vahşi yaşam parkın-
daki canlılarla ilgilenen uzmanlar 
her gün eşi benzeri görülmemiş 
sahnelere şahit oluyor. Canlı 
türlerinin yanı sıra onların hika-
yelerine de odaklanan belgesel 
diziyi izleyebileceğiniz National 
Geographic WILD kanalını Digiturk, 
D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ 
ve Vodafone TV platformlarında 
bulabilirsiniz. 

SPOR

30 yıl sonra gelen 
şampiyonluk öyküsü

‘ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM’ DİZİLERİ

Eski moda ahiret 
kurgularına alternatif sunan 
TV dizileri, son yıllarda epey 

revaçta. İşte iki örnek

The Good Place: Yaşarken pek ahlaklı bir 
karakter olmayan, sorumsuz ve düşün-
cesiz  Eleanor, öldüğünde bir dizi yanlışlık 
sonucu kendisini sadece iyilerin gittiği 
The Good Place’te buluyor. (Netflix)

Forever: Öbür dünyada, sonsuza kadar 
sürecek bir evlilik nasıl olurdu? Maya 
Rudolph ve Fred Armisen’in oynadığı dizi 
ölümden sonra yaşamı bir banliyö yaşan-
tısı şeklinde tasvir ediyor.  (Prime Video)

Hayvanların 
büyük sırları



OKSİJEN 36 CMYK

36
9-15 NİSAN 2021

EKRAN

Yeni, en son, en yeni, haftaya 
başlıyor, 10 gün sonra 
geliyor diye diye başımız 

dönerken belli ki ezbere bildiğimiz 

eskileri de hiç ihmal etmiyoruz. 
Yoksa Behzat Ç’nin Netflix’te bir 
yıl boyunca her Allah’ın günü en 
çok izlenen 10 program arasın-
da yer alışını, Friends’in uzun 
yıllar boyunca Digiturk’te, en 
son BluTV’de izlendikten sonra 
Netflix’e geldiği günden beri en 
çok izlenenler arasında bir numara 
oluşunu nasıl açıklarız ki başka? 
İnsana bir tür ekran konforu 
sağlayan bu klasiklerin çoğunu biz 
de zamanında izledik ama tabii 
kaçırdıklarımız da oldu arada. 

İşte yepyeni platformların bu 
nispeten eski tarihli kült işlere yer 
vermesi çok güzel. 

Zoraki evlilik
Sharon Horgan, İngiliz oyuncu, 
yazar ve yapımcı. Sarah Jessica 
Parker’ın rol aldığı bir boşanma 
hikayesinin, Digitürk’te yayınla-
nan Divorce dizisinin yazarıydı. 
Netflix’teki Disenchantment’ta 
Kraliçe Dagmar’ı seslendiriyor şu 
sıralarda. 2015 - 2019 arasında 
dört sezon yayınlanan ve Amerikalı 
komedyen Rob Delaney’le birlikte 

yazıp oynadıkları Catastrophe di-
zisi sevgi, evlilik, çocuk sahibi olma 
ve genel olarak aile bağları ile ilgili 
dizilerin en başarılılarından biri ola-
rak kabul ediliyor. Amerikalı adam, 
iş gezisi için geldiği Londra’da bir 
hafta İrlandalı bir kadınla ‘takılı-
yor’. Herkes kendi yoluna gittikten 

sonra kadın hamile olduğunu 
fark ediyor ve çocuğu doğurmaya 
karar veriyor, nezaketen adamı 
da habersiz bırakmıyor. Adam da 
zaten hayatının bir geçiş dönemin-
de, atlayıp geliyor Londra’ya bu 
sürece yardım edeyim bari diye; 
ikisi hamilelik, doktorlar, kontroller 

derken evlenelim madem diyorlar 
ve sonrası Catastrophe işte. 
Kahkahalarla izlenen altı bölümlük 
ilk sezonun ardından üç sezon 
daha geldi. 

Avukatlar ailesi
Sharon Horgan da Rob Delaney de 
evli, barklı, çocuk sahibi insanlar. 
Rob Delaney, esasen Twitter’ın 
dutluk olduğu zamanlarda (2009 
civarı) orada parlamış bir komed-
yen. Horgan’la da Twitter’dan 
arkadaş oluyorlar ve bu arkadaşlık 
işbirliğine dönüşüp Catastrophe’u 
doğuruyor. İşe başladıklarında yaz-
dıkları her bir şeyin gerçek olması 
konusunda anlaşıyorlar; komik 
olsun diye uydurmak yok yani, her 
şey yaşanmış, test edilmiş. Dizinin 
bu kadar çok beğenilmesinin 
nedenlerinden biri de bu herhalde. 
Geç de olsa izleyebileceğimiz için 
şanslıyız. (TV+)

Horgan’ın yazdığı bir başka 
dizi de Motherland. Annelerle 
ilgili bir dizi ama burada anneliğin 
sevimli ve romantik yanları değil, 

travmatik, rekabetçi, karanlık 
yönleri var. Yani anneliğin gerçek 
hali diyelim. İlk yayınlandığında 
çok az kimsenin başına gelebilecek 
bir şeydi herhalde ama evden çalış-
mak zorunda olan bir anne bile var 
dizide. (Gain) 

Evlilik dedik, annelik dedik, sıra 
Divorce dizisinde sanki, değil mi? 
Maalesef beIN Connect’te artık 
yok Divorce ama platformlar sanki 
aralarında anlaşmış gibi, boşanma 
avukatlarından oluşan bir ailenin iç 
ilişkilerine ve o avukatların üstlen-
diği üst düzey boşanmalara odak-
lanan bir başka diziye yer veriyor 
bu hafta: The Split. (BBC First, 
Digitürk 114. ve Ti-
vibu 143. kanalda) 
The Split’in yerli 
uyarlamasının da 
hazırlanmakta 
olduğunu söy-
leyerek, bu 
haftaki hız-
landırılmış 
hayat kursunu 
bitiriyoruz. ●

Elçin Yahşi
Öneriyor

elcinyahsi@gazeteoksijen.com

Platformlar 
sözleşmiş gibi 
birbirini izleyen 
süreçlerin 
dizilerini peş peşe 
yayına alıyor 

FİLM FESTİVALİ ÖZEL PUHU TV FESTİVAL FİLMLERİ

‘POPÜLER OLMASA DA SEYREDERİM’ DİYENLERE ÖNERİLER

DERLEYEN: MEHMET DİNLER

Bu hafta konumuz evlilik, annelik, boşanma

Tufan Olmayacak: Savaş çıksa 
ve kimsenin haberi olmasa, o 
savaş yine de var mıdır? Film, bu 
sorudan yola çıkarak bir albayı 
izliyor. Farklı ülkelerde danış-
manlık yapan, savaşlar çıkaran 
bu albay, kendi ülkesinde bir iç 
savaş patlak verince ne yapa-
cak?  
(Litvanya, 8 - 13 Nisan)

Tulpan: Aslında anlatılan, filme 
adını veren Tulpan’ın büyük 
kulaklı diye aşağıladığı Asa’nın 
hikayesi. 2008’de Cannes Film 
Festivali’nden Gençlik ödülüy-
le dönen film, Kazakistan’ın 
kırsallarında geçen hikayesiyle 
oldukça etkileyici.

Asla Ağlamam: Tek derdi 
ehliyet sınavını geçmek olan 17 
yaşındaki delişmen Ola, inşaat 
işçisi olan babası İrlanda’da 
ölünce cenazeyi memleketine 
getirmek için oraya gitmek 
zorunda kalır.  
(İrlanda - Polonya, 9 -14 
Nisan)

Kamchatka: Ailesiyle birlikte 
bambaşka insanlar gibi davran-
mak zorunda kalan 10 yaşında 
bir çocuğun hikayesi, filmin 
bütün politik altyapısına karşın 
oldukça dramatik bir kurguyu 
seyirciye veriyor. 2003’te birçok 
ödül kazanan film, Arjantin’deki 
1976 darbesinin hemen ardın-
dan yaşananları konu alıyor.

Gönül İşleri: Fransız filmlerini 
değerlendiren Lumières Akade-
misi, 2020’nin en iyi filmi olarak 
belirledi. Genç kadın sevgilisinin 
kuzeniyle dört gün baş başa 
vakit geçirmek zorunda kalıyor 
ve ikili eski sevgililerinden, ha-
yattan, aşktan söz ederken aşk 
üçgenleriyle kaçamak hikâyeleri 
birbirini izliyor. 
(Fransa, 10 - 15 Nisan)

Harry, He’s Here To Help: 
2000 yapımı film Fransız sine-
masının aşka ve ilişkilere dair 
özgün bakışından büyük izler 
taşıyor. Giderek sıkıcılaşan bir 
evlilik, bir anda çıkagelen eski 
bir dost, lüks zevkler ve kaliteli 
bir oyuncu kadrosuyla perdeye 
aktarılan yoğun bir gerilim.

Pazar Günleri: Sanal gerçeklik 
alanındaki yenilikçi işleri ve 
belgeselleriyle tanınan yönet-
men Alethea C. Avramis, bu kez 
son derece kişisel bir hikayenin, 
ABD’de 30 yıl boyunca Rum 
Ortodoks kilisesine mensup bir 
papaz olarak çalışan babasının 
aniden görevi bırakmaya karar 
verişinin belgeselini yapmış. 
(Yunanistan - Fransa, 11 - 16 
Nisan)

Tony Takitani: Yalnızlık paylaşıl-
maz, paylaşılırsa yalnızlık olmaz 
ama sinemaya aktarılabilir değil 
mi? Bugüne kadar anlatılan en 
güzel yalnızlık hikayelerinin 
birinde, kimlik bunalımı yaşa-
yan bir Japon ergeni başrolde. 
Tony’nin müzisyen babasıyla 
birlikte film müzikler açısından 
da kusursuz.

Elsa & Fred: Yaşınız ne kadar 
ilerlemiş olursa olsun aşk ve 
hayaller için asla geç değil. 
Arjantin- İspanya ortak yapımı 
film bu cümleyi kanıtlayacak bir 
hikaye sunuyor. Elsa ve Fred’in 
yaşadıkları romantik ve sımsıcak 
hikayeyi izlemek, çok eğlenceli 
bir deneyim.

filmonline.iksv.org adresinden 40. İstanbul 
Film Festivali takip edilebiliyor. Haftanın 
filmleri aşağıda, biletler 12 TL

Hazır İstanbul Film Festivali bir kez daha 
dünya sinemalarına yolculuk fırsatı 
tanımışken, puhutv’nin festival özel 
seçkisini de ihmal etmeyelim

Dijital platformlar, kaçırdığımız yerli 
dizileri yakalamak için de imkan 
sunuyor. Bölüm sürelerinin makul 
olduğu zamanlardan hatta...

BLUTV’DE YERLİ DİZİLER

Çemberimde Gül Oya:  Çağan 
Irmak ne yaparsa yapsın her 
zaman bu diziyle hatırlanacak. 
Mehmet ile Yurdakul’un büyük 
aşkı çevresinde 12 Eylül darbesi-
ne giden günlerin hikayesini an-
latan usta yönetmen muhteşem 
yan karakterleriyle 40 bölümlük 
bir şaheser ortaya çıkarmıştı.

Yılan Hikayesi: “Bana sadece 
iş arkadaşlarım Memoli der” 
ve “Ebe köylü kızı” repliklerini 
duymuş kadar oldunuz değil mi? 
Memoli’nin jöleli kafası, Zey-
no’nun “Ferhat” diye bağırışı, 
Kral, Kürşat, Gülsüm, Rambo 
Berk gibi unutulmaz karakterle-
ri… Nefis bir polisiye.başrolde. 

Gülbeyaz: İnanmazsınız, Nejat 
İşler, Ercüment Çözer olmadan 
önce çok farklı rolleri de oynu-
yordu. Gülbeyaz’daki Kadir belki 
de şahikasıydı. Kan davalı iki 
ailenin çocukları arasında, kız-
gınlıktan doğan bir aşk hikayesi.

Evdeki Yabancı: O dönem için 
çok yenilikçi olan jenerik şarkı-
sıyla akıllarda yer edinen dizi 
Berna Laçin ve Tardu Flordun’un 
uyumuyla ekranda yer etmişti. 
Tuhaf bir ev arkadaşlığı ve eğlen-
celi bir nişanlıcılık oyunu.

Aşkım Aşkım: Mehmet Ali 
Erbil’in zirvedeki MALİ olduğu 
dönemlerden kalma sitcom her 
tür komik karakteri içine dahil 
etmişti. Emel Sayın ile uyumları, 
restoranlarının ışıltısı, mutfak-
taki karakterlerin atışmaları… 
Biraz gülmek için çok uygun.

Motherland anneliğin karanlık taraflarıyla ilgili bir dizi.

The Split’in boşanma avukatları. Catastrophe’un anne ve babası.

Sharon 
Horgan
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Roman gibi 
ama gerçek

İstihbarat örgütlerini nasıl bilirsiniz? Haklısı-
nız, saçma bir soru; istihbarat örgütlerinin işi 
bilinmemek çünkü. Biz fanilerin onlara dair 

öğrenebildikleri genellikle sadece öğrenmemize 
izin verilenler ki hepsi buzdağının görünen kısmın-
dan ibaret.

Yine de arada bazı araştırmalar yayımlanıyor 
ve merakımızı bir miktar da olsa gideriyorlar. Son 
yıllarda bu konudaki en iddialı eser İsrailli ünlü 
gazeteci, The New York Times Magazine yazarı Ronen 
Bergman’ın Kalk ve Önce Sen Öldür isimli kitabı. 
Araştırmayı daha da elektrikli kılansa alt başlığı: 
“İsrail Suikastlarının Gizli Tarihi”. Dizini dahil tam 
860 sayfalık kitap şimdi ülkemizde İlhami Erdem 
çevirisiyle, Bilgi Yayınevi tarafından yayımlandı. 

En çok merak edilen, romanlara 
ve filmlere en çok konu olan gizli 
servislerden biri Mossad kuşkusuz. 
Bergman’ın kitabı onun ve diğer 
iki İsrail istihbarat örgütü olan, 
ordu istihbarat birimi Aman ile 
İsrail Güvenlik Servisi Shin Bet’in 
“önleyici” suikastlar tarihini gözler 
önüne seriyor. Bu anlamda uzun bir 
seri cinayet romanı gibi. Bergman’ın tutkulu üslubu 
casusiye romancılarını aratmıyor ve son derece de 
sinematografik. Tek farkı ise, yazılanların buz gibi 
gerçek olması…  

Mossad’ın amacı, saha elemanlarından birinin 
yazara söylediği kadar net: “Yakın mesafeden 
işlenmiş, korkudan tir tir titretecek dahice bir ci-
nayet, İsrail bizimle hiçbir ilgisi yok dese bile tetiği 
çeken parmağın bir İsrailliye ait olduğu gün gibi 
açık olacak bir eylem.”

Yazarın başına bir şey gelmedi!
Tarih boyunca hedefe Tom Wilkin gibi İngiliz komi-
serler, savaş suçlusu Naziler, Hizbullah yöneticisi 
İmad Muğniye gibi siyasi figürler, Ardeşir Hüseyin-
pur gibi İranlı nükleer fizikçiler, Kara Eylül ve Ha-
mas misali örgütler, Gassan Kanafani gibi Filistinli 
solcu entelektüeller, kısacası şu ya da bu şekilde 
Siyonizmin düşmanı olduğuna karar verilen herkes 
konmuş. Bu arada pek çok hata yapılmış, örgüt içi 
anlaşmazlıklar ve çuvallamalar yaşanmış. Arada 
güme giden pek çok sivil de olmuş. Yaser Arafat ya 
da Leyla Halid gibi efanelerse Mossad’ın suikast bi-
rimi Kidon’a rağmen hayatta kalmayı başarmışlar. 

Ronen Bergman kitap üzerinde tam yedi buçuk 
yıl çalışmış. Siyasetçilerden istihbarat şeflerine, 
saha elemanlarından isimsiz kaynaklara kadar 
binlerce kişiyle röportaj yaptığını, bir o kadar da 
belge taradığını söylüyor. Kitabın yayınını engelle-
mek için Mossad’ın girişimlerde bulunmuş olması 
da şaşırtıcı değil; ne de olsa Ortadoğu tarihine yön 
verip de sayfalarda olmayan kimse yok gibi.  

Peki adeta bir seri cinayetler belgeseli olan ki-
tabın yayımlanması sonuçta nasıl mümkün olmuş? 
Yazarın başına neden bir şey gelmemiş? Cevabı 
Bergman giriş bölümünde soğukkanlılıkla veriyor: 
“Başka ülkelerdeki insanların kabul etmekten 
utanç duyacağı eylemler İsrailliler için tersine, gu-
rur kaynağıdır çünkü bu eylemler, tehdit altındaki 
İsraillilerin yaşamlarının korunması için gerekli 
olan şeylerdir.”

Kalk ve Önce Sen Öldür - İsrail Suikastlarının 
Gizli Tarihi/ Ronen Bergman/ Çeviren: İlhami 
Erdem/ Bilgi Yayınevi/ 864 Sayfa •

Tuna Kiremitçi
Kitap Dedektifi

kiremitciev@gmail.com

Gazeteci Ronen Bergman Kalk ve 
Önce Sen Öldür kitabında İsrail 

imzalı suikastları anlatıyor

NİSAN 2021

Gündüz Vassaf, Mostar Köprüsü’ne ilk görüşte aşık olur. Aylar geçer. Köprü-
nün geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında almaya başladığı notlar, “bir köprü 
bekçisinin günlüğü” haline gelir. 

Gündüz Vassaf, Mostari’de bir yandan dünyayla hesaplaşıyor, öte yandan da 
samimiyetle kendini sorguluyor. Günlüklerinde Mostar Köprüsü’ne duyduğu 
tutku tüm yalınlığıyla ortaya çıkıyor.

UNESCO tara� ndan “Dünya Kültür Mirası” ilan edilmiş, Evliya Çelebi’nin 
“16 imparatorluk dolaştım, böyle köprü görmedim!” dediği Mostar Köprü-
sü’nün bu gönüllü bekçisinden şiir tadında, renkli ve bir o kadar da hüzünlü 
bir günlük...

Gündüz Vassaf’tan şiir tadında, 
renkli ve hüzünlü bir günlük

Türkçe Edebiyat, 355 sayfa

www.iletisim.com.tr iletisim@iletisim.com.tr twi� er.com/iletisimyayinfacebook.com/iletisimyayin vimeo.com/iletisim instagram.com/iletisimyayin

Gerçek olan düşler
ECE ERDOĞUŞ LEVI
eceerdogus@hotmail.com

Patrick McDonnell’ın yazıp resimlediği ‘New York 
Times En İyi Resimli Çocuk Kitabı’ ve Caldecott 
Onur Ödülü sahibi Ben… Jane, dünyaca ünlü çevre 

sorunları ve hayvan hakları aktivisti Jane Goodall’ın 
çocukluğunu anlatan, etkileyici bir kitap.  

İngiltere’de, kısıtlı imkanlara sahip bir ailede 
büyüyen Jane, neredeyse bütün zamanını  evlerinin 
çevresindeki ağaçları ve hayvanları inceleyerek geçirir. 
Pelüş maymunu Jübile de ona eşlik eder. Hayvan ve 
doğa sevgisi giderek artar, Afrika’ya gitmenin hayalini 
kurar. Ama bu, maddi açıdan mümkün değildir, üstelik 
kız çocukları böyle maceralar için desteklenmezler. 
Fakat Jane bir gün  düşlerini 
gerçekleştirecektir. Ben… Jane, 
Meav Yayıncılık’tan.

Ben… Jane… / Yazan ve 
çizen: Patrick McDonnel/ Çe-
viren: Gökçe Gökçeer / Meav 
Yayıncılık/ 40 Sayfa •

Hayatın ve 
sanatın tortusu

Tüm kadim öğretilerin 
esas gördüğü anın derinliği 
ve her şeyin orada yaşanıyor 
olma halini hissettiren bir 
yanı da var sanki kitabınızda-
ki saptamaların... 

Zamanın parçalanamaz 
olan en küçük parçası olarak 
an, çok güçlü bir enerjiye sahip. 
Tüm zamanlar’ın sahip olabile-
ceği tüm anlamlara, tüm olası-
lıklara, tüm çağrışımlara sahip 
bir parça, an. O yüzden başı 
sonu belli, yekpare, kapalı anla-
tılardan çok her biri birbirinden 
bağımsız gibi görünen parçalı 
ve açık uçlu anlatıları daha çok 
seviyorum. Bu kitaptaki gibi 
hayata dair kısa anekdotlar ya 
da bir fotoğraf karesi gibi.

Aynı zamanda fotoğraf 
sanatçısı, senarist ve oyun-
cusunuz. Kitabınızda yer alan 
her bir tuhaf duygu ve tuhaf 
diyalog parçası kendi içinde 
bir hikâye potansiyeline sahip 
minik tohumlar duygusu ver-
di. Çalışma yönteminiz bu tür 
sıradan görünümlü ama kendi 
içinde manaları baktıkça de-
rinleşen detayların bir araya 
gelmesinden mi oluşuyor? 

Hayatta maruz kaldığımız 
pek çok şeyin tahmin edile-
mez tortusu gibi fotoğraflar, 
kitaplar, filmler de üzerimizde 
birtakım izler bırakır. Sanatçının 
iç dünyası, hayata bakışı ve 
kişiliği hakkında bizde bir kanı 
yaratır. Gerek fotoğraf gerekse 
senaryo çalışmalarımda yola 
çıkış noktam, başlangıç nok-
tam, içgüdüseldir. Bir fotoğrafı 
çekmeye değer bulmamın sebe-
bi, öncelikle ona, sezgisel bir 
yakınlık duymamdır. Genellikle, 
önce yaparım sonra onu neden 
yaptığım üzerine düşünürüm. 
Önce düşünürsem hiçbir şey 
yapamam çünkü. İşlerim 
arasındaki ruhsal benzerliğin 
kaynağı da bu olabilir.

‘Tuhaflıklar’ bir arada
Şu hayatta duygu tanışıklığı 

diye bir şey var. Sevdiğiniz 
yazarlar da o duygu tanı-
şıklığını yaşadığınız kişiler 

oluyor zaten. İlk defa okuduğu-
nuz bir kitabın bir satırında sanki 
kendiniz yaşayıp da yazmışsınız 
gibi duygular ve hallerle karşılaşır-
sınız ya, duygu tanışıklığı dediğim 
o işte… Ebru Ceylan, hem fotoğraf 
çalışmalarından hem de Cannes’a 
uzanan filmlerin senaryolarındaki 
imzasından tanıdığımız bir fotoğraf 
sanatçısı, senaryo yazarı ve oyuncu. 
Aynı zamanda çeşitli sanat ve edebi-
yat mecralarında da yazıları yayın-
lanıyor. Bunlardan biri olan Tuhaf 
dergisi için yazdığı, Tuhaf Duygular 
ve Tuhaf Diyaloglar isimleriyle ayrı 
ayrı zamanlarda yayınlanan yazıla-
rının tamamının bir araya toplandığı 
bir kitabı da yayınlandı son olarak 
Doğan Kitap’tan; Tuhaf Duygular 
Tuhaf Diyaloglar adıyla...  

Duyguların sıradanlaşmasğı 
üzerine gözlemler
Ceylan’ın, herkesin zaman zaman 
hissettiği tuhaf duygular ile karşısın-
dakiyle yaşayabileceği tuhaf diya-
logları okurla buluşturduğu yazılar-
dan oluşan bir kitap bu. Görünürde 
çok kısa, birer satırlık önermeler ve 
çok kısa hikayeleri andıran bu diya-
logların okundukça derinleşip geniş-
leyen bir yapısı var adeta. Bazen adı 
gibi tuhaf, bazen absürt, çoğu zaman 
mizahi ve hüzünlü… 

“İnsan dünyaya alışarak karı-
şıyor. Alışarak dünyanın doğal bir 
parçası oluyor. Rutin olan, muci-
zevi bile olsa sıradanlaşıyor. Bi laf 
var ya, ‘Kendini hissettiren organ, 
hastadır’ diye. İşte dünya da aynen 
böyle. Bir şeyi fark etmemiz için 

onun kendini bir şekilde hissettir-
mesi gerekiyor” diyorsunuz. Tuhaf 
Duygular Tuhaf Diyaloglar kitabı 
için rutinin içinde kendini “hisset-
tiren” dünya hallerinin tespitleri ve 
önermeler diyebilir miyiz?

Öyle de diyebiliriz tabii. Ya da 
bana göre daha çok, kimi umulma-
dık zamanlarda kendini hissettiri-
veren ama çoğu kez ifade etmeye 
ya da üzerine düşünmeye değer 
görülmeyen sıra dışı duyguların ve 
durumların sıradanlaşması üzerine 
bir gözlemler kitabı da diyebiliriz. 
Bu biraz mucize duygusunu kaybet-
mek gibi. 

Sizin için bir nevi duygular ve 
haller dedektifi diyebilir miyiz? 

“İnsan”ın bir parçacık olarak 

evrenle, diğer insanlarla ve kendiyle 
kurmaya çalıştığı varoluş ilişkisi be-
nim her zaman en temel ilgi alanım 
olmuştur. Ama bu ilgi hiçbir zaman 
bir dedektif ya da araştırmacı tarzı, 
meraka ve yönteme dayalı akade-
mik bir ilgi değildi. Kendimi hep, 
kendim de dahil her şeye dışardan 
bakarken buldum. Bu bakma eylemi 
tamamen içgüdüsel bir refleksti. 
Tabii zamanla bu eğilimimi kullanı-
ma sokabileceğim işlere yöneldim. 
Fotoğraf, sinema ve yazı gibi işlere. 

Zaman, insanın her şeyden 
uzaklaştığı bir yolculuk 

Buradaki asıl derdiniz “zaman 
ve hayat kavramı” mı? 

 “Zaman duygusu” insanın hem 
en büyük ayrıcalığı hem de en bü-
yük trajedisi bence. Benim en yoğun 
hissettiğim duygu. İnsanın her şey-
den gitgide uzaklaştığı bir yolculuk 
zaman. Ben de yaptığım her şeyi bu 
yolculukta gördüğüm şeyleri unut-
mamak, mümkün olduğunca uzun 
süre hatırlayabilmek, yolculuğu 
yavaşlatıp zamanı genişletebilmek 
için yapıyorum sanırım. •

Üç Maymun, 
Bir Zamanlar 

Anadolu’da, 
Kış Uykusu 

gibi filmlerin 
senaryolarında 

imzası olan 
fotoğraf sanatçısı 

ve oyuncu 
Ebru Ceylan, 

yazılarını Tuhaf 
Duygular ve 

Tuhaf Diyaloglar 
kitabında 

derledi. Ceylan 
kitaptaki 

yazıları “Sıra 
dışı duyguların 
sıradanlaşması 

üzerine 
gözlemler” 

olarak tanımlıyor 

etanriyar@gazeteoksijen.com

Elif
Tanrıyar

Ceylan “Kapaktaki resim, çalışmala-
rını beğendiğim bir ressam olan Ahu 
Akgün’ün sevdiğim 
bir çalışması. Bu 
resmin ‘tuhaf duy-
gusu’nun kapağa 
uygun olduğunu 
düşündük” diyor.

Ebru Ceylan: “Uzun zamandır aklımda olan 
bir fotoğraf projesi üzerine çalışıyorum.  

Bir de ortak senaristi olduğum sinema 
filminin çekimleri  bitmek üzere.”
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Türker Kılıç
Yeni Bilim: BAĞLANTISALLIK
Yeni Kültür: YAŞAMDAŞLIK

Düşünceme göre bir bilim insanı için, en önemli başarı 
göstergesi öğrencisinin yaptıkları; Türker’in yaptıklarında 

benim de payım var ve bununla övünüyorum.
 

Prof. Dr. Tunçalp Özgen (Şubat 2019)

 2.
BASKI

Bu kitaptan elde edilen tüm gelir Nörolojik Bilimler Vakfı’na bağışlanmaktadır.

w w w . n e u r o i s t a n b u l . o r g

'İnsanlık gerçeğe hasret'

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

The Vanishing Half, Brit Bennett, Riverhead

The Consequences of Fear,  
Jacqueline Winspear, Harper

Double Jeopardy, Stuart Woods, Putnam

The Bounty, Janet Evanovich ve Steve 
Hamilton, Atria

Later, Stephen King, Hard Case Crime

The Midnight Library, Matt Haig, Viking

Eternal, Lisa Scottoline, Putnam

The Rose Code, Kate Quinn, Morrow

Life After Death, Sister Souljah,  

Atria/Emily Bestler

Veba Geceleri, Orhan Pamuk,  
Yapı Kredi Yayınları

Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin, Doğan  

Cüceloğlu, Kronik Kitap

Küllerin Günü, Jean-Christophe Grange, 
Doğan Kitap

Empedoklesin Dostları, Amin  

Maalouf, Yapı Kredi Yayınları

Hayvan Çiftliği, George Orwell,  
Can Yayınları

Parsel Parsel, Murat Ağırel,  

Kırmızı Kedi Yayınları

Seyir, Piraye, Mona Yayınevi

Bir İdam Mahkumunun Son Günü,   
Victor Hugo, Hasan Ali Yücel Klasikler

Sevmek Yetmez - Çocuk Yetiştirmedeki Eksik 
Parça, Martha Moraghan Jablow , Nancy 
Samalin, Buzdağı Yayınevi

The New York Times  
Çok Satanlar Listesi

YABANCI

ÇOK SATANLAR

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

YERLİ

Tükendi 
Tanrı’nın tüm 
alâmetleri... 
Bilinmez bir 

akıbete doğru tepetaklak 
gidiliyor. İyi ve kötü, doğru 
ve yanlış, sevap ve günah 
birbirine karışıyor. Dualar 
yerini beddualara bırakı-
yor” diyor Gaye Boralıoğ-
lu, Alâmetler Kitabı’ndaki 
(İletişim Yayınları) bir 
öyküsünde. İşte tam da bu 
yaşadığımız kaotik atmos-
ferin bir özeti… Kitaptaki 
öyküler zamanın ruhunu 
aktarıyor ve biz de okurken 
bu ruhu zaman zaman ab-
sürt, zaman zaman tekinsiz 
ve belki çoğu zaman da 
dertlenerek okuyoruz. Gaye 
Boralıoğlu’yla işte ona bu 
kitabı yazdıran nedenlerini 
konuştuk…

“Edebiyat en güçlü ter-
cüman ve en hakiki tarih 
yazımıdır” demiştiniz bir 
söyleşinizde. Alâmetler Ki-
tabı neye tercüman oldu?

Kitaba benim dışımdaki 
bir nesne olarak baktığımda 
şunu görüyorum: Bugüne 
dair tarihin asla yazma-
yacakları, tanık olup da 
görmek istemediklerimiz, 
görüp üstümüze alınmadık-

larımız, bugünden geleceğe 
devam edecek olan teşhisi 
en zor izler. Dertlerim 
bunlardı. Bozulmuş fakat 
kendini hâlâ çok sevimli 
ve işler halde sanan bir 
oyuncağa benziyor halimiz. 
Kitap daha çok böyle bir 
halin tarifi. 

Diğer öykülerinize 
benzemeyen öyküler 
bunlar. Biraz absürt, biraz 
ürkütücü, biraz muzip… 

Zamanın ruhu diyelim. 
Hakikat, hukuk, din, dil, 
ahlâk, kötülük, iyilik... 
Bu kavramlar 20 yıl önce 
oldukları anlamlara gel-
miyor ve temel yaşamsal 
kavramlarımızın üzerinden 
ortaklık kuramıyoruz. Bu 
yüzden absürt daha tutarlı 
ve anlamlı. Kaotik atmosfer 
elbette ürkütücü, ve tekin-
siz. Bunlarla baş etmek için 
bulduğum yol muziplik.  

Kitapta çok güzel hayal 
etme biçimleri var. Sizin 
meselelerinizden birinin 
“hakikat” olduğunu bili-
yoruz, “hayal ve hakikat” 
için ne söyleyebilirsiniz?

Üzerinde anlaştığımız, 
ortaklaştığımız bir hakikat 
kaldı mı? Hele de pande-
miyle birlikte bireyler iyice 
kendi hücrelerine itildi ve 
devletler dev kolları olan 
garip yaratıklar olarak her 
şeyi yönetmeye çalışıyorlar. 
Hayal kurmaya her şeyden 
çok ihtiyacımız var. Hayal 
etmek bence edebiyatın 
asli unsurlarından biridir. 
Tuhaf bir şey oldu, düşün-
sel hayatımızda hakikat 
olgusu dağılırken, edebi-
yat gerçekliğe tutundu. 
Son yıllarda başarılı olan 
pek çok edebiyat eserinde 
gerçeklik anlatıları ön plana 
çıktı. Bunu da biraz, dünya 
piyasasını elinde tutan ede-
biyat ajanları planladı. Belki 
insanın gerçeğe hasretini 
hissetmiş olduklarından-
dır… Borges’in, Poe’nun 
ya da Marquez’in renkli 
hayal dünyalarının tutkulu 
seyircisi oldum hep. Yazıda 
ve özellikle bu kitapta da 
yolum oralardan geçmiştir.

Gaye 
Boralıoğlu: 
“Dünyanın 

üzerinde 
anlaştığı 

bir hakikat 
kalmadı. 

Edebiyat da 
gerçekliğe 

tutundu”

Halimiz, bozulmuş 
ama kendini hâlâ 

çalışır halde ve 
sevimli zanneden bir 

oyuncağa benziyor

SİBEL ORAL 
sibelo@gmail.com

Alametler Kitabı, 
Gaye Boralıoğlu'nun 
yeni öykülerinden 
oluşuyor.

‘Dünyanın daha iyiye gideceğinin garantisi yok’
Umutlu musunuz? Ken-

dinizi yazarak mı iyileştiri-
yor ya da bunca anormallik 
karşısında normalleştirebi-
liyor musunuz?

Umutla iş görmeyi çoktan 
bıraktım. Pek çok insan hiçbir 
gerekçeye dayandırmadan 
“Geçecek bunlar. Dünya 
son tahlilde daha iyi bir yere 

gidiyor, her zaman öyle ol-
madı mı?” diye cevap veriyor. 
Böyle toptancı bakamayız 
bugünlere. Dünya tarihi geri 
dönülmez şekilde yok olmuş 
medeniyetlere tanıklık etti. 
Daha iyiye gideceğimizin 
garantisi yok. Böyle afaki 
şeylerden umut derlemeye-
cek kadar olgunlaştım. Ama 

haysiyetim ve inadım var. 
Başımı eğmeyeceğim, razı 
olmayacağım. Yazabiliyorum, 
ne kadar yasaklar koyarlarsa 
koysunlar dil hepsini aşabile-
ceğimiz imkânlarla dolu. Ha-
yatın benim için en zevkli yanı 
dilin imkânlarını keşfetmek. 
Bunu yapabildiğim sürece 
yaşayabilirim gibi geliyor. 

İLHAN AÇMANCI 

A frika’da hem sö-
mürülmenin hem 
de unutulmaya 

terk edilmenin yarattığı 
travmalar canlılığını 
korumayı halen sürdü-
rüyor. Unutulma ve terk 
edilmenin başka bir yüzü 
ise görmezden gelinme… 
Özellikle üçüncü dün-
yanın tamamının ortak 
sorunu olan bu durumu, 
Sahra Altı Afrika’daki 
yazarların, sanatçıların 
ve kültür insanlarının 
daha derinden hissettiği-
ni söyleyebiliriz. Türk-
çede de Afrika edebiyatı 
külliyatının oldukça 
güdük kaldığını söyle-
memiz mümkün. 
Son yıllarda görece 
bir artış olsa da 
hâlâ bu konuda 
eksikler olduğu 
kesin. Mesela 
Afrika edebiyatı-
nın son yıllarda 
çıkardığı en önem-
li yazarlardan olan 
Kenyalı Ngũgĩ wa Thi-
ong’o’nun eserleri bile 
ancak 2014’ten itibaren 
yayımlanmaya başladı. 
Ülkemizde biri kuramsal 
olmak üzere beş kitabı 
yayımlanan yazarın 
külliyatının tamamının 
ne zaman çevrileceği 

ise merak konusu. Yine 
de Ayrıntı Yayınları’nın 
çabasını görmezden 
gelmemek gerekiyor. 
Ngũgĩ wa Thiong’o’nun 
daha önce üç romanını 
yayımlayan Ayrıntı, 
yazarın en önemli eseri 
sayılan Kargalar Büyü-
cüsü’nü de geçtiğimiz 
günlerde Türkçeye ka-
zandırdı. Böylece Ngũgĩ 
wa Thiong’o edebiyatı 
konusunda bütünlüklü 
bir fikir edinme fırsatına 
sahip olmaya başladığı-
mızı söyleyebiliriz. 

Diktatörlerin 
parodisi
Kargalar Büyücüsü Soğuk 
Savaş sonrası dönem-
de hayali bir ülke olan 

Aburirya’da 
geçiyor. Uzun 
zamandır 
iktidarda olan 
Hükümdar ve 
dalkavukları 
ülkeyi uçuru-
mun kıyısına 
sürüklerken 
esrarengiz bir 

büyücünün adı du-
yulmaya başlamıştır. Kar-
galar Büyücüsü’nün ünü 
yayıldıkça ülkede garip 
gelişmeler de yaşanır. 
İşsizlerin oluşturduğu 
uzun kuyruklar, karı-
larından dayak yiyen 
kocalar ve büyüyen halk 

hareketi muktedirleri 
korkutur. Tüm bunlar ya-
şanırken Hükümdar tüm 
dikkatleri başka yöne 
çekmek için büyük bir 
projeyi duyurur: Cennete 
Yürüyüş. 

Kargalar Büyücüsü ne-
redeyse tüm dünyadaki 
diktatörlerin hükmetme 
yöntemlerinin bir parodi-
si. Ngũgĩ wa Thiong’o da 
bir röportajında kitaptaki 
Hükümdar’ı tasarlarken 
kimi model olarak aldığı 
sorusuna “Ugandalı İdi 
Amin dönemine şahit ol-
dum; Kenya’dan Daniel 
Arap Moi; Orta Afri-
ka’dan Jean-Bédel Bokas-
sa; Şili’den Augusto Pi-
nochet ve Filipinler’den 
Ferdinand Marcos” 
diyor. Onun için Aburir-
ya sadece Kenya’yı değil 
dünyada diktatörlükle 
yönetilmiş tüm ülkeleri 
temsil ediyor. Roman da 
bir tarafıyla Don Kişot 
ile başlayıp, Aslan Asker 
Şwayk ile süren geleneği 
devam ettiren bir siyasi 
hiciv. Ngũgĩ wa Thiong’o 
da sürekli gelişme kay-
deden ve hep anlatılacak 
yeni hikayesi olan bir 
romancı olarak adlandı-
rılmayı hak ediyor. 

Kargalar Büyücüsü/ 
Ngũgĩ wa Thiong’o/ Çe-
viren: Seda Ağar/ Ayrıntı 
Yayınları/ 800 Sayfa •

Afrika’dan siyasi hiciv
Afrika edebiyatının en önemli isimlerinden Ngũgĩ wa Thiong’o’nun 

en önemli eseri sayılan Kargalar Büyücüsü de Türkçeye kazandırıldı
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Muhalifimize 
şöyle utan-
mazca bir 

oyun oynayabiliriz: 
Eğer birçok sorudan 
sonra, hedeflediği-
miz çıkarım yararına 
cevaplar ortada yoksa, 
istediğimiz yargıyı 
sanki kanıtlamış gibi 
zaferle öne süreriz. Eğer 
muhalifimiz çekingen 
ya da aptalsa ve biz de 
yüksek sesle saygısızca 
konuşuyorsak, bu hile 
gayet başarılı olur.” 
Bu hile alıntısını, 
Alman filozof Arthur 
Schopenhauer’ın Eristik 
Diyalektik – Haklı Çıkma 
Sanatı adlı kitabından, 
‘Zafer Narası Atma’ 
başlıklı ve 14 numaralı 
hileden aktardım. Eris-
tik kelimesi, etimolojik 
kökenini Yunan mito-
lojisindeki anlaşmazlık 
tanrıçası Eris’ten alıyor 
ve kazanma amaçlı 
tartışma bilgisi, tartış-
maları kazanma sanatı 

anlamına geliyor.
Sel Yayınları’ndan 

Ülkü Hıncal’ın çevi-
risiyle çıkan Eristik 
Diyalektik, Kant’ın öğ-
rencisi Schopenhauer’ın 
1830’da yazdığı bir me-
tin. Tam da kelime an-
lamının üstüne notlar, 
fragmanlar, de-
taylar ve özellikle 
tanımlamalardan 
oluşan, hadi daha 
açık söyleyelim, 
‘hile’lerden olu-
şan bir bütün. Bir 
tartışma ortamın-
da karşı tarafı alt et-
menin ipuçlarını veren 
“felsefi hileler” bunlar. 
38 hileden bazılarının 
başlıklarını vermem 
yeterli olacaktır daha iyi 
anlatabilmek için: ‘Oyu-
nu Gizleme’, ‘Yanlış 
Önerme Kullanma’, ‘Bir 
Anda Çok Soru Sorma’, 
‘Kızdırma’, ‘Soru Sırası-
nı Karıştırma’, ‘Zıddını 
Sorma’, ‘Sonucu Sorma-
ma’, ‘Zorluk Çıkarma’, 
‘Tartışmayı Kesme’, 
‘Kendi Silahıyla Vur-
ma’, ‘Gerekçeyi Terse 
Çevirme’, ‘Saptırma’, 
‘Anlamazdan Gelme’, 
‘Sonucu İnkâr Etme’ ve 
elbette ‘Laf Kalabalığı 

Yapma’… Kitap bütün 
bu hilelerin nasıl kulla-
nılacağını bir paragraf 
ya da bir sayfalık me-
tinlerle açıklıyor. Daha 
da ötesi bu açıklamalar 
kapsamında, Schopen-
hauer kendinden önceki 
filozofların hem izini 

sürüyor hem de 
yorumluyor. Bu 
açığa çıkarma-
lara ve felsefi 
yorumlara bizim 
de fazlasıyla ihti-
yacımızın olduğu 
zamanlar… Ne 

de olsa ‘Laf Kalabalığı 
Çağı’nda yaşıyoruz.

Maskeler düşecek
Önsözde insan türünün 
kötülüğünden dem 
vuruyor Schopenhauer. 
Diyor ki “Bizler baştan 
sona dürüst olsaydık, 
o zaman her tartış-
mada sadece gerçeği 
günışığına çıkarma-
ya çalışırdık, bunun 
ilk dile getirdiğimiz 
düşüncemize mi, yoksa 
karşımızdakinin görü-
şüne mi denk düştüğü-
ne aldırmazdık.” İnsan 
türünün doğuştan 
kibrinin, önce düşünüp 
sonra konuşmaya izin 

vermediğine, bu kibrin 
doğuştan gevezelik ve 
hilekarlığı da berabe-
rinde getirdiğine işaret 
ediyor. Aristoteles’ten 
yola çıkarken “Her ne 
kadar mantığın pratik 
bir kullanımı yoksa 
da, diyalektiğin peka-
la olabilir” diyor. Bu 
noktadan hareketle kısa 
önsözünde diyalektikle 
ilgili yorumlarını da ak-
tarıyor Schopenhauer. 
Kitabın bugün okunma-
sının derin bir anlamı 
var. Sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da 
siyaset söyleminin 
giderek daha sakilleş-
tiği bir dönemde hem 
siyasetçilerin hem 
siyaset yorumcularının 
saptırma metotlarını, 
yanlış bilgilendirme 
dinamiklerini, sorunun 
arkasından dolanma 
tercihlerini anlayabil-
mek ve ötesine geçip 
maskelerini düşürmek 
için bu 80 sayfalık cep 
kitabını tavsiye ederim. 

 Bu kitabı okuduk-
tan sonra, özellikle 
televizyondaki tartışma 
programlarının çoğunu, 
bir komedi programı 
izler gibi izleyeceksiniz. 
Unutmayınız efendim: 
Felsefe iyidir.

Eristik Diyalektik 
– Haklı Çıkma Sanatı/ 
Arthur Schopenhauer/ 
Çeviren: Ülkü Hıncal/ 
Sel Yayınları/ 88 Sayfa •

Eristik Diyalektik, 
Schopenhauer’ın 
1830’da yazdığı  
bir metin. Ama 
tartışmaları  
kazanma için 
önerdiği 38 hile, 
halimize  
bakınca büyük 
anlam taşıyor

Yekta Kopan  
Rafta 
Kalmasın

yekta.kopan@gmail.com

Kim daha haklı?ELİF’İN  
SEÇTİKLERİ:

YENİ KİTAPLAR
etanriyar@gazeteoksijen.com

Büyük Bir Aşk 
Hikayesi / Susan-
na Tamaro / Can 
Yayınları / Deniz, 
rüzgâr ve yağmu-
run bir araya getir-
diği iki insan: Edith 
ve Andrea. Tamaro, 
romanında okuru 
hayat, sevgi, kader 
ve yas gibi temel 
meseleler hakkında 
düşünmeye davet 
ederken gerçek ve 
belirsizliğin sınırla-
rında geziniyor.

Nehir ve Tüm Diğer 
Şeyler / Mustafa 
Nuri / Roman / 
İlk filmi ‘Vücut’la 
önemli festivallerde 
ödüller kazanan 
yönetmen Mustafa 
Nuri, ilk romanında 
birbirine yabancı 
dört insanı anlatı-
yor. Olağanüstü bir 
güce sahip Nehir, 
acılar, arzular, 
pişmanlıklar… Tüm 
güzelliği ve ağırlı-
ğıyla hayat… 

Kırmızı Giysili 
Adam /Julian 
Barnes / Ayrıntı 
Yayınları / Julian 
Barnes, Kırmızı Giysi-
li Adam’da 19’uncu 
yüzyıl da yaşamış 
öncü bir doktor, 
sanat meraklısı bir 
koleksiyoncu ve 
bir Donjuan olan 
Samuel Pozzi’den 
hareketle biyog-
rafi kavramının 
içini zengin ve ilginç 
öğelerle dolduruyor. 

Eumeswil  / Ernst 
Jünger / Jaguar 
Kitap / Çağdaş 
Alman edebiya-
tının en güçlü 
yazarlarından 
Ernst Jünger’in 
82 yaşındayken 
yayımladığı ve 
bütün bir uygarlık 
tarihinin nitelik ve 
içeriğini histori-
yografik, ansik-
lopedik, felsefi 
öğelerle harman-
layarak irdelediği 
distopik romanı. 

K I Y A M E T T E N
S O N R A K İ  D Ü N Y A . . .

İ n s a n ı n  k a d i m  z a m a n l a r d a n  b u  y a n a  d o ğ ay ı  t a r u m a r  e d i ş i  ve  
b i t m e z  t ü ke n m e z ,  a r z u  d o l u  i k t i d a r  h ı r s ı …   İ s l i  Ç o c u k l a r ,  

i ç i n d e k i  g ü c e  i n a n a n  b i r  g e n ç  k a d ı n ı n ,  d ü z e n i n i  d o ğ a n ı n  
s a a t i n e  g ö r e  ay a r l ay a n ,  y ü r ü d ü ğ ü  yo l d a n  ş a r t l a r  n e  o l u r s a  

o l s u n  d ö n m e ye n  Na z a r ’ ı n  h i k âye s i .
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duyuyorum. O zamanlar Avru-
pa’da yaşanan ırkçılık olaylarını, 
yakılan evleri dile getiren haber-
ler yapılıyordu. Ama hiçbir haber 
Cartel’in yaptığı etkiyi yapma-
mıştır. Onlar çıktıktan sonra Al-
manya’daki Türklerin yaşadıkları 
konuşulmaya başlandı. Rap’in 
yapması gereken şeyi yaptılar 
gerçekten. Benim ilk yazdığım 
söz de Bosna Hersek’le ilgiliydi. 
İçerik olarak ben de o yıllarda 
yaşanan şeylerden etkilenerek 
yazıyordum.

Nasıl bir ülkede yaşamak 
isterdiniz?

Herkesin refah içerisinde 
olması gerekiyor. Duyduğum 
sorunların yüzde doksanı 
maddi. İnsanlar istedikleri 

gibi konuşabilmeli. Dok-
sanlardaki Türkiye gibi 
mesela… Olacak O Ka-
dar, hiç sorun olmayan 
dergiler, karikatüristler 
vardı eskiden... Bunlar 
artık yok. Birçok 
adımda öndeydik. 
Bu ülkede kadınlar 

seçme, seçilme 
hakkını herkesten 
önce almış. Başka 
bir ülkeyi örnek 

almaya da gerek 
yok.

Kadınlar de-
mişken, kardeşiniz 

Ayben’in erkeklerin 
egemen olduğu rap 

dünyasındaki varlığı 
size ne hissettiriyor?

Tabii ki bana güç veriyor. 
Yaptığı işi çok iyi yapıyor. Rap’te 

kadın batıda da azdır. Bu alanda 
birçok erkekten daha iyidir 
aslında kadınlar. O şekilde ayakta 
kalabiliyorlar. Yaptığı sıradan bir 
müzik değil. En zorunu yapıyor. 
Biz abi kardeş ilişkisine de çok 
dikkat ettik. Ben ona hiçbir za-
man fazladan destek vermedim, 
baskı yapmadım. Ne yaptıysa 
kendisi yaptı. Birçok rap müzis-
yeninin abisi yok. Herkese aynı 
şekilde davranmak istedim.

Bir abilik durumunuz var 
mı müzisyenler arasında?

Ben öyle bir şey ilan etme-
dim. Gençlerin her birini de 
rakibim olarak görürüm. Millet 
kendine dikkat etsin. (Gülüyor) 
Bu işte farkımız eski olmamız. 
Saygı göstermek çok önemli. 

2001’de yayımlanan Hip Hop 
Barış Bildirisi’nde de bu vurgu-

lanır. Atışmalar elbette olabilir 
ama saygı gösterilmeli.

Müzik endüstrisinin şu 
anki durumu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bütün müzisyenler çare-
sizlik içerisinde. Müzisyenin 
konser vermesi, sosyal 
işler yapması gerekiyor. 
Çark bu şekilde dönüyor. 
Tek başına da değilsin. 
Benim 15 kişilik ekibim var. 
Orkestra, ışıkçılar, sesçiler, 
roadie’ler… Herkes bir an 
önce seyircisine kavuşma-
yı bekliyor. El ele tutuşup 

seyirciyle göz göze gelip 
konserimizi vermek ve 
maddi, manevi anlam-
da hayatımıza devam 
etmek isteriz.

Yeni neler yapıyor-
sunuz?

Dört parçalık bir 
EP çıkacak. İki solo, 

iki düet olacak. 
Sansar Salvo, 

Eko Fresh, 

Da Poet olacak düetlerde. Biraz 
“Holocaust” dönemimin etkisi 
olacak yeni şarkılarda. Düzen-
lemelere sanatsal anlamda da 
önem verdim. Diğer arkadaşlarım-
la dahil olduğum projeler yayım-
lanacak. Klipler olacak. Üretmeye 
devam edeceğim.

Kariyerinizde unutmadığı-
nız bir an var mı?

2011 yılında Bremen’de Jazza-
head Festivali’nde sahne almış-
tım. Konserimi izlemeye gelenler 
arasında Montrö Caz Festivali’nin 
kurucularından Claude Nobs da 
varmış. Sahneden inince bana 
övgüler yağdırıp, Montrö’ye davet 
etmişti. Benim için imzaladığı 
kitabına “Ne kadar hızlı söylediğin 
değil, insanların kalbine ne kadar 
hızlı girdiğin önemli” diye yazmıştı. 
Bu benim hayatımdaki en önemli 
şeylerden bir tanesiydi. Sanatın 
amacı insanları heyecanlandı-
rabilmek. Ben heyecanlandığım 
sanatçıyı, müziği, filmi seviyorum. 
Türk seyircim beni tabii ki anlıyor 
ve seviyor ama beni anlamayan, 
ilk defa dinleyen insanlardan böyle 
yorumlar almak çok değerli. •

ALPER BAHÇEKAPILI
alperbahcekapili@gmail.com

Son yıllarda Türkiye’de 
en çok dinlenen müzik 
türü rap. Bir zaman-
ların ‘yeraltı’ müziği 

artık gündelik hayatın her daim 
içerisinde. Bu topraklarda rap 
müziğin tohumlarını eken, 
önünü açanlardan biri Ceza. Bu 
kadar zaman geçtiğine inanmak 
belki güç ama kariyeri 1990’lara, 
Cartel’in popüler olduğu yıllara 
kadar uzanıyor. Ceza ile değişen 
Türkiye’de müziği, yeni nesil 
rap’çileri ve nasıl bir ülkede yaşa-
mak istediğini konuştuk.

Son bir senedir size neler 
umut veriyor?

2019’da babamı kaybetmiş-
tim. Sonra pandemi başladı. 
Manevi olarak çok etkilendim. 
Tarih kitaplarında gördüğümüz 
o kötü felaketler gibi bir şey bu. 
Yıllardan beri yaşadıklarımız, ters 
giden şeyler yetmezmiş gibi bir 
de bu geldi. Empati kurmak en 
önemlisi. Canı sıkılan, işsiz kalan 
bir tek ben değilim. Daha kötü 
durumda olanlar var. Elimizden 
geldiğince arkadaşlarımızla bir-
birimize destek olduk. Geleceğe 
dönük hayaller beni iyi tuttu.

Çok küçük bir ailede büyü-
müşsünüz. Babanızın kaybıyla 
artan bu ailevi yalnızlık sizi 
nasıl etkiledi?

Aileden kopuk yaşamak 
sanatçı için bir lanet. Bir memur-
dan çok farklı şekilde 24 saat 
çalışabiliyorsun. Konserlerden 
dolayı ailemden hep uzak kaldım. 
Kayıplar herkes gibi beni de çok 
etkiliyor. Ama beni hayata bağlı 
tutan şey müzik. Kaybettikle-
rimin hepsi de müziğe devam 
etmemi isterdi.

Seyircilerle ilişkinizde ailevi 
bir yakınlık buluyor musunuz?

Bizden önce hazırda rap kit-
lesi yoktu. Bunu birkaç arkadaş 
birlikte sıfırdan yarattık. Konser-
lerimize gelen çok eski hayran-
larımız var. Onlarla aile gibiyiz. 
Gittiğim şehrin belediye başkanı 
benim müziklerimi dinleyerek 
büyümüş olabiliyor. Ben yaptığım 
müzikten, içeriğimden hiç ödün 
vermedim. İnsanlarla aramızda 
bir bağ kuruldu. Aynı şarkılara 
farklı yaşlardan binlerce kişi eşlik 
ediyor artık. Birkaç nesli rap’le 
büyüttük.

Led Zeppelin, Miles Davis, 
klasik müzik dinlenen bir evde 
büyürken sizi rap’e yönelten 
şey neydi?

İlk duyduğum anda müziğini 
sevdim. O zaman rap’in anlat-
tıklarına dair bir bilincim yoktu. 
Public Enemy’nin “Can’t Truss 
It” klibini seyrettikten sonra 
tüm hayatım değişmişti. Oradaki 
sertlik, isyan, başkaldırı gördü-
ğüm hiçbir şeyde yoktu. Dönüm 
noktam odur.

Çocukluğunuzun geçtiği 
Üsküdar sizi çok etkiledi. Nasıl 
değişti sizce orası?

Son yirmi senede çok şey 
değişti. Bu maalesef otokontrolü-
mü arttırdı. İstediklerini anla-
tamıyor insanlar. Yanlış anlaşıl-
maktan korkuyorlar. Hiç alakası 
yokken, çok kolay şekilde “örgüt 

üyesi” damgası yiyebiliyorsunuz. 
Mesela benim bırakın örgütü, 
siyasi partilerle bile organik ba-
ğım olmadı. Demokratlıktan ve 
eşitlikten yanayım. Bu toplum-
daki Türk, Kürt, herkesin barış 
içerisinde yaşaması gerektiğini 
savunuyorum. 15 sene önce 
yaptığım albümde de bunu söy-
lüyordum.

Rap müziğin temelinde bir 
isyan, direniş ve ifade özgür-
lüğü yatıyor. Artık bazı şeyleri 
söylemekten imtina ediyor 
musunuz?

Ben yapmak istediğim 
şeyi yapıyorum ama artık 
bazı konulara değinmiyo-
rum. Kendimden hiçbir 
zaman ödün vermiyo-
rum. Anlattığım şeyler 
gerçekten içimden ge-
liyor. Bize hep “Ama 
Amerika’daki rap’çi-
ler şöyle yapıyor” 
derler. Amerika’daki 
rap’çinin dediğini 
burada milletve-
kili söylediği anda 
dokunulmazlığı 
kalkıyor. Biz 
Amerika değiliz. 
Toplumu bölme-
den bir şeyler an-
latmaya çalışıyo-
ruz. Bu artık çok zor 
oldu. Birçok sanatçı 
arkadaşım için de 
bu geçerli. Bir tiyatro 
oyuncusu muhalifse, 
illa muhalif bir dizide mi 
oynamak zorunda? Her 
şey yanlış anlaşılıp bir yerlere 
çekilebiliyor.

Hayata ve dünyaya dair 
görüşleriniz ilk ne zaman 
olgunlaşmaya başladı?

Müzik değiştirdi dünya 
görüşümü. 2002’de ilk defa 
yurtdışına, İsveç’e gitmiştim. 
Orada tanıştığım insanlardan 
öğrendiklerim, yaşadıklarım 
benim için hızlandırılmış 
bir eğitimdi. Birçok şeyi 
orada anladım. Başka bir 
insan olarak geri döndüm. 
Birbirinden farklı kültürler-
den, dinlerden, ırklardan 
insanlarla bir araya gelmek 
çok değerli.

Yaşla beraber kendini-
ze bakışınız nasıl değişti?

Daha çok şey öğreni-
yorsunuz. Hayat bitmeyen 
bir kitap. O iki göz sürekli 
okuyor. Kayıplar size çok 
farklı şeyler öğretiyor. Daha 
önce dert ettiğiniz şeyle-
rin dert olmadığını fark 
ediyorsunuz. Mesela 
linç yediğim zaman 
yazılan şeylere eskiden 
takardım ama şimdi 
umursamıyorum. 
Sevenlerinizle aranıza 
hiçbir şey giremiyor 
çünkü. Yaş bu olgun-
luğu getiriyor.

1990’larda rap 
müziğin Türki-
ye’de Cartel’le 
popülerleşmesinin 
sizce toplumsal bir 
arka planı var mı?

Public Enemy 
Amerika’da ne 
yaptıysa Cartel 
bunu Almanya ve 
Türkiye’de yaptı. 
Cartel’e her 
zaman 
saygı  

1- Fazıl Say & Senem Demircioğlu / “Seni Sevdim Diye (Muammer Sun)”

2- Işıl Kahraman / “Ne Öyleyim Ne Böyleyim”

3- Evrencan Gündüz / “Sen De İnanma”

4- Şenceylik / “Çok Eski Şarkı”

5- Sufle / “Ilık Sonbaharlar”

6- Canozan / “kapalı pedeler”

7- Jehan Barbur / “Suç”

8- Mert Demir / “HEPSİ SENİN YÜZÜNDEN”

9- Sepya / “Gece”

10- Ezhel / “Sakatat”

Listeyi dinlemek 
için telefonunuzun 

kamerasına  
QR kodu okutun

Listeyi dinlemek 
için telefonunuzun 

kamerasına  
QR kodu okutun

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

1- Local Opener & Summer Salt / “I’ve Got You”

2- Real Estate / “Soon”

3- Paul McCartney & Beck / “Find My Way”

4- King Gizzard & The Lizard Wizard / “O.N.E.”

5- Clap Your Hands Say Yeah / “CYHSY”

6- James / “All The Colours Of You”

7- Pote & Damon Albarn / “Young Lies”

8- Mello Music Group & Marlowe / “One of The Last”

9- Nils Frahm & Peter Broderick / “Hammers”

10- Floating Points, P.Sanders, L.S.O. / “Movement 6”

Listeyi dinlemek 
için telefonunuzun 

kamerasına  
QR kodu okutun

Evrencan 
Gündüz LL Cool J
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“Ezhel’in 
başarısını 
kaldıramadılar”

Günümüz rap dünyasına 
dair neler hissediyorsunuz?

Türkiye’de rap her zaman 
dinleniyordu. Streaming plat-
formları ile bu ilgi gözle görülür 
hale geldi. Çok büyük bir kitle 
tarafından takip ediliyor. Yıllar 
öncesine kıyasla artık söyleni-
len her söz büyük ses getire-
biliyor. Bununla beraber rap 
her zaman tarz değiştiriyor. Bu 
müzik türünde yeniliklere her 
zaman açık olmalısın. Çünkü 
her nesil rap’e kendinden bir 
şeyler katıyor. Türkiye’deki rap 
başka ülkelerden etkilense de, 
burayı yansıtıyor. 

Bu popülerlik rap üre-
timinin Türkiye’nin birçok 
farklı şehrine yayılmasını da 
sağladı…

Böyle bir renk olması 
benim hoşuma gidiyor. Los 
Angeles ve New York’taki rap 
diyalekti farklıdır. Burada da 
Adana’daki, Gaziantep’teki, 
Karadeniz’deki rap farklı. Leh-
çeler, aksanlar farklı çünkü. 
Dahası, kendi sosyal yaşan-
tılarını, o semtteki, şehirdeki 
hayatlarını anlatıyorlar. Ben 
videoları izlediğim zaman o 
gerçek yaşantıyı, ‘getto’ları 
görmek istiyorum. Nerede ya-
şıyorsan insanlara onu göster-
melisin. Türkiye’de gitmediğim 
hiçbir yer kalmadı. O mahalleri 
de görüyorum. Yaptıklarıyla 
gurur duyuyorum. Hepsiyle 
görüşüyorum.

Rap dünyasındaki daya-
nışmaya dair neler söyleye-
bilirsiniz?

Bizde herkes birbirinin 
başarısıyla gurur duyar. Hiçbir 
zaman kıskanmayız, kusu-
runu kusur olarak görmeyiz. 
Bunun aksi çok fazla arttı son 
dönemde. Misal, Ezhel’in 
birlikte büyüdüğü arkadaşları 
onun başarısını kaldıramadı. 
Biz kardeşlerimizle gurur 
duyuyoruz. Hepsiyle kontağım 
var. Çok azıyla yoktur. Bu da 
onların kendi yanlış anlamaları 
ve alınganlıkları yüzündendir.

MÜZİK

Paul McCartney

HIP-HOP ŞARKILARI
Hafızalardan silinmeyen hip-hop klasikleri…

HAFTANIN YERLİLERİ
Memleketten her hafta en iyi yeni şarkılar…

9-15 NİSAN 2021

“Hayallerimin 
çoğu gerçek oldu. 

90’larda MTV Müzik 
Ödülleri’ni kasete 

kaydederdim. Sonra 
gidip orada ödül 
aldım. Hiçbir şey 
imkansız değil.”

Türkiye’de rap’in öncülerinden olan 
Ceza: “Bizden önce böyle bir rap kitlesi 
yoktu. Birkaç arkadaş sıfırdan yarattık. 
Aynı şarkılara farklı yaşlardan binlerce 

kişi eşlik ediyor artık”

1- Public Enemy / “Fight The Power”

2- N.W.A. / “Straight Outta Compton”

3- Run-D.M.C. / “Sucker M.C.’s”

4- LL Cool J / “Mama Said Knock You Out”

5- Wu-Tang-Clan / “C.R.E.A.M”

6- Afrika Bambaataa / “Planet Rock”

7- Grandmaster Flash & The Furious Five / “The Message”

8- The Notorious B.I.G. / “Gimme The Loot”

9- Jay-Z / “99 Problems”

10- 2Pac / “Dear Mama”
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KAHRAMAN ÇAYIRLI

S
tudio’s Lost & Found 
(Kayıp Eşyalar Atölyesi), 
sanatçı Bedri Baykam’ın 
beş yıl aradan sonraki 

ilk (toplamda 143’üncü kişisel) 
sergisi. 16 Nisan-31 Mayıs ara-
sında Piramid Sanat’ta gerçek-
leşecek sergi, çok yönlü imgeler 
ve renklerle başka bir evreni 
tasavvur ediyor. Baykam’la yeni 
sergisini konuştuk.

Studio’s Lost & Found sergi-
nizin hikâyesi nedir? 

Boya, fotoğraf veya kolaj ara-
sındaki her türlü git gel, 40 yıldır 
gündemimde kaldı. Herhalde 
dünyada bu özel paylaşım ala-
nını benim kadar çok ve zengin 
üsluplarla kullanan pek olma-
mıştır. Özellikle 4D lentiküler 
işlerimi de düşündüğünüzde… 
Bu defa, zaten çok dağınık bir yer 
olan ve kapısında “disaster area” 
(afet bölgesi/yangın yeri) yazan 
atölyemin içinde sağda solda 
yaşayan, kenara atılmış, kaderine 

terk edilmiş malzemeleri özel-
likle bir araya getirerek bu seriye 
entegre ettim; onları değerlendi-
rerek bu işlerde yeniden doğuşla-
rını seyrettim. 

Sergide kaç parça iş yer  
alıyor, ebatları, teknikle-
ri nedir? 

Serginin kataloğun-
da 20 yeni iş var: Tüm 
bu yapıtların ve onlara 
olanak veren öncü işlerin 
yer aldığı, 150 sayfalık 
Türkçe-İngilizce bir kata-
log. İçinde küratör Sinan 
Eren Erk ve Amerikalı eleştir-
men Peter Frank’in hakkımdaki 
yazıları da var. Karışık teknik 
kullandım. Üstelik bu sefer 
serginin konsepti doğrultusunda 
her türlü kolajı da bünyesinde ta-
şıyabilen bir seri. Yapıtların çoğu 
büyük boy ama sergiye gelenler, 
daha insaflı boyda işlerimi de 
görebilecekler. 

İşler kendi aralarında diya-

log kuruyor mu? Mekânda nasıl 
bir yerleştirme düzenlediniz?

Sergiye geldiğinizde bu 
yapıtlardan kaçını göreceksiniz, 
bu konuda bir fikrim var ama 
yaşayarak göreceğiz! Belki üç 

beş tanesini ana serginin 
dışında değerlendiririm. 
Kendi aralarındaki diya-
log, sanat tarihi ve benim 
kişisel tarihim arasında 
gidip gelen hatlar üzerin-
de seyrediyor… Araların-
da neler fısıldaştıklarına 
gelince, galiba Brigitte 

Bardot ve uslanmaz dadaist şair 
Arthur Cravan’ın gizli flörtleri-
ne, Fransız yazar Apollinaire’in 
erotik satırlarının Picasso ve 
sevgilisi Fernande tarafından 
gizli entim okumalarına şahit 
olabilirsiniz. Ayrıca onları bir 
araya getiren ana iletken, 2019’da 
bitirdiğim ve çok ilgi çeken “Sa-
nat Tarihi Haritası”. Salona nasıl 
yerleşecekleri de sürpriz olsun! •

Sevgili kitap terapisti, 
Bunca kararan dünyada içimi 
aydınlatacak ama dilimde de 
güzel bir tat bırakacak ne oku-
malıyım? Aylin Güney

Sevgili Aylin Güney,
“En iyi zamanlardı; en 

kötü zamanlardı. Bilgelik 
çağıydı; ahmaklık çağıydı. 
İnanç dönemiydi; şüphecilik 
dönemiydi. Aydınlığın mevsi-
miydi; karanlığın mevsimiydi. 
Umut baharıydı; umutsuz-
luk kışıydı. Öncemizde her 
şeyimiz vardı; öncemizde 
hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz 
doğrudan cennete gidiyorduk; 
hepimiz doğrudan cehen-
neme gidiyorduk. Kısacası o 
dönem de bugünkü gibiydi; 
öyle ki, dönemin en gürültücü 
yetkililerinden kimileri, hem 
iyisi hem de kötüsü için ‘en’ ile 
başlayan karşılaştırmalarda 
ısrarcıydılar.” 

Charles Dickens, 1859’da 
yayımlanan İki Şehrin Hikâyesi 
adlı muhteşem romanına bu 
cümlelerle başlıyor. Aslında 
bakacak olursanız başka 
bir şey söylemeye de mahal 
bırakmıyor. Bakın neredeyse 
bundan iki yüzyıl önce art arda 
dizilmiş bu kelimeleri 
alın bugüne koyun 
bir fark bulamazsınız. 
Geçirdiğimiz şu bir yıl 
için bunları söyleye-
mez miyiz? Biliyorum 
bunun neresi “en iyi 
zamanlar” diyeceksi-
niz, ama ben de size 
bir şey hatırlatacağım. 
Etrafınızdaki insanlarla 
eminim konuşuyorsu-
nuz ve eminim siz de 
benim gibi farklı farklı 
kişilerden pandeminin 
hayatlarına kattıkları 
bazı iyilikler olduğunu 
duyuyorsunuz. Kim 
olduğunu keşfedenler, 
ilişkisinde neyi isteyip 
neyi istemediğini 
anlayanlar, yanlış işi ya 
da doğru işi yaptığını 
anlayanlar, çevre 
farkındalığı, eşeğini 
kaybedip yeniden bul-
ma, küçük şeylerin bile 
insana ne kadar büyük mutlu-
luk verebileceği, vs. Bu pandemi 
bir gün bitecek ve galiba kimse 
eli tamamen boş çıkmayacak. 
Ki ben bunu 7 yaşındaki bir ço-
cukla evde aklını yitirmek üzere 
olan bir anne olarak söylüyo-
rum. Son 25 yılda alınan bütün 
kadın haklarının, bir yılda geri 
verildiğinin farkında olan bir 
kadın olarak söylüyorum. Uzun 
lafın kısası, eğer okumadıysanız 
bir klasik olan, dünyada 200 
milyondan çok satmış olan bu 
kitabı okumanızı öneririm. 

Her hafta gelen bu sorular 
üzerine ben de düşünüyorum. 
Günlerce aklıma takılıyor, 
sanmayın ki bir anda oturup 
karar veriyorum ve yazıyorum. 
Sizin sorunuzla ilgili de en çok 
şunu düşündüm: Bu günlerde 
Aylin Hanım’a ne lazım? Bize ne 
lazım? Umut. Hepimize umut 
lazım. Çok karardığımız gün-
lerde yola devam edebilmemiz 
için asla onu kaybetmememiz 
lazım. Victor Hugo Sefiller adlı 
romanında “Umut tanrının 
her insanın alnına yazdığı bir 

kelimedir” diyor. Sefiller’i öner-
meyeceğim bugün size ama bu 
cümle de güncelliğini koruyan-
lardan, değil mi? 

Körlük’ü okumuş muydu-
nuz? Herhalde okuma-
yan kalmadı ama ben 
pandemi döneminde 
romana başka bir gözle 
bir kez daha baktım. Bu 
büyük roman bir salgın 
esnasında hukukun, 
sosyal hizmetlerin, 
okulların, devletin 
tamamen çalışmaz 
hale gelmesini, şiddet, 
hastalık ve umutsuzlu-
ğun herkesi sardığı bir 
hayatı anlatıyor. Bütün 
bu kelimelerin çok 
yakınlarında dolan-
mıyor muyuz şimdi? 
Ancak kitapta salgın bir 
gün geldiği gibi gidiyor. 
Hayat sanatı taklit eder 
mi? Eder. Örneğini çok 
gördük. Bir gün Corona 
da geldiği gibi gidecek 
ve biz elimizde o arada 
kendimize kattıkları-
mızla, biriktirdikleri-
mizle kalacağız.

Orhan Pamuk’un yeni 
romanı Veba Geceleri’ni henüz 
okumadım, oradan da güzel bir 
şeyler çıkacağına eminim, ama 
en azından verdiği bir röportaj-
dan şu cümleleri aklıma yazdım, 
belki size de iyi gelir: “İster aşk 
deyin, ister arkadaşlık, salgın 
zamanlarında insan hayat arkada-
şının öneminin arttığını da görüyor. 
Dışarıda bir felaket varken insanlar 
birbirlerine daha yumuşak, daha 
anlayışlı, sevgi dolu oluyor. Daya-
nışma duygusu gelişiyor. Dışarıdaki 
felaketin yanında küçük kızgın-
lıklar önemini yitiriyor.” Hem 
zaten Orhan Pamuk yeni roman 
yazmış, okumayacağız da ne 
yapacağız? 

Reçete: 
1. İki Şehrin Hikâyesi/ 

Charles Dickens/ Çeviren: 
Meram Arvas/ Can Yayınları

2. Körlük/ Jose Sarama-
go/ Çeviren: Işık Ergüden/ 
Kırmızı Kedi

3. Veba Geceleri/ Orhan 
Pamuk/ YKY •

Okumak duyguları 
tanımanızı sağlar, 
ruhunuzu iyileştirir. 
Haftalık bibliyoterapi 
seansına hoş geldiniz. 
Derdinizi yazın, derman 
olacak kitabı söyleyelim...

bibliyo@gazeteoksijen.com

Bibliyoterapi

ASLI 
PERKER

Bu karanlığı ne 
okuyarak aşarım?
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Eski malzemelerin 
yeniden doğduğu sergi
Bedri Baykam 
tam 143’üncü 
kişisel sergisine 
hazırlanıyor.  Bu 
defa, atölyesinde 
bir kenara atılmış 
malzemeleri de 
eserlere entegre etti 

Dört Mevsim’e dört kemanlı konser

İ
ş Sanat ve Milli Reasürans iş 
birliğinde gerçekleşen Milli 
Reasürans Oda Orkestra-

sı’nın konserinde İtalyan bes-
teci Antonio Vivaldi’nin ölüm-
süz eseri Dört Mevsim, Ecevit 
Tunalı tarafından her mevsim 
için özel olarak tasarlanan dört 
farklı kemanla ses buluyor. 

Kemanlar, ilk kez bu 
konserin İş Kuleleri konser sa-

lonundaki seyircisiz kaydında 
çalındı. Batuhan Uzgören’in 
şef, keman sanatçısı Can 
Özhan’ın solist olduğu ve 
George Frideric Haendel’in 
Konçerto Grosso eseriyle baş-
layan konser, 9 Nisan Cuma 
saat 20.30’dan itibaren ücret-
siz olarak İş Sanat’ın YouTube 
kanalı ve internet sitesinden 
izlenebilecek. •

Türkiye çıkışlı 
Dünya Sanat 
Günü

Dünya Sanat Gü-
nü’nü uluslararası hale 
getirdiniz. Hikâyesini 
anlatabilir misiniz?

2011 yılında Türkiye 
olarak, Meksika’daki IAA 
Genel Kurulu’nda (The 
International Association 
of Art-Uluslararası Sanat 
Birlikleri) Leonardo da 
Vinci’nin doğum günü 
olan 15 Nisan’ın Dünya 
Sanat Günü olmasını 
önerdim ve bu teklif 
oybirliği ile kabul edildi. 
Daha sonra 2015’te 
UNESCO resmi part-
neri Uluslararası Sanat 
Birlikleri Derneği’nin 
Dünya Başkanı seçildim 
ve 2019’da da Dünya Sa-
nat Günü’nün UNESCO 
Genel Kurulu’nda resmi 
UNESCO günü olarak 
kabul edilmesini sağla-
dım. Bu uğurda genel 
koordinatörüm Öykü 
Eras’la Paris’e giderek 
birçok diplomatik lobi te-
ması yaptık. Dünya Sanat 
Günü’nün, Türkiye çıkışlı 
bir fikir olarak dünyaya 
yayılmış olması bana 
büyük bir keyif veriyor! 
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Baykam, yeni sergisindeki eserlerin yerleştirme düzeni için ‘Sürpriz olsun’ dedi. 

Tasarım 
Bienali’nden 
beş yeni  
eserli veda

5. İstanbul Tasarım 
Bienali’nin veda 
hazırlıkları kapsamın-
da Özgürlük Parkı, 
Fenerbahçe Parkı 
Topluluk Bahçesi, Bilgi 
Üniversitesi santra-
listanbul Kampüsü’ne 
yeni eserler yerleştiril-
di. 30 Nisan’da buna 
Hollanda İstanbul 
Başkonsolosluğu bah-
çesindeki enstalasyon 
da katılacak. Ayrıca 
Büyükada Şarkı Hatları 
adlı geçici pavyon da 
26 Nisan’da Büyüka-
da-Haliç seferlerine 
başlayacak. Bienal et-
kinlikleri 24 Nisan’da 
İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı’nın YouTube ka-
nalında yayınlanacak, 
Pek Kapanış Sayılmaz! 
ile bitecek. •
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24 MART 
Isırganlı kuzu
Yoldan döndüm. Saat akşamüstü 5. 
Ulaş sormuştu bir şey hazırlayayıp 
bırakayım mı diye. Yok, boşver, 
gelince bakarım demiştim. Nitekim, 
öyle de oldu. 

Buzdolabını açtım, boş bakışlar-
la içine baktım. Ulaş’ın Burhaniye 
pazarından alıp ayıklayıp buzdo-
labına koyduğu ısırganlar var. İyi 
de onları tek başına ne yapacağım? 
Dipfrizden bir şey çıkarmak için 
çok geç. Arkadaki buzdolabına 
gittim, baktım birkaç ay evvel yapıp 
vakumladığım kuzu kavurmalar 
duruyor. Çıkardım bir paket, ne de 
olsa kendi başımayım, yeter. 

Kavurmanın yağının bir kısmını 
sıyırıp tencereye aldım. Kızdırdım, 
içine taze soğan ve taze sarımsak. 
Şöyle bir çevirip biraz da limon 
kabuğu parçaları. Hemen içine 
kavurma. Isınıp fıklayınca ısır-
ganları öylece çiğden doldurdum. 
Tuz, değirmen karabiber, biraz da 
su, kapadım tencerenin kapağını, 
kıstım ateşi. 

O tıngırdarken, bir terbiye hazır-
ladım, yoğurt, iki yumurta sarısı, az 
limon suyu. Tabii ona da kendine 
yetecek kadar tuz.

Yemek hemen hazır oldu, ver-
dim terbiyesini, sonra da bolca de-
reotu. Mis gibi akşam yemeği oldu.

25 MART
Yabani kuşkonmazlı frittata
Perşembe pazarına gittim sabahtan. 
Hem eve alışveriş lazım, hem hafta 
sonuna Ümitler geliyor, bakalım 
pazar ne ilham verecek. Gerçi yola 
gitmeden önce güzel bir ahtapot 
bulmuştuk, Arslan da onu iyice 
dövmüştü, öylece dipfrize atmış-
tık. Muhakkak onu pişiricem, ama 
gerisi için ilham lazım.

Alışverişi tamamladım, küçük 
de bir lahana buldum, gevşek tara-
fından, tam şöyle doldurmalık. Bir 
de tazecik arapsaçı. Bir tezgahta da 
mevsimin ilk yabani kuşkonmazla-
rı, hemen aldım tabii.

İlknur da geldi, bugün ilk günü, 
güzel bir öğle yemeği yiyelim. 
Kuşkonmazları görünce, evde de 
deli gibi yumurta var. Biz yolday-
ken tavuklar sıkı çalışmış, tüketecek 
kimse olmayınca da iyice birikmiş. 
O zaman öğlene yabani kuşkon-
mazlı frittata.

Önce pırasaları ince doğrayıp 

biraz sade yağda yumuşatarak 
başladık. Kuşkonmazları da kay-
nayan suya sokup kısacık haşladık. 
Yumurtaları çırpıp tuzu, biberi, bir 
de limon kabuğu rendesi ile pıra-
saların üstüne. Ateşte hafiften altı 
pişerken üstüne önce teneke tulumu 
rendeledik, sonra löpçük parçalarla 
süt gibi lor.

Altı kendini tutunca haşladığı-
mız filizleri de üstüne atıverdik ve 
tavayı 170 dereceye ısıttığımız fırına 
koyduk. Ulaş bir salata yaptı, biz 
sofrayı kurduk, sonra da oturup 
afiyetle yedik. 

26 MART
Ahtapot tepsi yahnisi
Akşama Ümitler geliyor, yaşasın! 
Ahtapotu dün çıkarmıştım dondu-
rucudan.  Önce kaynayan sirkeli 
suya atıp pis köpüğünü aldık. 
Sonra rezene tohumları, mandali-
na kabuğu, kırmızı soğan, diş diş 
sarımsak ve beyaz şarapla büyük 
bakıra koyduk. Kapağını kapayıp 
dışını da hamurla sıvadık. Şömi-
nenin yanındaki döküm pişirme 
setinin altına biraz kor biraz da 
yanan odun aldım. Döküm kızınca 
ahtapotun olduğu bakır tepsiyi 
üstüne yerleştirdik. 

Yaklaşık 3 saat, arada sırada 
çevirerek pişti. O arada birkaç tane 
patates haşladım, kenara aldım. 
Pazardan aldığım arapsaçları-
nı yıkayıp biraz kırmızı soğanla 
kavurdum. İçine ekstradan rezene 
tohumu da attım, kokuyu pekiştir-
mek için. Bir de bir bitirme tereyağı 
hazırladım, mandalina kabuğu 
rendesi, mandalina suyu, kalınlaş-
tırmak için az biraz bakla unu, bolca 
değirmen karabiber ve kafi miktar-
da tuz. Hafiften yumuşamış tereya-
ğını tüm bu malzemeyle yoğurup 
onu da kenara koydum.

Ümit’le Nejat gelip de sofraya 
oturma zamanı gelince, her şeyi bir-
leştirdim. Bir kere ahtapot pişmişti, 
bacaklarını bütün bütün ayırdım. 
Kafayı ve bacakların kalın yerlerini 
ayrıca doğradım, bilahare kullan-
mak üzere. Onlar için planım başka, 
artık o yarına.

Önce kavrulmuş arapsaçlarının 
üstüne ahtapot bacaklarını yerleştir-
dim, ahtapotun içinde piştiği beyaz 
şaraplı suyu da üstüne süzerek 
ekledim. Onlar fıklayınca, bitirme 
tereyağı ile suyunu, yani dolayısıyla 
yemeği, bağladım. Son dakika üs-
tüne bol kişniş ve dereotu serpiştir-
dim, doğru sofraya. Patatesleri de 
soymuştum zaten, onları da sıcak 
sıcak sofraya getirdim. 

Herkese çukur tabak koymuş-
tum, suyu da rahat içilsin diye. 
Tabaklara önce patatesi koydum, 
sonra da yahniyi. Hepsinin üstüne 
de sosu/suyu. Efsane bir ahtapot 
oldu, kendime şaştım. •
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YEMEK

KULAKTAN DOLMA 
TARİFLER

@semsadenizsel

Şemsa
Denizsel

Ahtapot bacaklarını arapsaçlarının üzerine yerleştirdim. Sofra vakti gelince her şeyi birleştirdim. Son 
dakika üstüne bol kişniş ve dereotu serpiştirdim. Çukur tabaklara önce patatesi koydum sonra da yahniyi 

Efsane bir ahtapot oldu
kendime şaştım

Ahtapotu çukur tabakta servis ettim, herkes suyunu rahat içebilsin diye.

Çay için “milli içeceğimiz” deriz. 
Kökeni Çin’den gelen bu içece-
ğe dünyanın bir bölümü “çay”a 

benzer isimler verirken, bir bölümü de 
“tea”ye benzer isimler verir. İşin garip 
tarafı her iki ismin kökeninin de Çin’in 
farklı bölgelerinden geliyor olması.

Çay dünya tarihinde çok sembolik 
bir içecek olmuş. Batılıların çayı doğu-
dan görüp öğrenmesi ile çay ticareti 
başlamış. Hollandalılar çay ticaretini 
başlatırken İngilizler işi Hollandalılardan 
kapıvermişler. İngilizlerin Çinlileri afyon 

ile kandırıp, karşılığında çay almaları Af-
yon savaşlarına neden olmuş. İngilizler 
çayı bunun üzerine Hindistan’a taşı-
mışlar. Amerika’nın bağımsızlık savaşı 
çaya yüksek vergi koyan İngilizlere baş 
kaldıran milliyetçi Amerikalıların çayları 
Boston Limanı’na dökmesi ile başlamış. 
Osmanlı’nın son döneminde Yemen gibi 
kahve üretim alanları ile Osmanlı’nın 
bağlantısının kesilmesi kahvenin tahtını 
kaybetmesine neden olmuş. Atatürk’ün 
kahveye olan dışa bağımlılığı sonlan-
dırma amaçlı girişimleri ile Rize’de çay 
tarımının başlatılması çayı milli içeceği-
miz haline getirmiş. Anlayacağınız bizim 
çay Cumhuriyet ile aynı yaşta.

Demleme süresini uzatır
Dünyada çay bitkisinin hasadında üst 
körpe yapraklar ve tomurcukları elle 
hasat edilir. Bu emek yoğun ve zahmetli 
süreç hasat edilen çayın hızlıca dem-
lenmesini sağlar. Bu nedenle Çin’de, 
Japonya’da çoğu çayın demlenme süresi 
birkaç dakikayı aşmaz. Bizde ise çay 
hasadı biçme makası ile bitkinin körpe 
ve olgun yaprakları kesilerek yapılır ki 
bu hasat biçimi körpe, tomurcuk, sap, 
olgun yaprakların karışımından yapılan 
çayın demlenme süresini uzatır, tadını 
değiştirir, çaya bitterlik  yani acılık katar. 
Böyle olunca dünyadaki çaydan çok daha 
kuvvetli, daha farklı biçimde demlenen 
bir Türk usulü çay ortaya çıkar.

Peki bizdeki çay neden siyah da 
dünyada beyaz, yeşil renkte çaylar 
da içiliyor? Bu siyah renk, yeşil çayın 
mayalanması olarak bilinen ama aslında 
çayın okside edilmesinin sonucunda 
ortaya çıkar. Bu tarz çay Çin’de de içilse 
de en yaygın olarak Türkiye, İran ve biraz 
da İngiltere’de tercih ediliyor. Bunun 
asıl nedeni okside edilmemiş çaylar kısa 
bir süre sonra aromalarını kaybederken 
siyah çay uzun bir raf ömrüne sahip. 

Açık renkli çayların koku ve tatları 
zarifken koyu renkli çayların aroma ve 
tatları, bitter’likleri çok daha kuvvetli. 
Biz siyah yani okside olmuş çayları su 
ile seyrelterek içmeyi tercih ediyoruz. 
Çaycı İngilizlerin çoğu çayı da raf ömrü 
nedeniyle siyah renkli. Onlar ise siyah 
çayın kuvvetli dem tadını genelde süt ile 
bazen şekerle dengeliyorlar.

Demleme süresine gelince genelde 

sıcak su çayın üzerine dökülür ve çayın 
rengi doğrultusunda kısa bir süre sonra 
çay ile dem ayrılır. Böylece çay demi 
daha fazla demleyemez. Bizde ise çayın 
demi uzun sürede çıktığından çay ile 
dem beraberce bazen saatlerce dem-
lenmeye devam eder ve bardağa servis 
edilirken tadını ayarlamak için dem, su 
ile seyreltilir. Bu sayede çayın bitter’liği 
ayarlanır. Bu nedenledir ki bizdeki çay-
danlık iki parçadan oluşurken doğuda ve 
batıda çaydanlık tek parçadır.

Peki çay fincandan mı, ince belli 
bardaktan mı içilmeli? Demli çaylar için 
saydam bardak önemli. Biz çayı açık, 
tavşan kanı, demli diye farklı miktarda 
su ile seyrelttiğimizden rengi görmek tat 
ayarlamasını sağlıyor. Açık renkli çaylar 
ise kısa sürede demlendiğinden sulandır-
ma gerektirmiyor ve bu nedenle porselen 
veya seramik bardaklarda içilebiliyor. 

Çayın Türkiye’de yıllarca devlet 
tekelinde olması çay tarımının kalite 
gözetmeden yapılmasına neden olmuş 
olabilir. Bunun sonucunda çayın tadını 
dengelemek tüketicinin yarattığı çift 
demlik ile demleme, saydam bardaktan 
çayı içme, şeker ile içilmesi gibi sonuçlar 
yaratmış. Gerçi zaman içinde kendine 
has bir çay kültürü oluşmuş. Özel sek-
törün katılımı ile çay hasadının kalitesi 
artmış olsa da rekabet sayesinde gelecek 
günlerde daha kaliteli hasat edilen çay-
lar içiyor olabiliriz umarım. •

Herhalde çoluk çocuk, genç, yaşlı 
aramızda makarna sevmeyenimiz 
yoktur. Ben de bugün sizlere iyi ma-

karna pişirmenin püf noktalarını  vermek 
istiyorum. Bu arada artık gluten tüketmek 
istemeyenler için de glutensiz makarna 
çeşitleri mevcut. Yine de evde kendi hamu-
rumu açmak istiyorum derseniz, onun için 
de temel bir tarif vereceğim. Gelelim iyi 
makarna pişirmenin püf noktalarına...

• Öncelikle iyi bir makarnaya ihtiya-
cınız var. Bunun sırrı, kullanılan durum 
buğdayının kalitesi ile doğru orantılıdır. 

• Haşlama için, makarnanın yaklaşık 
3 misli fokurdayan kaynar suya ihtiyacınız 
var. Su miktarını az tutmayın. 

• Suyuna koyacağınız tuzun miktarı 
büyük önem taşır. Piştikten sonra koyaca-
ğınız tuz ise lezzete katkı sağlamayacaktır. 

• Makarna haşlarken içine yağ kat-
manın, makarnalarınızın yapışmamasına 
faydası yoktur. Zaten su ve yağın özgül 
ağırlıkları farklı olduğu için yağ üste çıkar. 

• Makarnayı haşladıktan sonra asla 
yıkamayın. Bütün lezzeti ve besleyici kısmı 
boşa gider.  Ayrıca süzdüğünüz suyu da 
atmayın. Çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

• Makarna haşlarken ekstra yoğun 
bir lezzet katmak isterseniz, suya et veya 
tavuk suyu katabilirsiniz. 

• Gelelim en çok tartışılan konulardan 
biri olan pişirme süresine. Bunun en kolay 
yöntemlerinden biri paketin üzerindeki 
süreye uymak. Bazı İtalyan kökenli mar-
kalarda bu süre belki size az gelebilir. Ama 
şunu belirtmek isterim ki, usulen makar-
na, biraz dişe gelmelidir. 

• Haşladığınız ve süzdüğünüz ma-
karnayı tabağa alıp sos dökmek yerine, 
hazırladığınız sosla 2 dakika daha pişirmek 
önemli püf noktalarından biridir.

Evde taze makarna
Vereceğim tarif, en temel metot. 100 gr 
una, 1 büyük yumurta, biraz tuz. Sert bir 
hamur olacaktır, güç gerekebilir. Streç 
filme sarıp yarım saat buzdolabında 
beklettiğiniz hamuru bezelere bölün. Un 
serptiğiniz tezgahta açabildiğinizce ince 
açmaya çalışın. Taze makarna için pişme 
süresi yaklaşık 3 dakika olacaktır. •

 

Makarnanın 
büyülü dünyası

Çay da deseniz tea de 
deseniz, çayın kökenini 
araştırdığınızda tüm yollar
Çin’e çıkar. Bizde “milli 
içecek” haline gelişi ise 
Cumhuriyet’le birlikte olur

Çay nerenin
milli içeceği?

@ogulturkkan

Oğul
Türkkan

Memet Özer ile  
Yemek Konuşalım
memetzr@gmail.com

MALZEMELER
• 4 adet olgun ve etli domates 
rendesi
• 3 iri diş sarımsak ( kabukları 
üzerinde ve hafif bıçakla üzerine 
basılmış )
• 1 bağ taze fesleğen
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 2 dilim ince kesilmiş kuru ya da 
taze chili biberi
• 1 tatlı kaşığı domates salçası ( 
domatesleriniz çok olgun ve lezzet-
liyse gerek yok )
• 4 kaşık zeytinyağı
• 1 kepçe makarna haşlama suyu
• Üstü için rendelenmiş parmesan
Tuz karabiber

HAZIRLANIŞI
Bir sos tavasını ısıtın, içine sarmısak-
ları ve biberi atın, sarmısaklar hafif 
renk değiştirene kadar soteleyin, 
daha sonra tavanın içinden biberleri 
ve sarımsakları alıp salça ekleyip bi-
raz kavurun. Domates rendesini ek-
leyip tuz, karabiber ve şeker ekleyip 
yaklaşık 10 dakika pişirin. Elinizle 
kopardığınız fesleğen yaparakları-
nın bir kısmını ve makarna suyunu 
ekleyip 3 dakika daha pişirin. Haş-
ladığınız makarna ile buluşturun.  
Taze fesleğen yaprakları ve rende 
parmesan peyniri ile servis yapın.

TEMEL ACILI DOMATES 
SOS (Arrabiatta )

Ve lahana doldurma

Demli çaylar şeffaf bardakta içilir.

Ümit’le dünden lahanayı haşlamıştık. 
Hani şu pazardan aldığım ufak tefek küçük-
çe lahanayı. Bir evvelsi gün doğradığımız 
ahtapotlarla da bir dolma içi hazırlamıştık. 
Yine dünden. Sabahtan işte o lahanayı bü-
tün olarak o harçla doldurduk. Bir güzel de 
iplerle bağlayıp sağlama aldık. En ufak bakır 
tencerenin içine yerleştirip az suyla pişmeye 
koyduk. Doldurmamız pişti, akşama kadar 
kendi kendine ılındı, oda sıcaklığına geldi. 
Sonra da bütün olarak sofradaki yerini 
buldu. Dilim dilim kesip yenilmek üzere.
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KENT VE İNSAN

Kült filmlerden “Little 
Shop of Horrors”da 
etçil bir bitki in-

san yiyerek izleyenleri 
dumura uğratmış ve 
bitkilere bakış açımızı 
değiştirmişti. “Feed 
me/Besle beni” diye 
sahibinden tiz ve tehditkâr 
bir sesle yemek dilenen, jet 
hızıyla büyüyerek insan yiyen ürkünç çiçeği 
ile etobur sarmaşık “şaka karakter” dahi 
olsa Jaws’ın bitki versiyonu olarak kâbusla-
ra kazındı. Ve işte artık saksıdaki bitkilerini-
zi o hızla değilse bile bir miktar coşturarak 
büyütmenin zamanı geldi. 

Hazırlıklar başlasın
Saksılar bir boy büyüğü ile değişti, besin 
katkılı taze toprak karışımları kullanıldı ise 
besin takviyesine en az üç-beş ay gerek 
yok, yazıyı kesip koyun kenara, sonra okur-
sunuz! Şayet bitkileriniz geçen baharda 
kullandığınız  toprak ve saksıda kalacaksa 
besin takviyesi için hazırlanın. 

Çoğumuz için hayaller organik, ger-
çekler kimyasal. Faydasıyla 
zararıyla size gübre nedir, 
besin nedir bildiğimi anlata-
yım; siz vicdan, çevre, bütçe, 
uygulama imkanları ile 
kararınızı kendi bağlamınıza 
göre kendiniz verin. 

Fabrikalarda hazırlanan 
kimyasal besinler için kullanı-
lan “fertilizer” kelimesi Türk-
çe’ye gübre olarak sızmış, 
kafaları karıştırıyor. Oysa “ek 
besin” demek daha doğru. 
Gübre (manure) kelimesinin 
ise gerçek karşılığı organiğin 
alası olan canlı dışkıları! 

Doğaya geri dönüyor
Tarımda kullanılabilenler inek, keçi, at, 
yarasa, tavuk, koyun, güvercin, solucan 
ve doğru kompost yapılırsa insan. Bu tür 
gübrenin en güzel yanı doğal döngü içinde 
yine doğadan gelip doğaya fayda ederek 
değerlenmesi ve hemen değilse bile bir kaç 
ayda içindeki mikroorganizmaları ile topra-
ğınızı besinli, sağlıklı, kolay işlenir, yeniden 
canlı hale getirmesi. 

Bir bahçe, bostan veya tarla için gübre 
ve ilgi alanımıza yeni katılan kompost (hani 
toprağa mutfak, bahçe -yeşil ve kahveren-
gi- atıklarını dengeli karıştırarak yaptığı-
mız) toprağın en kıymetli katkıları. Organik 
tarım yapmak istiyorsanız toprağınızın 
kalitesini iyileştirmeli, kimyasal besin kul-
lanımının fazla atıkları yüzünden kirlenen 
dereleri, suları, tarlalarda biriken ve bitkiler 
için ölümcül olan tuzları hayatınızdan 
çıkarmalısınız.

İşte organik gübre tam burada, 
yerinde, yani tarlada güzel. Onların 

da kendi aralarında farkları var 
elbet, misal bazısı daha az ot 
barındırıyor (keçi) ama zeytin 
çekirdeği gibi minicik kakasını ata 

ata dağlarda dolaştıkları için top-
lanması, bulması zor. İnek, koyun, 

at gübresini en az bir yıl bekletmeniz 
lazım, tazeyken fideleri yakıyor. Solucan 

gübresini de solucanın güzel beslendiğini 
umarak alıp belli bir süre içinde çok bek-
letmeden kullanmalısınız. Ve tüm bunları 
bitki dikiminden bir-iki ay önce yapmakta 
fayda var ki gübredeki hareket ve ve 
bereket sizin bir önceki dikim dönemini-
zinden yıpranarak çıkmış toprağı kendine 
getirecek süreye, yağmura kavuşsun. 

Sıra saksı bitkilerinde
Saksılı süs bitkileri ise bir saksıya hapsol-
muş, içinde yoka yakın besin ile toprakım-
sı, cansız bir karışıma dikilmiş, en fazla 
içinde sarı topçuklar şeklinde ek besin gra-
nülleri katılmış halde size ulaşıyor. Eskiden 
anne bitkilerinin toprağından solucan da 

çıkardı kulağakaçan da. 
Anneler  dibine çay filan 
döküp karıştırıp havalan-
dırırlardı, çünkü saksıdaki 
topraklar evin sağlıklı bah-
çesinden kürekle alınmış 
canlı oluşumlardı. 

Çiçek istiyorsanız...
Artık her şey steril. 
Attığınız çay sadece 
küfleniyor ya da en fazla 
seralarda kimyasal besinle 
hızla büyütülen bitkilerin 

dibine sızmış bir iki zararlının 
yumurtası filan oluyor. Bu durumda saksılı 
bitkilerinizin gelişimi için takviye besin 
vermezseniz ne çiçek açıyor, ne de sağlıkla 
büyüyor. Verilen besinin bitkiye direkt ve 
hemen etki etmesi gerektiği için ben sıvı 
kimyasal besinlerdeki azot, fosfor, po-
tasyum oranları bitki türüne göre  hassas 
ayarlanmış sıvı besinleri ve toz besinleri 
kullanmayı tercih ediyorum. 

Toprak karışımını hazırlarken içine ek-
lenen granülleri ise pek sevemiyorum. Isı 
ve ışıkla aktive oluyor, kışın sıcak ev içleri, 
fazla sulama ile bitkiye zarar verebiliyor

Gel gör ki kimyasal besinler de bir süre 
sonra bitkiyi kötü etkileyen beyaz bir tuz 
bırakıyor. Onları bol sulama ile akıtmalı 
veya üzerinden sıyırmalısınız. Ya da iyi 
bir bahçe toprağı ile toprak karışımınızı 
canlı kanlı hale getirebilirsiniz.  Böylece 
denenmiş onaylanmış solucan gübrelerini 
de kullanabilirsiniz. Sıvı ve katı formları 
ile  şehirli evlerde kullanıma uygun halde 
yaygın bulunuyor. Karar yine sizin! ●

Beslenme vakti geldi
Faydasıyla zararıyla gübre nedir, besin nedir,

bildiğimi anlatayım. Siz, vicdan, çevre, bütçe ve
uygulama imkânlarına göre kararınızı verin

Isırmayla baş etmenin yolları

Y
avru büyütürken yö-
netmekte en zorlanılan 
durumlardan birisi yav-
runun can acıtan, ince 

ve keskin dişleriyle özellikle elleri 
ve ayakları ısırmasıdır. Köpek 
sahipleri bir dönem kendilerini 
o kadar çaresiz hissederler ki bu 
ısırmaların hayat boyunca geç-
meyeceğine inanmaya başlarlar. 
Halbuki bu sonsuza kadar devam 
edecek bir durum değil, her yavru 
büyürken geçirilen bir dönemdir.

Bir yavrunun gösterebileceği 
en normal davranışlardan birisi 
dişliyor olmasıdır. Bazısı biraz 
daha fazla ısrarcıdır. Her yav-
ru sahibinin tadına bakacaktır, 
evi kemirme ihtimali de vardır. 
Çünkü köpekler dünyayı ağız-
larıyla keşfederler. Ve bu yolla 
etkileşime girerler. Biz ellerimizle 
kavrayabilirken, onların patileri 
buna uygun olmadığından tutma, 
kavrama ve taşıma için ağızlarını 
kullanırlar.   

Bir yavruya evinizi açmadan 
önce başınıza bunların geleceğini 
biliyor olmalı ve sabırla ufaklığı 
yönlendirmelisiniz. Önemli olan 
bunun daimi bir iletişim kurma 
şekli olmasının önüne geçmektir. 

Peki 2 aylık bir yavru bu ısır-
ma/dişleme/kemirme gibi dav-
ranışlardan ne zaman vazgeçer? 
Bu her köpeğe göre değişmekle 
birlikte 7 aylık olana kadar devam 
edebilecek bir süreçtir. 4-4.5’uncu 
aylarda diş değişimi başlar ve 
6-6.5 aya kadar da tamamlanma-

sı sürebilir. “Bizimki ısırmasın” 
deme şansımız yoktur. Bebeklerde 
olduğu gibi yavru köpeklerde 
de belirli aylarda ortalama belirli 
gelişmeler görülür. 

2-4 ay arasındaki dönemde 
özellikle daha can acıtan ısırık-
lar yaşanılmasının sebebi yeteri 
kadar enerji atamıyor olmalarıdır. 
Aşı takvimi tamamlanmadığı için 
dışarda fiziksel egzersiz eksiği 
olan köpeklere, uygun ev içi 
egzersizler ve zihinsel uyarımlar 
yaptırmak ısırmaları hafifletir. 
Mesela daha önceden çalıştırmış 
olduğunuz “geç yerine” ve “bek-
le” komutları böyle zamanlarda 
köpeğinizi sakinleştirebilmek, 
neyi istemediğinizi ve beklenti-
nizin ne olduğunu anlatıp pratik 
yapmak adına iyi bir çalışmadır.

Enerjisini atabilmeli
Zihnini meşgul edecek doğru 
oyuncaklar tercih ederek evde 
kendi kendine enerji atmasını 
sağlayabilirsiniz. Kemirme ve 
çiğneme oyuncaklarına da ilgi 
gösterecektir. Bununla birlikte 
çekiştirme, at-getir gibi oyunlar ve 
eğitim çalışmaları da köpeğinize 
ne istediğinizi anlatmak için iyi 
bir yoldur.

 “Bırak” komutunu öğretmek, 
bunu oyuncaklarla ilişkilen-
dirmek de ısırma davranışını, 
onayladığınız başka bir davra-
nışa yönlendirebilmek için size 
yardımcı olacaktır. Aynı şekilde 
onunla yaşam düzeniniz ve eğitim 

çalışmalarınız içerisinde istemedi-
ğiniz her davranışı önce “hayır” 
ile ilişkilendirmeniz, zamanla 
yanlış yaptığını fark etmesini 
sağlayacaktır.

Kendi haline bırakın
Sakinleştiremediğiniz bazı zaman-
lar olacaktır. O anlarda köpeğini-
ze kızmak yerine sakince kendi 
alanına yönlendirip yanından 
ayrılarak kendiliğinden sakin-
leşmesini bekleyin. Bunu net ve 
istikrarlı uygularsanız bunun bir 
ceza değil, o ortamdan mahrum 
kalmak olduğunu öğrenecektir. 
Kendi alanında kendi oyuncak-
larıyla vakit geçirmek yerine 
bizimle kalmanın kuralının ısırma 
davranışı göstermemek olduğunu 
anlayacaktır. Buna bir alternatif 
olarak da siz ortamdan uzaklaşa-
bilirsiniz.

En yapmamanız gerekenler ise 
yavruyu ısırmaya teşvik ede-
cek oyunlar oynamak, ev içinde 
ani hareket etmek, koşturmak, 
saçaklı ve sallanan kıyafetler 
tercih etmek, size ısırma hamlesi 
yaptığında hızlıca kendinizi geri 
çekmek ve yüksek sesle bağırıp 
elinizi ayağınızı kaçırmak. Bunlar, 
yavruyu daha çok ısırmaya teşvik 
eder.

Her ne olursa olsun bu sürecin 
geçici olduğunu bilerek, köpeğini-
ze sabırla ve doğru yönlendirme-
lerle yaklaşmayı ihmal etmeyin.

Sağlıkla bir arada olabileceği-
miz bol patili günlere...●

Gamze 
Aral

@gamzeilefelix

Köpek eğitmeni ve 
köpekle yaşam koçuHer yavru köpek sahibinin tadına bakar, 

evdeki eşyaların da... Çünkü onlar dünyayı 
ağızlarıyla keşfeder. Önemli olan bunun bir 
iletişim şekli olmasının önüne geçmektir

LABOFEM •FEM GÜ
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Besinler bitki 
dikiminden 
bir-iki ay önce 
verilmeli. 
Gübrenin 
toprağı kendine 
getirmesi 
için süre 
tanımalısınız.

Bu sahneyi yaşamamak için 
bitkilerinizi doyurun!
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SUAT BAŞAR ÇAĞLAN

Jules Verne’in 1883 tarihli İnatçı 
Keraban romanında Hollandalı bir 
tütün tüccarı dostu Keraban Ağa ile 
buluşmak için İstanbul’a gelir. Kera-

ban Ağa’nın Üsküdar’daki konağına gitme 
niyetiyle Tophane’den karşıya geçecek-
lerdir, ancak o gün Boğaz geçişlerine yeni 
vergi konmuştur. Tepesi atan Ağa sandala 
binmem diye tutturup akla zarar bir yön-
tem bulur: Tophane’den Üsküdar’a gitmek 
için batıya, Trakya’ya yönelecek, Kırım ve 
Kafkasya’dan dolaşarak Karadeniz’in kuze-
yinden imkânsız bir rota çizecektir.

Yılmaz Vural yaklaşık 35 yıldır Adapa-
zarı’ndan Kadıköy’e gitmeye çalışıyor, ama 
bir türlü olmuyor. Fenerbahçe ne zaman 
hocasız kalsa Vural’ın ortaya çıkacağını, 
“En iyi sen yaparsın hocam!” şeklinde 
destek göreceğini biliyoruz. Sonra Alman-
ya’daki eğitim, yabancı düşmanlığına yakın 
bir yerlilik güzellemesi, nepotizm eleştirisi, 
“şampiyon yaparım!” vaadi geliyor. Ardın-
dan Fener’in yeni hocası açıklanıyor.  

Yeri bambaşka
Vural’ın hikâyesindeki ilginçlik aslında 

ortada bir trajedi yokken hocanın hak 
söylemindeki ısrarı. 1953 doğumlu Vural 
2. ligde top oynamış bir işçi çocuğuydu. 
Almanya’daki eğitimi ve Özkan Sümer’in 
desteğiyle hocalığa iyi bir başlangıç yaptı. 
İki Başbakanlık Kupası (Bursaspor, 1992 
ve Trabzonspor 1996) kazandı; dinamik ve 

pozitif oynayan takımlar kurdu. Milli takım 
hocalığına yaklaştığı oldu. Anadolu futbo-
lunda 35 sene sağ kaldı. Geçtiğimiz aylarda 
Covid’i yendi ve “Orada ölmek isterim” 
dediği kulübeye döndü. Dayanıklılığı, dışa 
dönüklüğü ve mizah duygusu sayesinde 
özgün bir yer edindi. 

Anadolu döngüsünü kırmak
Üstelik mümbit topraklarda yetişmemişti. 
1955-85 arası erken modern Avrupa futbo-
lunda Türkiye yoktu. Galatasaray’ın 88-89 
Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinden 
önce sınır ötesi rekabet hayaldi. Yılmaz Vu-
ral, Hikmet Karaman, Giray Bulak, Güvenç 
Kurtar, Hüseyin Kalpar gibi isimler bu ba-
şarısızlık söylemini miras aldı. Zinciri kıran 
Denizli, Terim ve Güneş gibi akranlarına 
bazen saygı duydular, bazen başarılarını 
dört büyükler halesine bağladılar. Türk fut-
bolunun derdi bitmez, çocukların hayırsız, 
büyüklerin düşüncesiz olduğu kalabalık bir 
aileye benzediği fikrini büyüttüler. 

Haksız da değildiler. Anadolu’da görev 
yapmak zor. Örneğin Brighton’ın hocası 
maç öncesinde takımın dizilişine kafa 
yorarken siz bir oyuncunun internet kota-
sıyla, ücret alamayanları motive etmekle 
uğraşabilir, üçlü savunmaya geçmeye 
çalışırken yerel seçim sonucu belediyenin 
el değiştirmesiyle kovulabilirsiniz. Küme 
düşme korkusu da cabası. Ama hocalar da 
çokça şikâyet ettikleri bu yeniden üretim 
zincirini kıracak cesareti gösteremedi. Bu 
yüzden futbolun Figüranlar Kahvesi’nde 
oturup bir sonraki atamayı beklemek 

zorunda kaldılar. Ne kendilerini sarf mal-
zemesi olarak gören zihniyete karşı ortak 
bir demeç verdiler ne yurtdışına meylettiler 
ne de becerileriyle hiyerarşide yükselecek 
parıltıyı gösterdiler. Yanal ve Avcı gibi istis-
nalar emeklerinin karşılığını iyi kötü aldılar. 
Yeni kuşak böyle ilham buldu.

Türkiye gibi
Vural ise farklı bir yolu seçti. Keraban Ağa 
eski kafalıydı; ne telgraf kullanır ne trene 
binerdi. Vural yeni araçları kucakladı. Tele-
vizyona çıktı, hakkında başkasının söyle-
mesi gerekenleri kendisi söyledi. Yeniliklere 
de imza attı: İnadım İnat adlı otobiyografisi 
beşinci baskıya hazırlanıyor. Kendine ait bir 

internet sitesi ve youTube kanalı var. Fut-
bolun oyun, hatta şov olduğunu kulübe-
deki hareketleriyle ve medyadaki varlığıyla 
bizzat gösterip bu toksik ortamda tansiyon 
düşürücü etki yarattı.

Öte yandan bu hikâyede biraz çapaklı 
bir boyut da var. Vural bulunduğu ve 
sevildiği onca şehirden sonra Türkiye’ye 
dönüştü ve ülkeyi saran “haklılık hastalığı” 
illetine tutuldu. Haklılık hastaları genellikle 
iki belirti gösteriyor: Birincisi, insanların 
ciddi bir bölümünün konumlarını hak 
etmediği iddiası – doğru; dünya asla adil 
olmadı. İkincisi, kendisinin daha fazla-
sını hak ettiği savı. Ancak ilk aşamadan 
ikinciye geçiş bir veriye ya da olguya değil 

inanç sıçramasına dayanıyor. Vural Fener’i 
şampiyon yapabilir ama bunun için elimiz-
deki tek veri, onun böyle söylüyor olması. 
Gerçekten bir haksızlık olabilir (hatta var) 
ama sırf haklı tarafta olmak her eylemimizi 
doğru ve yeterli kılmaya yetmiyor. Dahası, 
bu söylem hocanın değerini aşındırıyor. 

Yola devam
Vural ile toplum arasında başka benzer-
likler de var: Keskin epistemolojik iniş 
çıkışlar (bir gün en bilge hocayken ertesi 
gün cinsiyetçi bir beyan sonrası çocuksu 
cehalet), yüzey sevgisi ve derinlik korkusu 
(bir konudaki ilk soruya verilen şık cevap 
sonrası argüman eksiği), zayıfı biraz daha 
kolay ezme eğilimi (kırmızı kart gören 
Kamerunlu oyuncusu Effa’yı dövme giri-
şimi), vadesi dolmuş bir çabayla bugünü 
kurtarma inadı (30 yıllık bir diplomayla 
bugünkü futbola yön vereceği inancı), giz-
li özneler (“yaptırmazlar”), Türk-yabancı 
karşıtlığı (“bizim insanımız”), maneviyat 
vurgusu (“Allah’ım bana üç büyükleri 
veya milli takımı nasip et”) gibi huylar 
sadece Yılmaz Hoca’nın değil ülkenin 
karakteristik özellikleri.

Toplumla kurulan bu özdeşliklere 
karşın zamanın ruhu Vural’a pek yaramı-
yor. Ezilenlerin mağduriyetini ön plana 
çıkarırken hâlâ 1990’ların vicdanına 
sesleniyor. Alın teri ve ekmek parası gibi 
argümanların neoliberal dünyada bir 
karşılığı yok. Hakikat sonrası Türkiye’de 
en mağdur olabilmek için evvela en güçlü 
olmak gerekiyor. 

İnatçı Keraban sonunda Üsküdar’a 
ulaşmıştı. Vural’ın macerası ise devam 
ediyor. Keraban Ağa gibi rotasını Kırım 
ve Kafkasya üzerinden çizdiyse haberler 
iyi demektir. Şu anki durağı Erzurum; 
Adapazarı’ndan çıktığı bu uzun yolculukta 
Kadıköy’e giderek yaklaşıyor olabilir. • 

Vural’ın 35 yıl süren Kadıköy seferi
Modern çağın İnatçı Keraban’ı Yılmaz Vural tam 35 yıldır 
Adapazarı’ndan Kadıköy’e gitmeye çalışıyor. Anadolu’da 
35 yılda 32 takım çalıştırmanın verdiği saygınlıkla...

Süper 
Lig’in  
devir 

daimi

32. hafta itibariyle Süper 
Lig’deki baş döndürücü hoca 
trafiği yaşandı. Şu ana kadar 16 
ekipte en az bir teknik direktör 
değişikliği yaşanırken toplamda 
29 hocanın görevine son verildi. 

Hamza Hamzaoğlu, İsmail Kar-
tal ve Marius Sumudica sezon 
içinde iki farklı takımda görev 
yaptı. Gençlerbirliği üç hocayla 
toplam dört dönem çalışmış 
oldu. Kayserispor beş hoca 

değiştirirken, Sarı-Kırmızılıların 
2004 doğumlu yıldız adayı Emre 
Demir profesyonel kariyerinin 
ilk 30 maça sekiz farklı hocayla 
çıkarak belki de trajikomik rekor-
lardan birine imza attı. 

Yılmaz Vural, 
 Covid-19’u yendikten 

sonra çok sevdiği 
kulübeye döndü. 
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