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Apple ile Facebook’un reklam kavgası

7 milyar doları geçti

Apple’ın “artırılmış gizlilik” güncellemesi 
devrede. ABD’li şirket kendi cihazlarında 
kişisel verilerin izlenmesiyle ilgili kararı 
tamamen kullanıcıya bıraktı. Bu hamleye 
en büyük tepki ise Facebook’tan geldi

Kişisel verilerle hedefli reklam dağıtımı 
yapan Facebook, 80 milyar dolarla 
piyasanın en büyük oyuncularından. 
Ancak rahatsızlığını “küçük işletmeler 
zarar görecek” söylemiyle dile getiriyor

Yeni yoksullar
“Derin Yoksulluk Ağı”na göre pandemi yeni yoksullar yarattı. Aralarında 
gıdaya erişemeyenler bile olan bu grup, devlet verilerinde görünmüyor

Tutunamayanlar
Sosyolog Nilüfer Narlı, bu terimi pandemi, işsizlik ve ekonomik krizle 

boğuşanlar için kullanıyor Narlı’ya göre bu yeni sınıfın tek bir seçeneği var, 
dijital çağa adapte olamayanın şansı ise yok. MİNE ŞENOCAKLI 22’de

Üst üste gelen
vurgunlar

Bill Gates’in  
tekno-ütopyası

Çevre yıkımı 
öncesi ‘son çıkış’

“Türkiye, insanların birbirlerine  
en az güven duyduğu ülkelerden 
birisi. Peki nasıl oluyor da bu 
dolandırıcılar kandıracak yüz 
binlerce insan bulabiliyor?” 

Gates’in güneş enerjisine desteği, tekno-
ütopyacılığın bir ifadesi. Teknoloji 
çözümün parçası olmalı; ancak 
asırların karbon emisyonu için 
sihirli bir çare olamaz 

Ömer Madra, 40 ülke liderinin katılımıyla 
yapılan çevrimiçi iklim zirvesini, 
öncesindeki mesajlar ve 
toplantıdaki konuşmalar 
üzerinden anlattı

BEKİR AĞIRDIR 25’te

ÖMER MADRA 30’da

DARON ACEMOĞLU 30’da

Bayram sonuna kadar kapalıyız ama 
evde kaldık diye dünyaya açılmayacak 
da değiliz. İşte karantina günlerinize 
renk katacak 16 kitaplık bir seçki

1920’ler Avrupası... Parfümün 
tek esanstan oluştuğu yıllar. 
Gabrielle ‘Coco’ Chanel 
adlı devrimci, sıfırdan 
bir koku yaratmak 
ister ve ortaya Chanel 
N°5 çıkar. Bir daha 
da tahtını kimse 
sallayamaz 

Kariyerinde 50 koca 
yılı ardında bırakan 
Erol Evgin’den 
gençlere tavsiyeler: 
“İşinizi dünya ölçeğinde 
iyi yapmanın 
peşinde olun. 
Başarırsanız, 
para da ün 
de gelir 
bulur 
sizi.” 

İşini iyi yapanı 
para gelir bulur 

Kapanma için 
16 kitap önerisi

En ünlü parfüm 
100 yaşında

Ustasından 
Bodrum kültürü

Sevilen kalem İclal Aydın, Urla, 
Çeşme, Alaçatı’dan izlenim 
ve röportajlarıyla her hafta 

Oksijen’de. İlk yazısı  
sayfa 20’de

Etem Demiröz, 90 yaşında bir 
çınar. Bodrum’un Etem Ustası... 
Çiftçilik, balıkçılık, tamircilik, 
akla ne gelirse yapmış. 
Bize Bodrumlu olmayı 
ve kültürünü anlattı 
DEVRİM SEVİMAY  
yazdı sayfa 18-19’da

Rize İkizdere’de yapılmak istenen taş ocağına 
haftalardır direnen köylüler geri adım atmamakta 
kararlı. Kuşaklardır burada yaşadıklarını, geleceğe 
dair hayaller kurduklarını ve topraklarını kimseye 

bırakmayacaklarını söylüyorlar 7’de

Dedemin mezarını 
onlara mı vereyim?

Türkiye’de esnafa destek tartışıladursun, 
ABD’de sandviççiden en şık restorana 

kadar salgın mağduru her işletme 
yardım aldı. Miami ve New York’ta 

iki dükkanı olan Nusret’in 
payına ise 6.8 milyon dolar 

düştü 13’te

Nusret’e ABD’den 
kıskandıran destek

ELİF TANRIYAR yazdı 37’de 

17’de

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’in serveti 1 ayda 3 milyar 
dolar artarak 7.4 milyar dolara ulaştı. Şahin, İngiliz iş insanı 
Richard Branson ve İtalyan modacı Miuccia Prada’yı geride 
bıraktı. BioNTech de Time’ın en etkili 100 şirket listesine girdi

Platformun kurucularından Hacer Foggo “Mesela krediyle 
ev alıp borca girmiş, sonra bir anda işsiz kalıyor. Artık 
yoksul. Gıdaya erişemeyenler var” diyor.

Türkiye’de üç milyonun üzerinde ailenin elektriğinin 
kesik olduğunu söyleyen Foggo, çöpten bulduklarıyla 
beslenenlerin sayısının da arttığını anlattı. 

Yeni aşı Sputnik V

Gluten zararlı mı?

Rus Sputnik V aşısı yakında 
Türkiye’de de kullanılacak. 61 
ülkeden onay alan, yüzde 90’ın 
üzerinde koruyuculuğa sahip 
iki dozluk bu aşı hakkında 
bilmeniz gereken her şey… 10’da

Amerikalı Dr. Mark Hyman, ‘gluten’in otoimmün 
hastalıklara sahip olanlar için yarattığı riskleri 
anlatıyor. Hyman, “Eğer bir ilacın çözemeyeceği 
gizemli bir rahatsızlığınız varsa, ilk iş olarak 
gluteni hayatınızdan çıkarın” diyor 8-9’da

İclal Aydın 
Oksijen’de

ELİF ERGU’nun Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo’yla söyleşisi 23’te

VALERIE DAYAN’ın yazısı 43’te

ALPER BAHÇEKAPILI’nın röportajı 41’de

İKİZDERE 
İZLENİMLERİ
NİMET KIRAÇ

15’te

Selahattin Duman’ın 

ardından
“Selahattin yaraları olan bir insandı, 

duyarlıydı, incinirdi. Ama bunları 
göstermemek için kendisi dahil 

herkesle ve her şeyle dalga geçerdi.” 
ZÜLFÜ LİVANELİ yakın arkadaşı 

Selahattin Duman’ı yazdı. 6’da
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   Pandemi dönemi hepimizi en 
kırılgan yerlerimizden vurdu

KLİNİK PSİKOLOG, DANS VE HAREKET TERAPİSTİ ZEYNEP ÇATAY

ya başladım. Eğitimimde artık bedene dair 
hiçbir şey yoktu. Master ve doktoramda öğ-

rendiklerimi, yani hareket terapisi ve klinik 
psikolojiyi birleştirmem uzun yıllarımı aldı.

Nasıl birleştirdiniz?
Öğretim üyesi olduğum Bilgi Üniver-

sitesi’nde Dans Terapisi ve Yaratıcı Hare-

ket Programı’nı başlattım. Önce okulda 
“Sanat Terapilerine Giriş” isimli seçmeli bir 
stüdyo dersi açtım. Sözel terapi eğitimi alan 
öğrencilere ilginç geldi, yeni bir iletişim dili 
kazandılar, kendi bedenlerine dair farkın-

dalıkları arttı, spontan ve oyuncu olmayı 
öğrendiler. Kendi kliniğimde de ufak ufak 
dans/hareket terapisiyle tedavi çalışmaları-
na başlamıştım.

Sahneye çıkmaya utananlar  
olmadı mı?

Oldu tabii. Hem öğrenciler, hem danı-

şanlar müthiş bir kaygıyla geliyor. Beden 
bize dair çok şey ifade eden çok özel ve kırıl-
gan bir alan. Hem görülmek, hem saklan-

mak istiyoruz. Modern dünyada bedene dair 
çok norm var; bedenimizi sürekli disipline 
etmeye çalışıyor ve kendimizi sürekli yeter-

siz hissediyoruz. Beden ve zihin bütünlüğü 
sağlamak inanılmaz iyileştirici oluyor. Kendi 
kendimizi yargılayan tavırlarımızı ve perfor-

mans kaygımızı yıkmaya çalışıyoruz. 
Gözümüzün önünde bir seans canlan-

dırır mısınız? 
Bir dans terapisi stüdyosunda olmaması 

gereken tek şey var o da ayna. İçsel aynamı-
zı geliştirmeye çalışıyoruz. Ben bir hareketi 
yaparken nasıl hissediyorum, diğerinin 
hareketi bende nasıl bir etki yaratıyor, bu 
bağlantıları keşfetmeye çalışıyoruz. Aslında 
günlük hayatta yaptığımız hareketler de 
kendimizi nasıl ifade ettiğimize, diğerleriyle 
nasıl ilişkilendirdiğimize dair ipuçları sağlı-
yor ama dinlemeyi bilmiyoruz. Dans terapi-
sinde yargısız bir şekilde bunları dinlemeyi 
ve anlam dünyamızda nereye oturduğunu 
anlamaya çalışıyoruz. 

Travma bedende yüklü
Ama nasıl?
Seans terapisti, ısınma egzersizleriy-

le bedeni aktive edip, duygu ifadesinin 
kanallarını açar. Sonra grup üyelerinde 
uyanan hareket dürtülerini, dans formunda 
yapılandırarak ortak bir ifade dili kurmaya 
çalışır. Grup üyeleri bu ortak 
hareket dilini bedenleri-
ne geçirerek birbirleriyle 
ilişkilendirmeye başlar. Bu 
sırada terapist hareketin 
uyandırdığı duygu ve düşün-

celeri sorabilir; “Şu anda ne 
hissediyorsun? Bu hare-

ketin çağrışımı ne?” gibi... 
Kişide metaforlar ve imgeler 
harekete geçmeye başlar. O 
metaforları açmaya çalışırız. 
Bu bazen ortaya travmatik 
anıları çıkartabilir. Günü-

müzde travmanın bedende 
ne kadar yüklü olduğunu 
biliyoruz. Bu şekilde sözel 
ve sözel olmayan arasında 
gidip gelerek kişiyi tedavi edecek yapıyı 
kuruyoruz. 

Bir örnek verebilir misiniz?
Somatik hastalıkları olan kişilerin 

şikayetleri önemli ölçüde azalıyor. Misal 
cildiyle ilgili yıllardır çözülemeyen prob-

lem yaşayanlar, gece diş sıkanlar gibi... Bir 
katılımcı dans terapisi sırasında çocukken 
geçirdiği yoğun astım ataklarını ve nefes 
alamama deneyimini hatırlamıştı. Bede-

ninde o dönem hissettiği kasılmalar, panik 
ve çaresizlik hissi yeniden canlanmıştı. 
Ancak bu sefer donma tepkisi vermek yerine 
köklenme hissini uyandırabildi ve harekete 
devam ederek bu halden çıkmanın yolunu 
bulabildi. 

Katılımcılar kimler?
Bireysel ve grup seansı olarak, çocuklar-

dan yaşlılara, günlük hayat sorunlarından 
ağır psikyatrik hastalıklara kadar çok çeşitli. 
Her duruma göre odak ve yöntem değişiyor. 
Tek bir şablon yapı yok.  

Covid döneminde çalışmalar nasıl 
devam ediyor?

Sözel tedavi devam ediyor. Beden her 
zaman benim için tedavide çok önemli bir 

katman. Zoom üstünden terapide bile sü-

rekli hareket eden bir beden var karşımda; 
hareketin ritmi, ağırlığı, vurgusu, cümlelerin 
ağızdan nasıl çıktığı... Tüm bu kanallara 
dikkatimi vererek tedaviyi sürdürüyorum. 
Bir de Covid başladığından beri Brooklyn’de 
parkta dans terapisi yapmaya başladık. 
Bu stüdyo dışında yaptığımız ilk terapiydi. 
Kendimizle ve birbirimizle olan ilişkinin içine 
doğayı ve zaman ilişkisini de eklemiş olduk. 
Kaygı hissi yaşayan birçok insana iyi geldi. 
Karda bile devam ettik, doğanın ve mevsim-

lerin dönüşümünü izlemiş olduk.
Şu anda insanlar size en çok hangi 

şikayetlerle geliyor? Ortak bir dil var mı?
Kaygı, belirsizlik, sıkışma hissi çok yo-

ğun. Pandemi dönemi hepimizi en kırılgan 
yerlerimizden vurdu. Zaten hissettiğimiz 
kırılganlıkları daha zor yönetmeye başladık. 
İkili ilişkilerimizde yıllardır biriken yükler ve 
stresler ortaya çıkmaya başladı. Hayatımızı 
olumlu yönde de değiştirdi. Daha aileye 
odaklı, daha kendimizi merkeze koydu-

ğumuz, daha az yoğun bir düzene geçme 
arayışımız var. 

Gençler okula gitmeli
Şu anda evlerinde karantinada olan-

lara tavsiyeniz nedir?
Dayanıklılığın sınırlarını zorlayan bir du-

rum var. İnsanların kaldırma kapasitesi ve 
adapte olma becerisi sonsuz. Bu bir hediye 
mi, ceza mı tartışılır. En önemlisi kendimizi 
dengeleyecek bir pratik bulup, bunu haya-

tımızın içine sokmak; nefes egzersizi, evde 
müzik açıp dansetmek, koşmak, yürümek, 
yemek yapmak, resim yapmak, yazmak, 
meditasyon... Kime ne iyi geliyorsa o. Elle ve 
hareket ederek yapılan her şey çok iyileş-

tirici. Diğer insanlarla ilişkide kalabilmek, 
sosyal etkileşim şart. Bunu karantinada gö-

rüntülü aplikasyonlar üzerinden yapabiliriz. 
Ekran zamanını da dengelemeliyiz. Evden 
çalışma ve evden eğitimle birlikte zaman ve 
mekan ayrımları kaybolmaya başladı. Bir 
de kendimize çok yüklenmemeli ve şefkat 
göstermeliyiz.

Çocuk ve ergen psikoloğusunuz aynı 
zamanda. Covid en çok da gençlerin öz-
gürlüklerini elinden aldı. Gözlemleriniz?

Gençlerin okula gitmeye ihtiyaçları var. 
Sistemde bunun öncelik yapılması şart. 
Ergenler fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan 

çok belirgin gelişim ve 
değişim sürecinden geçiyor. 
Ekran zamanları çok artmış 
durumda. Dikkat sorunları 
keza öyle. İçe kapanma, 
biriken stresle baş edeme-

me, kendine zarar verme 
oranları yükseldi. Boşaltım 
kanallarından mahrumlar. 
Spor, sanat yapamıyorlar, 
günlük sıradan etkileşim-

leri bile azalmış durumda. 
Özgüven ve kaygı bunalımı 
yaşıyorlar. Kendi bedenleri, 
zihinsel kapasiteleri, duygu 
ve anlam dünyaları  değişir-

ken, dünyanın da değişmesi 
ayaklarını bastıkları zemini 

sağlam hissetmemelerine neden oluyor. 
“Ben ne olacağım, nasıl bir dünyada yaşayaca-
ğım?” büyük bir soru işareti haline geliyor.

Bu dönemde ebeveynlere ne tavsiye 
edersiniz?

Ergenler ebeveynleriyle paylaşımcı 
olmayabiliyor. Eğer onları destekleyen bir 
arkadaşları da yoksa, sorunlarını kendi 
başlarına çözmeleri çok zor. Güvende olma 
hissini pekiştiren ve kaygıyı azaltan en 
önemli etken insanlarla temasta olmak. 
Bir arkadaşla dahi olsa, açık havada 
güvenli şekilde görüşmeleri ideal olanı. 
Ebeveynler yine çocukların açık hava 
egzersizlerinde ısrarcı olmalı. Birbirimize 
ve çocuklarımıza karşı anlayışlı olmalı-
yız, konuşmak için fırsatlar yaratmalıyız. 
Aile olarak birlikte olabileceğimiz yemek 
zamanı gibi rutinler yaratmak, onlar için 
orada olduğumuzu bilmelerini sağlamak 
önemli. Aynı evin içinde olmak, birlikte 
olmak anlamına gelmiyor. Bütün dünyanın 
içinden geçtiği çok zor bir dönem olduğu 
gerçeğini tanımak ve dile getirmek gerek. 
Dış dünya güvensiz hale gelse de, evin 
içinde güven hissi çok önemli. •

Psikolog olmaya nasıl karar ver-

diniz?
Küçüklüğümde, çok anlama-

sam da annemin çocuk psikolojisi 
üzerine kitaplarını karıştırırdım. 12 yaşında 
psikolog olmaya karar verdim; içgüdüsel bir 
seçim.

Dansa ne zaman başladınız?
O da çocukluktan beri tutkum. Boğaziçi 

Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne girdikten 
sonra modern dansa ve doğaçlamaya dayalı 
yöntemlere ilgi duymaya başladım. 

Bu iki tutku; dans ve terapi ne zaman 
birleşti?

Emprovizasyon yaparken kendime dair 
birçok şey keşfettim. Anda olmaya, anı 
anlamaya yönelik çok önemli bir deneyimdi. 
Varlığımı hissediyordum. Aynı zamanda bir 
etkileşim imkanı da vardı. Başka biriyle ilişki 
içinde dansetmek, etkiye dürtüsel tepki 
vermek, o anın şekillenmesine tanık olmak 
bana çok heyecan verici geldi. Ancak ikisi-
nin birleşebileceğini bile bilmiyordum. Ta 
ki bir arkadaşım dans terapisi diye bir şeyin 
varlığından bahsedene kadar.

Amerika’ya göç etmeniz de bu şekilde 
oldu değil mi?

Evet. 95 yılıydı. O zaman internet pek 
yok. Zorlu araştırmalarla Lesley Üniversi-
tesi Dışavurumcu Sanat Terapileri yüksek 
lisans programından haberdar oldum ve 
Boğaziçi’ni bitirir bitirmez Boston’a geldim. 
Bu okul hala dans terapisi üzerine eğitim 
veren nadir okullardan biri. Burada beden 
ve zihin bağlantısıyla tedavi üzerine yöntem 
ve yaklaşımları öğrendim ama klinik ve 
teorik donanımım yeterli değildi. Mezun 
olduktan sonra, klinik psikoloji üzerine New 
York Lond Island Üniversitesi’nde doktora-

AYŞE ACAR
acarayse@yahoo.com

Bir hastam, dans 
terapisi sırasında 

çocukken 
geçirdiği yoğun 
astım ataklarını, 
nefes alamama 

deneyimini 
hatırlamıştı. 
Bedeninde o 

dönem hissettiği 
kasılmalar, panik 

ve çaresizlik 
hissi yeniden 
canlanmıştı

Dansa ve psikolojiye merakı 
küçük yaşlarda başlıyor.

Yüksek lisansını Boston Lesley 
Üniversitesi’nde Dışavurumcu 
Sanat Terapileri üzerine yaptıktan 
sonra, New York Long Island 
Üniversitesi’nde klinik psikoloji 
üzerine doktorasını yapıyor.

Yıllar sonra bu iki tutkusunu 
birleştiriyor ve Bilgi Üniversitesi’nde 
Dans Terapisi ve Yaratıcı Hareket 
Programını başlatıyor. 2018’de 
New York’a dönüp, kliniğinde bu 
terapileri danışanlarına uygulamaya 
başlıyor.

Çocuğundan yaşlısına her yaştan 
insana bedenimizle kendimizi ifade 
etmeyi, bedenle zihin bütünlüğünü 
sağlamayı, kendi deyimiyle ‘içsel 
aynamıza bakmayı’ öğretiyor.  

Bu hafta New York’dayız. 
Konuğumuz klinik psikolog, hareket 
ve dans terapisti Zeynep Çatay. 

Çatay’la dans ve hareket 
terapisinin nasıl iyileştirdiğini, 
evlerimize kapandığımız şu günlerde 
dengemizi nasıl bulabileceğimizi, 
ergen çocuklarımıza nasıl 
yaklaşmamız gerektiğini konuştuk.

Klinik psikolog 
Zeynep Çatay, 
“Pandemi 
döneminde 
insanlarda kaygı, 
belirsizlik, sıkışma 
hissi çok yoğun. 
İkili ilişkilerimizde 
yıllardır biriken 
yükler ve stres 
ortaya çıkmaya 
başladı” diyor. 
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B
iri Türk biri ABD’li 
olan eşcinsel çiftin ve-
layet davası, iki ülke 
yargısını karşı karşıya 

getirdi. Minnesota’da yasal 
evlilik yapan kadınlar arasında-
ki davada ABD yargısı çocuğu 
istedi, Ankara’daki mahkeme 
ise sperm bankası aracılığıyla 
doğan çocuk için “Velayet bağı 
yok” diyerek talebi reddetti.

Ankara 5’inci Aile Mah-
kemesi’nde görülen davanın 
dosyasına göre, Türk vatan-
daşı N.S. ile ABD vatandaşı 
C.B., 2008’de internette tanıştı. 
Ankara’da çalışan N.S. tayini-
ni isteyerek, İstanbul’da özel 
İngilizce öğretmenliği yapan 
C.B. ile yaşamaya başladı. Bu 
sırada C.B., Danimarka’da 
sperm bankası aracılığıyla bir 
kız çocuğu dünyaya getirdi. 
Ancak çocuğa 16 aylıkken 
otizm teşhisi konuldu. Çift, 
bunun üzerine ücretsiz tedavi 
için Nisan 2013’te ABD’ye gitti. 
Ardından da eşcinsel evliliğin 
yasal olduğu Minnesota’da 
nikah kıydı.

Kıskançlıklar başladı 
ABD günlerinde N.S. de sperm 
bankası aracılığıyla hamile 
kaldı ve sağlıklı bir erkek do-

ğurdu. N.S.’nin dosyadaki be-
yanına göre, eşi ikinci çocuktan 
sonra kendisini aşırı kıskan-
maya başladı.  Sosyal medya 
hesaplarını takip etti, ilişkileri 
giderek bozuldu ve nihayetin-
de bir gün iki çocuğun gözleri 
önünde arkasından yaklaşıp 
elleriyle boynunu sıkarak öl-
dürmeye kalkıştı. Şiddet olayı 
üzerine N.S. boşanma davası 
açtı, mahkeme ABD’li kadına 
iki yıl süreyle evden uzaklaş-
tırma verip 2 bin 500 dolar da 
nafakaya hükmetti.

Bu sırada kanser teşhisi 
konulan N.S., oğluyla birlikte 
Türkiye’ye gelip 4 yaşındaki 
çocuğu Türk vatandaşlığı-
na kaydettirdi. ABD’li kadın 
ise çocuğunun kaçırıldı-
ğı gerekçesiyle ülkesinde 
dava açtı. Minnesota’daki 
mahkeme,“müşterek evliliğin 
ürünü” olduğu gerekçesiyle 
çocuğun ABD’ye iadesine 

karar vererek, talebini Adalet 
Bakanlığı’na iletti. Başvurunun 
işleme konulmasının ardından 
Ankara’da savcılık çocuğun 
iadesi için dava açtı.

Ankara 5’inci Aile Mahke-
mesi’nde görülen duruşmada, 
müvekillerinin çocuğun annesi 
olduğunu söyleyen C.B.’nin 
avukatları “Yetkili mahkeme 
mutad mesken ülkesindedir. 
Davalı taraf, değiştirilmesini 
istediği bir durum varsa o 
mahkemeye başvurmalıdır 
ki, kendisi de 2013’ten beri 
ABD’de yaşamaktadır” dedi.

N.S.’nin avukatı Yasemin 
Öz ise eşcinsel evliliğin Türki-
ye’de yasal olarak tanınmadı-
ğına dikkat çekerek, çocuğun 
Türk annede kalması gerek-
tiğini “Bu evlilik ve velayet 
Türk hukukuna göre tescil 
edilebilecek nitelikte değil, 
yok hükmündedir” sözleriyle 
savundu. Öz, çocuğu Türk 
annenin doğurduğunu vurgu-
layarak, Lahey Sözleşmesi’nin 
iade için “kan bağı, soy bağı 
veya velayet ilişkisi” koşullarını 
aradığını hatırlattı.

Olayı yargıya taşıyan Türk 
anne N.S. ise dilekçesinde yaşa-
dıklarını şöyle anlattı:

“Üç yıl aradan sonra ilk 
defa oğlum ve ben ailemle yüz 
yüze iletişim kurabildik. Türki-
ye’de büyük bir ailesi; annean-
nesi, üç teyzesi, bir dayısı ve 

kuzenleri var. Her biri ile kısa 
sürede yakınlık kurdu. Sevgi 
içinde büyük bir aile tarafından 
Türk kültürünü de öğrenerek 
ve güven içinde büyüyor. 
Burada ailemin desteğiyle bir 
süre çalışmadan oğluma ba-
kabilirim. Türkiye’de İngilizce 
öğretmeni olarak iş yapma ola-
sılığım daha fazla. Amerika’da 
part time çalışarak en fazla 
1500 dolar kazanabileceğim için 
oğlumla geçinmemiz müm-
kün değil. Amerika özgürlükler 
ülkesiyken hayatımın en özgür 

olmadığım dönemini orada 
geçirdim. Amerika’da kaldığım 
süre içinde bana bakıcı, oğluma 
da kızının oyuncağı muamelesi 
yapılan bu evliliği kabul etmi-
yorum. Şimdi dördüncü evre 
göğüs kanseriyim ve oğlumla 
birbirimizi görebileceğimiz 
süre belki de sınırlı. Bu süreyi 
kendi dilimi konuşabildiğim, 
ailemle ve arkadaşlarımla 
çevrili olduğum, huzur içinde 
Türkiye’de geçirmek istiyorum. 
Oğlum, evlat edindiğimiz bir 
çocuk değildir, ben doğurdum. 

Bu nedenle heteroseksüel ev-
liliklerde olduğu gibi ortak bir 
çocuk olarak görülmemelidir.”

Ankara 5’inci Aile Mahke-
mesi, Türk annenin isteği doğ-
rultusunda çocuğun ABD’ye ia-
desini reddetti ve velayetin Türk 
annede olduğuna hükmetmiş 
oldu. ABD’li C.B.’nin avukatı 
Mert Yalçın ise henüz her şeyin 
bitmediğini, gerekçeli kararı 
beklediklerini belirterek “Ço-
cuğun ABD’ye iadesi gerekirdi. 
Kararı önce istinafa, gerekirse 
Yargıtay’a taşıyacağız” dedi.●

En karmaşık velayet davası
Türk N.S. ile ABD’li C.B. adlı kadınlar, yasal evlilik yapıp sperm bankası yöntemiyle çocuk sahibi oldu. Boşanmak istediklerinde

ise velayet krizi çıktı. Ankara’daki mahkeme evliliği tanımadı “Çocuk Türk annenin” dedi. ABD yargısı ise iadesini bekliyor

CEMAL DOĞAN

Kanserim ve oğlumla 

birbirimizi görebileceğimiz 

süre belki de sınırlı. 

Bu zamanı ailemle ve 

arkadaşlarımla, huzur 

içinde geçirmek istiyorum 
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Yeniden kırmızı halı... 
Amerikan ödül sezonunun 

ticari gücüyle birlikte en 
görkemli ve prestijlisi 

kabul edilen Akademi 
Ödülleri, pandemi 

sürecinde gerçekleşen 
diğer ödül törenlerinden 

farklı olarak dijital 
bağlantılara  

yer vermeyen  
fiziksel bir  

organizasyon  
ve kırmızı  

halı geçişiyle  
sahiplerini  

buldu

93. 
Oscar ödülleri töreni 

ünlü yönetmen 

Steven Soderber-

gh’in tasarımıyla eski 
Hollywood günlerini yaşatmaya çalışan 
bir organizasyon olurken Akademi 
ödülleri tarihindeki bir takım ırkçı ve 
cinsiyetçi bariyerleri de sonunda kırdı. 
İlk defa en iyi yönetmen kategorisinde 
beyaz olmayan bir kadın yönetmen 

Chloé Zhao - 93 yıl içerisinde kategori 
tarihindeki 2. kadın -  en iyi saç-makyaj 
kategorisinde de ilk defa siyah bir kadın 
Mia Neal ödülleri kazandılar. Bir başka 
bariyer de en iyi yardımcı kadın oyuncu 
ödülünü yine Asya’dan, Koreli Yuh-Jung 
Youn’un kazanmasıyla kırılmış oldu. 

Sezon boyunca gerçekleşen diğer 
ödül törenlerinin merkezindeki dijital 
bağlantıların kabul edilmediği, Los 
Angeles Union Station’da gerçekleşen 
geceye 170 civarında davetli katıldı. Ve 
uzun bir aradan sonra lüks markalar için 
en önemli pazarlama mecralarından biri 
olan kırmızı halı geçişi eski görkeminden 
uzak olsa da gerçekleşebildi. 

Açıkçası her ne kadar fiziksel bir 
organizasyon olabilmesi sevindirici bir 

gelişme iken, davetli sayısının şartlar-

dan dolayı az tutulması, sadece adaylar 
ve ödül verenler merkezinde olması, 
kırmızı halıda da doğal olarak bir 
eksiklik hissettirdi. Tilda Swinton, Cate 
Blanchett, Lupita Nyong’o gibi kırmızı 
halının heyecan verici yıldızlarını gözler 
aradı. Tören davetiyesinde belirtildiği 
gibi davetlilerin geceye ‘ilham veren ve 

istek uyandıran’ kıyafetlerle katılmaları 
teşvik edilmesine rağmen, pandemi 
sürecinde gerçekleşen diğer ödül 
törenlerine kıyasla kıyafetlerde daha 
az çeşitlilik görüldü. Katılımın sınırlı 
tutulması, Zoom bağlantılarının kabul 
edilmemesi ve genel olarak da oyuncu-

ların son yıllarda Oscar Ödülleri kırmızı 
halısında risk almaktan çekinmeleri de 
etkenlerdendi.

Kıyafet seçimlerinde nostaljik 
Hollywood esintileri ve canlı renklerin, 
payetlerin, tüllerin, cut-out kesimlerin 
ortaklığı göze çarparken, törende 
hakim olan ayrımcılık karşıtı hava-

nın ve konuşmaların kırmızı halıya 
yansımadığı, herkesin yine güvenli 
sularda yüzdüğü de dikkatlerden 
kaçmıyordu. •

ECE SÜKAN

Peter Dundas 

tasarımı, Oscar 
ödülünü kazan-

dıran ‘Fight for 
you’ parçası-
nın sözlerinin 
işlendiği pelerini 
ve Chopard 

mücevherleriyle 

müzisyen H.E.R.

Seremoninin açılışını 
yapan ve ‘One Night in 

Miami’ filmi yönetmen-

liğiyle adaylığı bulunan 
REGINA KING, tören 
için Nicholas Ghesqu-

ire tasarımlı 1980’ler 
silüetli Louis Vuitton bir 
elbise tercih etmişti. 

AMANDA SEYFRIED, Giorgio 
Armani Privé tasarımı elbisesiyle, 
en iyi kadın oyuncu adayı olduğu 
‘Mank’ filminin Hollywood dönemi-
ni kırmızı halıya taşıyor. 

LAURA DERN son dönemlerde kırmızı 
halıda alternatif seçimleri ile dikkat çe-

ken yıldızlardan biri olarak geceye Oscar 
de la Renta tasarımı, Bjork’un ikonik 
kuğu elbisesiyle ‘Black Swan’ referansla-

rının harmanlandığı bir elbiseyle katıldı.

ZENDAYA geceye, müzik, stil ve kırmızı halı 
ikonu Cher’den referans alınmış asit sarısı 
Valentino bir elbise ile katıldı. Valentino kreatif 
direktörü Pierpaolo Piccioli’nin tasarladığı ve 
yapımı 300 saat süren elbiseye 6 milyon $ 
değerindeki Bvlgari mücevherler eşlik ediyor.

LAKEITH STANFIELD’in An-

tony Vaccerello tasarımı Saint 
Laurent safari tulumu gecenin 
en iyi look’larından biriydi. 

CAREY MULLI-

GAN, geçtiğimiz 
Paris couture 

haftasındaki 
Valentino Haute 
Couture defile-

sinde sergilenen, 
altın rengi payet 
işlemeli elbisesini 
Cartier mücevher-

lerle tamamlıyor.

ANDRA DAY, 
kıyafet seçimi 
için “The United 
States vs. Billie 
Holiday” filminde 
canlandırdığı 
Billie Holiday ve 
yine bir başka 
müzik ve stil ikonu 
Diana Ross’dan 

ilham almış. Altın 
rengi metal örgü 

elbise Vera Wang 
tasarımı. 

‘Ma Rainey’s 

Black Bot-

tom’ filminin 
yıldızlarından 
COLMAN 
DOMINGO’ nun 

Atelier Versace 
tasarımı fla-

mingo pembesi 

takımına 4500 
adet Swarovski 
kristali işlenmiş.
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Travmaların kökeni aile sırları

ZEYNEP ATMACA
zeynepa@gazeteoksijen.com

B
azı korkular vardır kendinizi 
bildiniz bileli sizinledirler. Çocuk 
istemiyor, yüksekten korkuyor, 
domatesin görüntüsü midenizi 

bulandırıyordur. Sebebini bilmediğiniz 
bir tepki gösterdiğiniz, size ait olmadığı-
nı hissettiğiniz bir travmayı taşıdığınızı 
düşündüğünüz oldu mu? Seninle Baş-

lamadı’nın yazarı Mark Wolynn, ödüllü 
kitabında kalıtsal aile travmalarının et-

kilerini ve üstesinden gelmenin yollarını 
hastalarının örnekleri ve egzersizlerle 
destekleyerek anlatıyor. Zoom üzerin-

den bize tedavi yöntemlerini 
deneyimleten Wolynn Oksijen’in 
sorularını yanıtladı.

Kalıtsal travma nedir?
Yaşadığımız travmalara 

verilen tepkiler her zaman 
bizimle son bulmaz. Duygular, 
özellikle strese verdiğimiz tepki,  
çocuklarımıza ve torunlarımıza 
geçerek, travmayı kişisel olarak 
yaşamamış olsalar bile onları benzer bir 
şekilde etkileyebilir. 

Büyükbabamızın travması  
bize nasıl geçiyor?

Bir travma yaşandığında DNA’mızda 
kimyasal bir değişikliğe neden olur ve 
bu bazen nesiller boyunca genlerimizin 
işleyişini etkileyebilir. Orijinal trav-

maya benzer durumlara tepkisel hale 
gelebiliriz. Örneğin, dedemiz savaşın 
parçaladığı bir ülkeden geldiyse yaşa-

dığı travmadan doğan stres tepkileri 
bize geçebilir. Sorun şu ki bu bizim asla 
gelmeyecek bir felakete hazır bir şekilde 

yaşamamıza sebep olabilir. Başka bir 
deyişle, ebeveynlerimizden veya onların 
ebeveynlerinden kaynaklanan korkular-

la doğabilir ve onların bizim olduğunu 
düşünebiliriz. 

Travma iki kuşak 
gözlemlenebilir
Kalıtsal travmanın ardındaki bilimsel 
araştırma nedir?

Bilim insanları uzun zamandır böyle 
bir şey olduğundan şüpheleniyorlardı. 
Ancak Mount Sinai Tıp Fakültesi’nde 
psikiyatri ve sinirbilim profesörü Rachel 
Yehuda Holokost’tan kurtulanların 
çocuklarının ebeveynleriyle aynı travma 
semptomlarıyla doğduğunu keşfetti. 

Benzer sonuçlar 11 Eylül olay-

larını yaşayan hamile annelerin 
bebeklerinde de rastlandı. 

Siz bu konuya nasıl yönel-
diniz?

Yaklaşık 30 yıl önce, bir 
gözümde görme kaybı başladı 
ve kronik retinopati teşhisiyle 
tedavi edilemeyeceği söylendi. 
Çaresizliğim beni Endonezya’ya 

kadar götürdü. Bana bazı temel ilkeleri 
öğreten bir öğretmenim ebeveynlerim-

le ilişkimi iyileştirmenin önemimden 
bahsetti. Bunu yapmadan önce, o sırada 
kalıtsal aile travması olduğunu henüz 
bilmediğim bir sorunu çözmem gereki-
yordu. Dördü de öksüz kalmış büyükan-

ne ve büyükbabalarımdan miras aldığım 
kaygıyı iyileştirmeliydim. Görme kaybı-
mın gerçek nedeni olan kaygı düzelince 
görüşüm de düzeldi. Ben de öğrendik-

lerimi paylaşmaya mecbur hissettim 
ve kalıtsal aile travmasının etkilerini 
iyileştirmek için bir yöntem geliştirdim.

Aile geçmişindeki travmalar 
hakkında konuşmalıyız
Kalıtsal travmamız olduğunu nasıl 
anlarız? 

Kaygı bozukluğu veya depresyonla 
doğabiliriz, bunu önceki neslin yaşa-

dıklarıyla ilişkilendirmeyi asla düşün-

meyiz. Belirli bir yaşa ulaşır ulaşmaz, 
ya da belirli bir olay yaşayınca aniden 
ortaya çıkan bir korku veya semptom da 
yaşayabiliriz. Örneğin kitapta kocasını 
seven ama onunla evlenir evlenmez 
kapana kısılmış hisseden bir kadından 
bahsediyorum. Aile geçmişine bak-

tığımızda, her iki büyükannenin de 9 
ve 12 yaşındayken kendilerinden çok 

daha yaşlı erkeklerle çocuk gelin olarak 
evlendirildiğini görüyoruz. Travma, 
hem hastamın hem de kız kardeşinde 
farklı bir şekilde kendini ifade etmiş. Biri 
kendinden çok daha yaşlı bir adamla 
evlenirken diğeri ise evlenmeyi tama-

men reddetmiş.

Travmanın dili zor 
ilişkilerimizde saklı
Bir hastayla nasıl çalışıyorsunuz? 

Önce hastanın travma dilini din-

lerim. Bu dil sözel olduğunda, travma 
sorunlarımızı, en derin korkularımızı, zor 
ilişkilerimizi tanımlamak için kullandı-
ğımız kelimelerde yaşar. Sözel  olmadı-

ğında ise davranışlarımızda ve semp-

tomlarımızda bulunur: Rahatsız edici bir 
olaydan sonra, belli bir yaşa geldiğimiz-

de aniden ortaya çıkan endişeler gibi. 
Travmanın bir diğer yansıması para ve 
başarıyla olan ilişkimizde gizli. Eş seçi-
mimiz, bize yapılmasını kabul ettiğimiz 
davranışlar da bir gösterge olabilir. Tüm 
bunlar, bizi sorununun kaynağına hızla 
götürebilecek bir içerik haritası oluştu-

rur. Travma dilini izole edip onu erken 
çocukluk veya aile öyküsünde ortaya 
çıkan bir olaya kadar izlediğimizde, 
iyileşmek için derin bir çalışma yapmaya 
hazır oluruz. 

Bu döngüyü kırıp travmaları ge-
lecek nesillere aktarmamak için bazı 
tüyolar paylaşabilir misiniz? 

Biz veya çocuklarımızdan biri açıkla-

namayan semptomlar, depresyon, kaygı 
bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, 
fobi ya da yıkıcı bir davranışla mücadele 
ediyorsa, aile ağacımızı sallamalı ve 
nelerin döküldüğüne bakmalıyız. Hangi 
aile sırları gizlendi? Hangi travmalar 
asla tamamen iyileşmedi? Aile geçmi-
şimizdeki travmalar hakkında konuş-

malıyız ve bunları çözmeye çalışmalıyız 
ki gelecek nesillere aktarılmasınlar. Bu 
travmalar hakkında ne kadar çok şey 
bilirsek ve onlar hakkında ne kadar çok 
konuşursak, çocuklarımızın ve onların 
çocuklarının sebeplerine dair hiçbir 
ipucu olmadan acı çekmelerine o kadar 
engel olabiliriz. Geçmişi görmezden 
gelirsek, bizi rahatsız etmek için geri 
gelebileceğini öğrendim. Onu araştırdı-
ğımızda tekrar etmemize gerek kalmaz. 
Biyolojik kalıtım bir gerçeklik olabilir, 
ancak bizim kaderimiz olmak zorunda 
değildir.  •

Wolynn San Francisco Aile Dizimi Enstitüsü’ nün başında, anksiyete, depresyon, panik atak, 
kronik ağrılar gibi konularda uzmanlaşmış bir terapist. Zoom üzerinden yaptığımız görüşmede, 
Türk okuyucularına bir teşekkür borcu olduğunu, kitabının 20 dilde çevrildiğini ancak 
Türkiye’de gördüğü ilgiden dolayı 38. baskısıyla en çok yeniden basılan ülke olduğunu söyledi.

30 yıl önce yaşadığı rahatsızlık onu atalarından miras kalan travmaların varlığını keşfetmeye yöneltti. Ülkemizde birçok kez çok satanlar 
listesinde yer alan Seninle Başlamadı kitabının yazarı Mark Wolynn bazı sorunları çözmek için aile hikayelerine bakmak gerektiğini söylüyor
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V
eda eden dostların ar-
dından yazdığım ‘’evvel 
giden ahbaba selam’’ 
yazıları bir kitap oluş-

turacak kadar çoğaldı. Ne yazık ki 
ömrün ‘’hazan’’ döneminde bu sayı 
artıyor. Her giden dostla biraz daha 
eksilmek, Almanların Weltschmerz 
(dünya ağrısı) dediği hissi biraz 
daha artırıyor. 

Geçen hafta Selahattin Duman’ı, 
kendisi gibi alçakgönüllü, geleneksel 
bir köy mezarlığında, Nazım’ın vasi-
yetindeki gibi ulu bir çınar ağacının 
altına defnederken aklımdan bunlar 
geçiyordu ama cenazeye gelen ortak 
dostlarımızla onu anarken, istediği 
gibi gülerek andık. Sevgili kız karde-
şi Zarif hanım bize; anne ve babala-
rını on iki gün arayla kaybettikten 
sonra Şakran’daki evlerinde terastan 
gelen kahkahaları merak ettiğini ve 
abisi Selahattin’e durumu sorduğun-
da onun ‘’Çok sevilen ölüler gülerek 
anılır ve öyle uğurlanır’’ dediğini 
anlattı. Bu yüzden biz de bunu bir 
vasiyet olarak algıladık ve sevgili 
Selo’muzu, onu çok seven dostları ve 
yakınlarıyla, gülerek andık. 

GÜLEN ADAM

Düşünen adam, gülebilen adamdır.
Bazı insanlar kendilerini çok cid-

diye alarak komik olur, bazıları ise 
kendilerini ciddiye almayarak zekâ 
pırıltılarının şimşeklerini çaktırırlar. 
Çünkü zekanın ciddiyete ihtiyacı 
yok. Zekânın ışığı nereye vursa 
gülümsetiyor.

Çağın büyük bilgini Einstein’ın 
dilini çıkarmış resmini hatırlayın.

Hem kendisiyle hem de dünyay-
la dalga geçmenin daha güzel bir 
anlatımı olabilir miydi?

Orta kabiliyetteki binlerce fizikçi-
nin kasım kasım kasıldığı ve karşı-
sındakini soğuk bilimsel bakışlarla 
ezmek istediği bir dünyada, Eins-
tein’ın dilini çıkaran fotoğrafı bu 
kategorilerin üstünde olduğunun en 
güzel kanıtı.

Hiçbir Türk politikacısı, Einste-
in’ın yaptığını yapamaz.

Onlar rölativiteyi bilmeyen ciddi 
adamlardır; Einstein ise statüleri 
ezen bir dahi!

H H H

Selahattin de öyledir. Yakından 
tanıyanlar onun inanılmaz enerjisi-
nin ve zekâ hızının yıldız tozlarına 

takılır kalırlar. 
Selahattin, Aziz Nesin’de de çok 

tanık olduğum gibi duygularını 
mizah yoluyla saklamaya çalışan bir 
kişiliğe sahipti. Benim, duyarlılık ile 
duygusallığı birbirinden ayırarak 
anlatmaya çalıştığım durumun bir 
örneğiydi.

Bazen, gerçekten içli ve duyarlı 
insanların başvurduğu bir savunma 
yöntemidir bu. Duyarlılık kendisini 
gizlemeye çalışır, duygusallık göste-
risi ise insanları acındırmaya çalışan 
arabesk bir tavırdır.

Selahattin yaraları olan bir insan-
dı, duyarlıydı, incinirdi ama bunları 
göstermemek için kendisi dahil 
herkesle ve her şeyle dalga geçerdi. 

Sansür ve otosansür tanımayan 
tarzı onu yazılarından etti. Koskoca 
basın TV aleminde kendisini ifade 
edecek bir yer bulamadı. Nihayet 
yıllar sonra Zafer Mutlu Oksijen’i 
çıkarınca yazmaya başladı ama bu 
sefer de ecel izin vermedi.

H H H

Şimdiden çok özlediğim dostu-
mu daha önceki yazılarımdan bir 
seçkiyle anmak istiyorum. 

Selahattin konuştuğu zaman 
yapman gereken şey sadece din-
lemektir. Elinden başka bir şey 
gelmez. Bazen onunla laf yarıştır-
maya kalkan birisi çıksa da birkaç 
dakika içinde bir makineli tüfeğe 
karşı koymaya çalışan altıpatlar gibi 
şişer kalır.

En önemli silahı dilidir.
Tavla oynarken bile karşısındaki-

ne uyguladığı psikolojik savaş, raki-
bini çökertir, perişan eder, Waterloo 
Savaşı’ndaki Napolyon’dan beter 
hale getirir.

İlk günler Selahattin’in yazılarını 
okurken “Türkiye’nin bir Art Bu-
chwald’ı oldu” diye düşünmüştüm.

Sonra yanıldığımı anladım. 
Çünkü Duman’ın yazılarında ede-
biyat tadı vardı. Kurt Vonnegut gibi 
benzersiz bir tat.

Herkesin sahte bir tevazu ile 
dolaştığı ve korkunç egosunu 
“alçakgönüllülük” maskesi altında 
gizlemek gereğini hissettiği, açıkça 
“Ben eksiğimle fazlamla buyum” 
diyemediği bir ülkede, Selahattin 
Duman insanların ikiyüzlülüğünü 
açığa çıkaran ve kendini ciddiye 
alanlarla inceden dalga geçen Çehov 
tadında hikayeler yazıyordu. 

 ÖZTİTANİK 
Bu hafta sonunu Gündoğan’da  
Selahattin Duman kardeşimin 
geniş olanaklarından yararlanarak 
geçiriyorum. Eee insanın her zaman 

böyle hem yazlık ve yat sahibi, 
hem de derin su altı avcısı arkadaşı 
olmuyor. Selahattin beni Öz Titanik 
yatında gezdirmekle kalmıyor, ak-
şam yemeklerinde, derin denizlerde 
binbir fedakârlıkla vurduğu nadide 
balıkları da ikram ediyor. 

Selahattin’le tatil arkadaşlığı 
hem zevkli hem de doyurucudur 
ama bu işin bazı kuralları var. Bir 
kere onunla katiyen aynı saatte 
denize girmeyeceksin çünkü elinde 
dört metre uzağa fırlayan zıpkını, 
şnorkeli, gözlükleri ve paletleriyle 
iki saat boyunca bir “sualtı termina-
törü” gibi yüzdüğü ve gördüğü her 
canlıya zıpkın salladığı için mecruh 
olma ihtimali çok yüksektir. Bu yüz-
den denize girmek için onun sudan 
çıktığı saati kollayacaksın. İskelede 
de paletlerle yürüdüğü için o duşa 
ulaşana kadar siz kendinizi denize 
atarsınız bile. 

İkincisi Öz Titanik teknesinin, 
dünyanın en önemli yatlarından biri 
olduğu yönündeki kesin görüşüne 

itiraz etmeyeceksin. 
Üçüncüsü onunla katiyen espri 

yarışına, laf dalaşına girmeyeceksin. 
Çünkü aklının hızına yetişmeye çalı-
şan ağzından dökülen mitralyöz gibi 
kelimeler ve daha birini tam anlama-
ya vakit bırakmadan ötekine geçtiği 
esprilerle adamı serseme çevirir. 

Bunlara dikkat ettin mi işin 
kolay, dünyanın en munis ve bonkör 
adamıdır.  

Cuma akşamı yine böyle bir 
ikramda bulundu. Bana harika bir 
çipura balığı ikram etti, kendisi 
sarıkanatla yetindi. Yemekten sonra 
da bana o balığın meşhur “Scarface” 
(yaralı yüz) olduğunu söyledi ve ben 
farkına varmadan Türkiye’nin en 
meşhur balıklarından birini yemiş 
olduğumu anladım. Çünkü bırakın 
denizlerdeki bir balığı, hangi insan 
Selahattin Duman’ın çok okunan kö-
şesinde üç gün üst üste anlatılır. Ger-
çi, ertesi gün bu meşhur balığı bana 
ikram etmesindeki inceliği anlattığım 
bir arkadaşım, “Yahu gazeteden 
takip ediyoruz. O balık vurulalı üç 
gün oldu. Buzdolabında bayatlamış 
olduğu için sana yedirmiş” diyerek 
keyfimi kaçırmak istediyse de pek 
kulak asmadım. Bence balığın meş-
huru, tazesinden iyidir.

Cumartesi günü Selahattin’in 
bu balıktan da meşhur olan, yedi 
iklim dört cihana nam salmış Öz 
Titanik yatı ile gezintiye çıktık. Size 
yatı nasıl tarif etsem bilmem ki, altı 
metre boyunda boyaları dökülmüş 
bir sandal. Iskarmozlar yerinden 
oynamış zangır zangır sallanıyor, 
çam kürekler sandalı çekmeyecek 
kadar küçük ve ensiz, oyuncak gibi 
duruyorlar; üstüne üstlük Öz Tita-
nik, adına uygun olarak durmadan 
su alıyor. 

İskeleden kafamızı gözümüzü 
kırmadan sandala atlayabildiğimiz-
de Selahattin hemen tabandan bir 
takım tahtalar kaldırmaya başladı; bir 
elinde pompa, öteki elinde maşrapa 
işe girişti. Sandalın dibi suyla kaplı 
olduğundan her binişte hem müthiş 
bir gayretle suyu boşaltıyor hem de 

kalafat yaptıracağından falan söz 
ediyor. Neyse; su tehlike seviyesinin 
altına inince, müthiş bir zarafetle bana 
kürekleri gösterdi. Başladım kürek 
çekmeye. Dediğim gibi kayık ağır ve 
kürekler küçük olduğu için çırpın-
maktan iki koluma ve omuz başları-
ma ağrılar saplandı ama yiğitliğe toz 
kondurmayıp devam ettim. Selahat-
tin’in “iyi hamlacı” olduğuma dair 
övgülerini dinleyerek ve “sağı çek, 
sola asıl” talimatlarına uyarak müthiş 
bir yat gezintisi yaptım. Bir yandan su 
boşalttık, bir yandan ağırlık çalıştık. 
Sağ salim iskeleye döndüğümüzde 
Öz Titanik yine yeterli miktarda suyu 
içine çekmiş olarak, şanına uygun 
bir ağırbaşlılıkla yerine bağlandı. 
Şimdi İstanbul’a dönüyorum. İleride 
gücümü kuvvetimi toplayıp kendimi 
tekrar Selahattin’in şefkatli ellerine 
teslim edeceğim. Böylesine zengin, 
konuksever, armatör, avcı, şef ve 
esprili arkadaş herkese nasip olmaz 
doğrusu. Çok şanslıyım.

H H H

Biraz önce Şakran’daki alçakgö-
nüllü yazlık evden söz ettim. Babası, 
Dr. Abdullah bey binbir güçlükle 
aldığı o evi o kadar severmiş ki her 
yaz sonu duvarı öper, onunla veda-
laşırmış. Selahattin de ona ‘’Baba, 
benden sonra yaptığın en iyi şey bu 
evi almak oldu’’ dermiş.

Hepimizin hayatında ‘’en iyi’’ 
idin Selahattin. Uğurlar olsun sevgi-
li arkadaşım. 

VE ASIM EKREN
Bu hafta çok sevdiğim değerli bir 
müzisyen dostumu da kaybettim. 
İstanbul Gelişim’in as sanatçıların-
dan Asım Ekren’le yıllarca birlikte 
çalıştık. Yurt içi yurt dışı turneler 
yaptık. Sahnedeki eşlik becerisini 
sahne dışında da esprilerle, insanlık-
la süslemeyi bilen temiz yürekli bir 
kardeşimdi. 

Tanıyanlar bilir: Türkiye’nin 
acımasız siyasi gündeminde tanıtı-
lan insan değildi o. Saf yürekli, pırıl 
pırıl bir insandı.

Nur içinde yatsın. ●

Zülfü Livaneli, Selahattin Duman, Yaşar Kemal ve Zafer Mutlu, 1998’de Sabah Gazetesi’nde.

Selahattin Duman geçen yaz ağır bir trafik kazası geçirmiş, ölümden dönmüştü. Geçen perşembe günü 71 yaşında hayata veda etti. 

Zülfü
Livaneli

Selahattin
Duman

Kıymetli Varlığımız
Selahattin DUMAN’ı
kazadan başlayarak on ay süren zorlu 

yaşam savaşında her gün arayıp
moral vererek, iyi dileklerini, sevgilerini 

yollayarak ona dayanma gücü veren;
vefatından sonra acımızı paylaşan, çiçek 
ve çelenk gönderen, eğitim vakıflarına 
bağışta bulunan ve son olarak onun 
bıraktığı birbirinden güzel anılarla 

uğurlayan dost, arkadaş ve akrabalarımıza 
yürekten teşekkür ediyoruz.

Her zaman yaşamımızda olacak bu güzel 
insanlara ömrümüz oldukça
minnet ve sevgi duyacağız.
Zarif  Duman PEKOL,  
Özge Nivan DUMAN,  

Beran PEKOL, Demir PEKOL

(Anladık ki can dostlarının bir 
kısmından ayrılmamak için Gündoğan 

Mezarlığı’nı seçmiş. Eminim, 
olabilseydi bir yarısının da çok sevdiği 

Afyon’a defnedilmesini isterdi) 

Geçirdiği kaza sonrasında Torbalı 
Devlet Hastanesinden İzmir Katip 

Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne nakledilen

Selahattin DUMAN’ın
hasteneye geldiği andan son nefesine 

kadar, gece gündüz demeden büyük bir 
çaba ve özveriyle emek veren  

can arkadaşım
Uzm. Dr. Nagihan KARAHAN’a,

aort anevrizması ameliyatını başarıyla 
gerçekleştiren

Doç. Dr. İsmail Yürekli’ye,
ortopedi ameliyatını gerçekleştiren

Dr. Öğr. Üyesi İlhan AKAN’a,
altı ay boyunca sürdürdüğü nefroloji 

tedavisiyle böbrek değerlerini  
normale getiren

Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI’ya,
ve son olarak en riskli, en zorlu üç 

kapakçık naklini ve bypass ameliyatını 
mucizevi biçimde tamamlayan

Hastane Başhekimi  
Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ’e,

Pro. Dr. Orhan GÖKALP’e,
Prof. Dr. Murat AKSUN’a,

Yrd. Doç Hasan İNER’e,
Uzman Dr. Damlanur ÜSTÜN’e,

Anestezi Teknisyeni  
Nurcan ASLAN’a, bu ameliyatlarda, 

yoğun bakımda ve serviste emeği 
geçen tüm doktorlara, hemşirelere 
ve personele ailem adına sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ayrıca kazadan defnedilmesine dek 

desteklerini esirgemeyen
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç SOYER’e
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 

SELVİTOPU’na
Bodrum Belediye Başkanı  

Ahmet ARAS’a
Büyükkale Jandarma Komutanlığı’na

çok teşekkür ediyorum. 

Kardeşi Zarif DUMAN PEKOL

TEŞEKKÜR
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A
suman Fazlıoğlu, ailesiyle 
İstanbul’da yaşıyor olsa da 
doğup büyüdüğü memleke-
ti İkizdere, yumuşak karnı.

Günlerdir sabahın erken saatlerinde 
gelip başında nöbet tuttuğu İşkence-
dere Vadisi, taş ocağı olarak kullanıma 
açılıp sonsuza dek yok olma riski altın-
da. Gürül gürül akan dere ve çevresin-
deki Güldere ve Cevizli köyleri, Cengiz 
İnşaat’ın İyidere’de Lojistik Liman için 
yararlanmak istediği ocağa feda edile-
cek mi, edilmeyecek mi? Soru bu.

“Çevre bölgelerin yüzde 75 su 
kaynağı bu dere. İşkencedere Vadisi, 
dünyanın en kaliteli kestane balı ve 
komar balının üretildiği yer” diyor 
İkizdere Dernekleri Federasyonu Çevre 
Komisyonu üyesi Fazlıoğlu ve ekliyor:
“Kazansalar bile kaybedecekler. 
Onların çocukları da kaybetmiş 
olacak.” Projenin bir liman uğ-
runa kendi limanını elinden 
almaya çalıştığını anlatıyor. 
“Burası benim sığınağım.”

İkizdere’de 16 mil-
yon ton taş çıkartılmak 
isteniyor ancak bunun 
için köylülere danışıl-
mamış.

20 Nisan’da 
direnişin başladığı 

alan, hafta boyunca şiddetli müdaha-
lelere sahne oldu. Jandarmanın kadın 
eylemcilerin üzerine doğru kepçeyle 
taş  ittiğini gösteren görüntüler direnişi 
takip edenler için dahi huzursuzluk 
yarattı.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan 
Karagöz, en azından Ramazan ayında 
makinelerin durdurulması, gerginliğin 
dinmesi için salı akşamı Rize Valiliği’ne 
bir sunum yaptıklarını anlattı. “Perişan 
oldu millet oruç oruç, üst baş battı.”

24.9 hektar oyunu
Ertesi gün makineler yerlerinde duru-
yordu, ancak bu defa çalışmadan. İkiz-
dere Derneği Başkanı Musa Yılmaz, 
hafta sonuna kadar kepçe ve dozerle 
yol açılması için gerekli ağaç kesim ve 
düzeltme çalışmalarının askıya alındığı 
duyurdu. Yine de İşkencedere etrafın-
da, yüze yakın vatandaş dozerlerin 

önünde horon tepti. 
Çevre köylerden 20’den 

fazla vatandaşın adına Rize 
Valiliği ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na açılan 

davanın avukatlığını 
üstlenen Yakup 

Okumuşoğlu, 
mahkemenin 

Çevre Etki 
Değerlen-

dirmesi 
(ÇED) ra-

poruna 

itiraz ettiklerini açıkladı: “25 hektarlık 
alan için ÇED gereklidir veya değildir 
kararı alınması gerek. Bunun için 24.9 
hektarlık alanlar üzerinden bu projeleri 
tasarlıyorlar.”

Ülkenin farklı noktalarından eyle-
me katılmak için gelen vatandaşlardan 
biri olan 20 yaşındaki Zülal Muslu 
“Mücadele kazanılsa da kaybedilse de 
bu konuda ortaya böylesine bir duruş 
konması benim için çok önemli” diyor.  
ve ekliyor “Fethiye’de videoları gördü-
ğümde içimde bir umut doğdu.”

24 yaşındaki İhsan Baş, ailesiyle 
beraber İşkencedere Vadisi’nin nöbetini 
tuttuğunu anlatıyor. “Üç ay olmuştur. 
Cengiz İnşaat’tan gelip gidiyorlar sü-
rekli. Gelmemelerini, buraya taş ocağı 
yaptırılmasına izin vermeyeceğimizi 
söylüyoruz” diyor. Vadinin hemen 
altındaki birkaç evden birinde oturan 
Baş, başka yerde yaşamak istemiyor. 

Gürdereli Mehmet Karadeniz, 

“Darp edilen oldu, yaralanan oldu. 
Biber gazı sıktılar, ambulans geldi. Be-
nim dedemin mezarı burada. Taş ocağı 
olacak diye mezarın yeri mi değişsin? 
Dedem 1945’te 10 sarı lira verip ağaç 
aldı. Şimdi Cengiz onları bizden almak 
istiyor.”

‘İlk değil, son olsun’
İki sene önce maden lisansı 
çıkartarak aynı bölgede bazalt 
aramak isteyen şirketi mah-
keme yoluyla durdurabilmiş 
olmaları, eylemcilere cesaret 
veriyor.

“Dereler özgür ak-
sın,” “Bal mı, taş mı?”, 
“Dinamit değil, kuş 
sesi” ve “Taş ocağı 
istemiyoruz” sesleri 
gün boyunca sık 
ağaçlarla donatılmış 
bakir vadiyi kuşatır-

ken, eylemler sosyal medyada #ikiz-
deresahipsizdeğildir ve #ikizdereta-
şocağıolmasın sloganlarıyla protesto 
edilmeye devam ediyor.

Ulusal ölçekte kamuoyu yaratılmış 
olmasında, sanatçı Tarkan Tevetoğ-
lu’nun memleketi İkizdere için, hem-
şerilerine seslenerek “İçim yanıyor 
benim de. Doğanızı, yurdunuzu 
korumak istemekteki haklı isyanınızı 
derinden hissediyorum ve bu mücade-
lenizde tüm kalbimle yanınızdayım” 
demesinin de payı var görüşü payla-
şılıyor.

Tokat’tan gelen 51 yaşındaki Funda 
Okyar ise burada büyüdüğünü; annesi 
çay keserken bebeklerine uyumaları 
için salıncak yapıp onlara burada su 
içirdiğini anlatıyor.

Okyar, birçok eylemci gibi, sesinin 
biber gazından dolayı kısıldığını söy-
lüyor. “Bizim hayatımızı bitirirler. Su 
buradan başka nereden gelecek? Kuş 
gidip nerede ötsün?”

Rize Valiliği  eylemcilere müdaha-
lenin demokratik hak arayışı sebebiyle 

değil, pandemiden ötürü olduğunu 
şöyle açıkladı. 

İkizdereliler ise vazgeçme-
meye kararlı görünüyor. Rizeli 
Hanife Erdoğan, son nefesine 
kadar direneceğini söylerken 

sesi yükseliyor. Arkasında 
jandarma ve dozerler, 

etrafı, kendi halinde 
sükun içinde, uyumlu 
doğa. “Çomak soka-
caklarmış ömrümü-
ze. Asıl biz çomak 
sokmaya geldik, da!” 
diyor. ●

Su nasıl aksın, kuş nerede ötsün?

A N N E L E R  G Ü N Ü
VA K KO ’ DA  Ö Z E L D İ R !

VAKKO .COM

Annelerinize en özel Vakko hediyesini,
özenle ulaştırıyoruz.

İKİZDERE’DE SABAH AKŞAM “TAŞ OCAĞI” NÖBETİ TUTAN KÖYLÜLER OKSİJEN’E KONUŞTU

Köylüler, cennet vadilerine kurulmak istenen taş 
ocağına geçit vermemeye kararlı. Kuşaklardır 
burada yaşayanlar da var, olanları duyup gelenler de

NIMET KIRAÇ 
Ikizdere, RIZE

İkizderelilerin direnişine çeşitli illerden gelen aktivistler ve buralardan göçenler de katıldı. 

Funda  
Okyar

Mehmet 
Karadeniz
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Dr. Mark Hyman: Bugün ko-
nuğum beslenme uzmanı Maggie 
Ward. Konumuz gluten. Bu konu-
da kafanız karışıksa, glutenin ne 
olduğunu veya neden önemsemeniz 
gerektiğini bilmiyorsanız, bu konu 
sizin için. Gluten nedir? Neden 
problem? Bizi nasıl etkiliyor ve bu-
nunla nasıl başa çıkarız? Hoşgeldin 
Maggie.

Maggie Ward: Teşekkür ederim 
Mark.

Dr. Hyman: Maggie gluten hak-
kında konuşalım. Öncelikle gluten 
nedir, neden önemsemeliyiz? 

Maggie Ward: Tamam, gluten 
buğday, arpa, çavdar gibi bazı 
tahıllarda doğal olarak bulunan en 
baskın protein. Buğdaydaki protein 
‘glutenin’dir ve en yaygın olanıdır. 

Dr. Hyman: Yulafta da var..
Maggie Ward: Evet. Gluten, ço-

ğunlukla ekmek, makarna şeklinde 
yediğimiz buğdayda baskın protein. 
Ama pek çok gıdayla birlikte gluten 
alıyoruz. Bu herkes için mutlaka 
kötü bir şey değil, ama gluten hassa-
siyeti pek çok insanda gördüğümüz 
bir şey. Bu yüzden, büyük resmin ne 
olduğunu ve kimin dikkatli olması 
gerektiğini anlatmak istiyorum.

Dr. Hyman: Peki Maggie, gluten 
nasıl oldu da birdenbire bu kadar 
önemli hale geldi? Ben 30 yıl önce 
tıp fakültesine gittiğimde, çok nadir 
çölyak hastalığı vardı. Nüfusun çok 
küçük bir yüzdesini, en çok yüzde 
1’ini oluşturuyordu. Ama şimdi 
belki nüfusun yüzde 20’sinden faz-
lasında gluten duyarlılığı var. Son 50 
yılda çölyak hastalığında 4 kat artış 
oldu. Neler oluyor?

Maggie Ward: Bence uzunca 
bir süre bu sorun gözden kaçtı. O 
zamanlar çölyak teşhisi için birinin 
her gün, sürekli ishal olması gerekti-
ği düşünülüyordu. Bugün durumun 
bu olmadığını biliyoruz. Demek 
istediğim, bugün sindirim sorunu 
olmayan ama çölyak belirtileri gös-
teren hastalar var. Çölyak olmasalar 
da eklem romatizması veya başka 
bir otoimmün rahatsızlıktan muzda-
ripler. Bence gluten duyarlılığında 
daçölyaka kadar uzanan geniş bir 
spektrum var. Çoğumuzda az ya da 
çok bu duyarlılık var ama herkes 
çölyak olacak diye birşey yok.

Dr. Hyman: Bugün bağırsakları-
nızdan anormal bir biyopsi alınma-
dığı sürece çölyak teşhisi konmuyor. 

Maggie Ward: Evet. Dediğim gibi 
çölyakın dışında geniş bir gluten 
duyarlılığı alanı var. Ve çoğu insan 
çölyak olmasa bile bu duyarlılık 
yüzünden hasta oluyorlar. Ayrıca 
gluten kalitesiyle ilgili bir şeyler 
olduğunu da düşünüyorum. Bazen 
hastalarım geliyor. “İtalya’da ma-
karna yiyordum, Fransa’da ekmek 
yiyordum ve iyiydim. Ama ABD’ye 
geldim, burada hastalandım” diyor.

Gluten, özellikle ekmekleri 
yumuşak, süngerimsi, çiğnenebilir 
yapan şey.  Bu yüzden 50’lerden bu 
yana buğdaya genetik müdahale ile 
daha fazla gluten katıyorlar. Bir de 
üstüne tarım ilaçları kullanıyoruz, 
insan bedeni nasıl tepki gösterme-
sin?

Dr. Hyman: Evet, o ilaçlar mikro-
biyomu yok ediyor.

Maggie Ward: Bu doğru. Bağır-
sak mikrobiyomunu bozduğunuzda, 
başta sindirim olmak üzere pek çok 
yerde sorun ortaya çıkar. 

 Dr. Hyman: Söylediklerinin 
altını birkez daha kalınca çizmek is-
tiyorum. Gluten duyarlılığında artış 
görmemizin bazı temel nedenleri 
var. Birincisi, yediğimiz buğdayın 
türündeki değişiklik. Buğdayımız 
şimdi çok daha fazla gluten proteini 
içeriyor. Ayrıca buğdaya tarım ilacı 
olarak glifosat püskürtüyorlar, bu da 
‘sızdıran bağırsak’ sendromu ve glu-
ten reaksiyonuna neden oluyor. Ay-
rıca kalsiyum propiyonat denilen bir 
başka kimyasal var. O da dikkat ve 
odaklanma ile ilgili sorunlara neden 
olan bir toksin. Beyni etkiliyor. Ve 
bunun da ötesinde, mikrobiyomu-
muza zarar veren düşük kaliteli di-
yetlerimiz, nişasta şekerimiz, düşük 
lifli, işlenmiş gıdalarımızla, son on 

yılda bağırsaklarımızda arka planda 
bir işlev bozukluğu yarattık. An-
tibiyotik alıyoruz. Asit bloke edici 
ilaçlar alıyoruz, steroid alıyoruz, 
hormon alıyoruz. Bunların hepsi 
içimizi alt üst ediyor. Sezaryende, 
biberonla besleme oranlarında artış 
yaşıyoruz. Bütün bunlar, bağırsakla-
rınızı daha hassas hale getiriyor. İşte 
bu yüzden son 50 yıldır gluten 
duyarlılığında artış görüyoruz.

Maggie Ward: Doğru. Ve çoğu-
muz tam buğday yemiyoruz. Orga-
nik ekmek, tam tahıllı ekmek alsanız 
bile ikisi de hala rafine edilmiş 
karbonhidratlar… Glutensiz beslen-
diğinizde aslında rafine karbonhid-
ratları kesmiş oluyoruz. Bu yüzden 
insanlar glutensiz beslendiklerinde 
daha iyi hissediyorlar. Tabi glutensiz 
abur cuburu abartmadıkları sürece…

Dr. Hyman: Glutensiz abur 
cubur hala abur cuburdur. Pasta ve 
kurabiyeler, glutensiz olsa bile yine 
de kek ve kurabiyedir.

Maggie Ward: Haklısın. Bu 
yüzden buna dikkat çekmek istedim 
çünkü görüyoruz… Gluteni kestiği-
nizde o kadar çok semptom iyileşi-

yor ki… Beyin sisi iyileşiyor. Eklem 
ağrıları düzeliyor. Cild bile güzelle-
şiyor. 

Hastalarımda ilk baktığım  
şey gluten antikorları

Dr. Hyman: İnsanlar herhangi 
bir kronik hastalıkla kapıdan içeri 
girdiğinde, benim ilk işim gluten an-
tikorlarını kontrol etmektir. Tansiyon 
ve ateş ölçmek kadar sıradan bir şey 
benim için. Geçenlerde vücudunda 
şiddetli lenfödem (fil hastalığı) ve il-
tihaplanma olan 50 yaşında bir hasta 
geldi. Bugüne kadar gördüğüm en 
kötü gluten test sonucu çıktı. İşte bu 
yüzden, herhangi biri iyileşmeyen 
kronik bir sorunla bana geldiğinde, 
özellikle de iltihaplı, sindirimsel ya 
da nörolojik bir sorunla geldiğinde, 
her zaman baktığım ilk şey gluten 
antikorları olur.

Maggie Ward: Benim de en çok 
aldığım soru şu: “Peki neden daha 
genç yaşlarımda gluten yerken 
iyiydim de şimdi hasta oldum?” Ben 
de onlara “Çölyak ya da gluten 
duyarlılığı genetiktir. Teknik olarak 
onunla doğdunuz. Ancak hastalık 

için bir tetikleyiciye ihtiyaç var. Yani 
bir enfeksiyon, gerçekten stresli bir 
olay, toksinler gibi… Bir şey bağırsak 
epitel astarınızı bozdu, o yüzden 
şimdi bu proteinlere vücudunuztep-
ki gösteriyor” diye cevap veriyorum. 
Demek istediğim, çölyak hastaları 
veya gluten duyarlılığı olanların 
dikkatli olmaları gerek. 

En az üç ay gluten yemeyin, 
sonucu görün

Dr. Hyman: Yıllarca semptom 
göstermeyen hastalar, 50’sine gel-
diklerinde otoimmün bir hastalığa 
yakalanıyor veya bir başka sorun 
yaşıyor. Kontrol ediyorsunuz, çölyak 
olduğu anlaşılıyor. Nüfusun yak-
laşık yüzde 30’unda çölyak genleri 
var. Ama sadece yüzde 1’inde hasta-
lık ortaya çıkıyor. 

Dr. Hyman: Diyelim ki test 
yaptırdınız, kanınızda glutene karşı 
antikor çıktı. Bu üç anlama gelir: Bir; 
buğday veya gluten yiyorsunuz... 
İki; bağırsaklarınız sızdırıyor. Ve üç; 
bağışıklık sisteminiz bundan hoş-
lanmıyor. Bu durumda hemen bir 
eliminasyon diyeti (Belirli gıda grup-
larının belirli bir süreliğine beslenme 
düzeninden çıkarılması, daha sonra 
çıkarılan gıdaların yavaş yavaş ve 
teker teker beslenme düzenine geri 
eklenmesi ve olası reaksiyonların iz-
lenmesini içeren diyet) gerek. Siz iki 
hafta glutenden uzak durun, nasıl 
hissedeceğinizi görün. Semptom-
larınız iyileşir, sonra tekrar yer ve 
daha kötü hissederseniz, cevabınızı 
almışsınız demektir.

Maggie Ward: Ama iki üç hafta 
gluten için biraz aldatıcı olabilir. 
Çünkü bu antikorlar, iki üç haftalık 
eliminasyon diyetinin sonunda bile 
kanda bulunabiliyor. Oysa gluten 
yemediğinizde antikor sayısının 
düşmesi, enflamasyonun azalma-
sı gerek. Ama çoğu zaman öyle 
olmuyor. Bu önemli, çünkü pek çok 
hastam “Üç hafta gluten yemedim 
ama o kadar da farklı hissetmedim” 
diyor. Daha uzun süre gluten kesil-
meli, diyet en az üç ay sürmeli. Bir 
de gluten pek çok şeyde gizlice var, 
oysa yüzde 100 kesmek gerek.

Dr. Hyman: Hatta yüzde 150 
kesmek gerek. En küçük hile bile 
yapamazsınız çünkü vücudunuz he-
men glutene karşı bağışıklık tepkisi 
yaratır. Romatoid artriti (eklem ro-
matizması) olan bir hastayı hatırlıyo-
rum. İyi gidiyordu ama gluteni tam 
olarak kesememişti. “Bak diyetinin 
glutensiz olduğunu düşünüyorsun 
ama inceledim, arpa maltlı soya sütü 
filan var, bu olmaz” dedim. Sade-
ce 10 günlük bir sıfır gluten diyeti 
uyguladık. Altı ay sonra gördüm, 
tamamen değişmişti. 40 kilo ver-
di. Artriti gitmişti. Kendini çok iyi 
hissediyordu. 

New England Journal of Medici-
ne’da yıllar önce bir makale oku-
muştum. Çölyak ve glutenin neden 
olduğu; osteoporoz, demir eksikliği, 
şizofreni, otizm, bazı kanserler, bazı 
otoimmün hastalıklar, migren dahil 
55’den fazla farklı hastalık sırala-
mışlardı. Bence bu liste, son 30 yılda 
gördüklerime kıyasla kısa bile.

Birçok gıdada gizli gluten   
var, dikkat etmeli

Maggie Ward: Antikor testi o 
açıdan da faydalı çünkü insanlar 
‘gluten yemiyorum’ diyor ama aslın-
da kesemiyorlar. Eğer gluten yeme-
diğiniz halde antikor testi pozitif 
çıktıysa şunu düşünün; yediklerini-
zin bazılarında gizli gluten olabilir. 
Örneğin dışarıda yemek yerken, tüm 
önlemleri alıyor musunuz? Vücut 
bakım ürünlerinizi kontrol ettiniz 
mi? Eviniz glütensiz mi, yani evdeki 
herkes glutensiz besleniyor mu? 

Otoimmün hastalığı olan  
önce gluteni kesmeli

Maggie Ward: Otoimmüniteye 
odaklanmak gerek. Otoimmün hasta-
lığı olan birini gördüğümde, gluten-
siz beslenmiyorsa, “Sadece hastalığı-
nı tetikleyenin o olup olmadığından 
emin olmak için bile gluteni hayatın-
dan çıkarmalısın” derim. 

Maggie Ward, sadece 
çölyak hastalarının 

değil, başta otoimmün 
hastalıkları olanlar 
olmak üzere, kronik 
rahatsızlıkları olan 

herkesin diyetinden 
‘gluteni’ çıkarması 

gerektiğini söylüyor. En 
az üç aylık bir sıfır gluten 

diyeti tavsiye ediyor.

DR. MARK HYMAN
Her kitabı olay yaratan Dr. Mark 

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.   

MAGGIE WARD
Kolesterol ve kalp hastalığı uzmanı. 

Dr. Mark Hyman’ın kliniğinde 
Beslenme Direktörü olarak görev 
yapıyor. Bastır Üniversitesi’nde 

beslenme alanında yüksek lisansı 
var. Gıda alerjileri, sindirim bozuk-

lukları, iltihaplı durumlar, pediatri 
ve sporcu beslenmesi konularında  

uzmanlığı var.

Dünyaca ünlü Amerikalı 
doktor Mark Hyman, bu 
hafta beslenme uzmanı 
Maggie Ward ile ‘gluten’ 

konusunu ele alıyor: Gluten 
nedir, gluten duyarlılığı 
neden arttı? Gluten ile 
otoimmün hastalıklar 

arasında nasıl bir ilişki var? 
Gluten duyarlılığı tedavi 

edilebilir mi? 
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Dr. Hyman: Az önce söyledikle-
rin önemli; otoimmün hastalığı olan 
herkes, öncelikle hayatından gluteni 
çıkarmalı, öyle değil mi?

Maggie Ward: Evet. Çölyak has-
tası olmasanız bile, gluteni kestiği-
nizde trioidin ya da diğer otoimmün 
hastalıkların daha iyi hale geldiğini 
göreceksiniz. Gluten, çölyak hasta-
larında bile birçok başka otoimmün 
hastalığı tetikleyebiliyor. 

Otoimmünite ile ilgili iki vaka 
anlatmak istiyorum. İlki Hashimo-
to’lu 38 yaşında bir kadın. Hashimo-
to, bir otoiümün tiroid hastalığı. Çok 
yaygın ve birçok sebebi var. Hastam 
sıkı bir sporcu. O dönem çok reka-
betçi bir spor yapıyordu, antrenman 
programı çok ağırdı. Bana ciddi yor-
gunluk şikayeti ile geldi. O bunun 
beslenmesinden kaynaklandığını 
düşünüyordu. Tiroid antikorları aşırı 
derecede yüksekti. Ayrıca karaciğer 
enzimi de yükselmişti. Bu yüzden 
önce bunun bir toksisite bileşeni 
olup olmadığına baktım. Yaptığı 
yoğun spor nedeniyle biraz yetersiz 
beslendiğini de düşünüyordum. Her 
otoimmün hastalık vakasında yap-
tığım gibi ‘Önce diyetinden gluteni 
çıkaralım’ dedim… 

Tüm tahılları ve baklagilleri kesti. 
Paleo diyeti yaptı. İyi yağ ve protein-
ler, kaliteli karbonhidratlar filan. Bu 
sürede egzersize de devam etti.

Haşimotonun nedeni belki 
gluten değil ama yememeli

Dr. Hyman: Ülkede her beş ka-
dından birinde tiroid yok. Bunların 
çoğunun, muhtemelen kadınlardaki 
en yaygın otoimmün hastalıklardan 
biri olan Hashimoto olduğu düşü-
nülüyor. Hepsi glutenle ilgili değil, 
ama muhtemelen Hashimoto olan 
hastalarımın üçte birinin glutenleri-
ni kontrol ettiğimde, antikorlarının 
yüksek çıktığını söyleyebilirim.

Maggie Ward: Gluten, bu bulma-
canın bir parçası.

Dr. Hyman: Ve glutenden kurtul-
duklarında kendilerini çok daha iyi 
hissediyorlar.

Maggie Ward: Çok doğru. Ge-
nellikle tek şey bu değil, ama kesin-
likle birçok hastada fark yaratıyor. 
Bu hastamın beslenmesini de biraz 
değiştirdik, örneğin iyot oranı dü-
şüktü, diyetine biraz ‘deniz sebzeleri’ 
ekledik. İki yıllık takip sonunda, 
sindiriminin harika olduğunu söy-
ledi. Enerjisi artmıştı. Bugün biraz 
tiroid desteği alıyor. Bununla daha 

iyi hissediyor. Ancak Paleo diyetiyle 
otoimmünitesini büyük ölçüde tersi-
ne çevirdi. 

Diğer hastam 27 yaşında genç bir 
kadındı, lupus ve sklerodermanın 
(Sistemik skleroz) bir kombinasyonu 
olan karmaşık bir bağ dokusu has-
talığı vardı. Otoimmünitenin birçok 
farklı dokuyu etkileyebileceği bir tür 
hastalık kokteyli gibi düşünün.

Dr. Hyman: Evet, kötü bir otoim-
münite... Tüm dokuları ve organları, 
cildi, karaciğeri, böbrekleri, kasları ve 
daha başka bir çok şeyi etkiler.

Maggie Ward: Eklem ağrısı vardı. 
Sindirim sistemi sıkıntılıydı, hayatı 
boyunca yorgunluk yaşadığını söy-
ledi. Depresyondaydı. Muhtemelen 
çok iltihaplı olduğu için kilo almış-
tı. Semptomları ergenlik çağında 
başlamıştı. Otoimmün baskılayıcı ilaç 
kullanıyordu. Düşük gluten diyetin-

de olduğunu söyledi.
Dr. Hyman: Düşük gluten diye 

birşey olmaz ki…
Maggie Ward: Ben de aynısını 

söyledim.
Dr. Hyman: Biraz hamile olmak 

gibi bir şey bu…
Maggie Ward: Gluteni tamamen 

hayatından çıkarmalısın dedim. Glu-
ten aldığında baş ağrılarının daha 
kötü olduğunu ve midesinin bu-
landığını söyledi. Bu yüzden katı 
bir gluten diyetine başladık. Çok 
az tahıl… Kahveyi, alkolü kestik. 
Süt ürünlerine tepkisine baktık. Süt 
ürünleri başlı başına büyük bir 
alerjen çünkü. Glutene tepki veren 
pek çok insan süt ürünlerine de tepki 
veriyor.

Paleo diyetinde yulaf vardı. 
Glutensiz olduklarında bile, yulafta 
glutene çok yakın bir protein var. 

Dr. Hyman: Bunu çok görüyo-
rum. Glutensiz yulaf kullanıyorum 
diyenlere ‘Glutensiz olsun ya da 
olmasın yulaf yemeyin’ diyorum.

Maggie Ward: Bu yüzden ben 
yulafı da gluten kategorisine alma 
taraftarıyım. Sonra pirinç de şüpheli, 
ki her zaman düşük alerjenli bir tahıl 
olduğunu düşünmüşümdür, ancak 
pirinç, mısır ve darıya karşı reaktif 
görünen pek çok insan var. 

Gluten sızdıran bağırsağa yol 
açıyor, gerisi geliyor 

Dr. Hyman: Öyleyse olan şey şu; 
gluten yediğinizde ona duyarlı hale 
gelirsiniz, bağırsaktaki kanalları açar 
ve sızdıran bağırsak dediğimiz send-
rom başlar. Ve sonra başka tahıllar, 
süt ürünleri, soya bu kanaldan içeri 
girer… İltihaplanma yaratır. Ama 
aslında her şeyi başlatan glutendir. 

Ve eğer gluteni düzeltirseniz ve ba-
ğırsakları iyileştirirseniz, diğer tüm 
gıdalardan kısa bir süre, belki üç ay, 
altı ay, belki bir yıl kurtulursanız, sız-
dıran bağırsağı iyileştirebilir ve sonra 
daha dirençli hale gelebilirsiniz. 

Maggie Ward: Kesinlikle. Bence 
bu yiyeceklerin çoğu suçlu değil. Ba-
ğırsağınızı tehlikeye atan başka bir 
şey var. Bağırsak, otoimmüniteye 
odaklanmanız gereken yerdir, çünkü 
sağlıklı değilse ve sızdırıyorsa, 
muhtemelen otoimmün hastalıkları 
tetikleyen şey bu.

Hastamıza geri dönörsek, ba-
ğırsak mikrobiyomunda çok fazla 
disbiyoz (Sağlıklı insanda faydalı 
bakteriler ile fırsatçı bakteriler 
arasında bir denge var. Bu denge-
nin bozulduğu, faydalı bakterilerin 
çoğunluğu yitirdiği durumlarda 
hastalıklar başlar. Mikrobiyotadaki 
dengenin bozularak vücuda zarar 
vermeye başlamasına ‘dizbiyosiz’ 
denir) ve dengesizlik vardı, aşırı 
bakteri üremesine neden oluyor-
du. Ona bitkisel bir protokol uygu-
ladık. Sindirim enzimlerini değiştir-
dik çünkü bağırsağınızda enzimler 
üretiyorsunuz ve sızıntı olduğunda, 
orada biraz destek gerekiyor. Kendi 
başınıza yapana kadar yiyecek-
lerinizi parçalamanıza yardımcı 
oluyoruz. Ve sonra iyi bakterilerle 
bağırsağı takviye ediyoruz. Lifli 
gıdalar ve sebzelerimizin çoğu 
bağırsak mikrobiyomunu besleyerek 
onarıyor. Yine, bağırsağın mukozal 
tabakasını ve glutamini iyileştiren 
bazı bitkiler var. Sonra biraz da 
çinko... Diyetinde daha iyi yağ ve 
proteinlere odaklandık. Ve sonuç al-
dık. Artık kendini eskisi gibi sürekli 
aç hissetmiyor. 15 kilo verdi. Kan 
şekeri düştü, karnının etrafındaki 
yağları eritti.

Dr. Hyman: Çölyak, onlarca ve 
onlarca farklı hastalığa ve semptom-
lara neden olabilen bir şey. Şizofreni 
hastası birini gördüğünüzde, “Sorun 
gluten” demezsiniz ama muhteme-
len yüzde 20’si için sorun bu olabilir. 

Gluten çok büyük bir konu. Ya-
pabileceğimiz en iyi şeylerden biri, 
bağırsaklarımızı daha sağlıklı hale 
getirmek, bunun için de diyetimizi 
‘temizlemek’. Eğer bir ilacın çözeme-
yeceği herhangi bir gizemli hastalık-
tan muzdaripseniz; burun akıntısı 
veya baş ağrısı, egzama, sedef hasta-
lığı, eklem ağrısı, beyin sisi, sindirim 
semptomları… Çözümlerden biri 
gluteni hayatınızdan çıkarmaktır. •

9

Gluteni hayatımızdan çıkarmalıyız

Eğer bir ilacın çözemeyeceği herhangi bir gizemli hastalıktan muzdaripseniz; 
burun akıntısı veya baş ağrısı, egzama, sedef hastalığı, eklem ağrısı, beyin sisi, 

sindirim semptomları… Çözümlerden biri gluteni hayatınızdan çıkarmaktır.

Marketlerde çok sayıda glutensiz gıda var. Ancak 
bunların bir kısmı abur cubur. Dr. Mark Hyman, 

“Glutensiz bile olsalar bunlar yine de abur 
cuburdur. Tüketirken abartmamak gerek” diyor.  G
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Rus Sputnik V aşısı önümüzdeki 
günlerde Türkiye’de kullanılmaya 

başlanıyor. Aşının Türkiye’de 
üretilmesi için anlaşma da imzalandı 

Uzmanlara göre 2 ay içinde 50-100 
milyon doz Sputnik V aşımız olursa 

aşılamada İsrail ve İngiltere’nin 
başarısı yakalanabilir

İşte 61 ülkeden onay alan, yüzde 
90’ın üzerinde koruyuculuğa sahip 
iki dozluk bu aşı hakkında bilmeniz 

gereken her şey...

Üçüncü aşımız Sputnik V

Hindistan 
kâbusu 
yaşıyor
G

ünlük vaka sayısının günlerdir 
300 binin üzerinde seyrettiği 
Hindistan’da hastaneler ta-

mamen dolup taştı, ilaçlar karabor-

saya düştü, ülkede oksijen tüpü yok.  
Salgın sürecinde hep bazı ülkeler 

vaka sayıları ve ölümlerle öne çıktı. 
Bir dönem İngiltere, bir dönem İtalya 
ve İspanya, son aylarda Brezilya 
ve şimdi de Hindistan salgının en 
şiddetli yaşandığı ülkeler oldu. 
Hindistan günlük 300 bini aşan vaka 
sayısıyla şu an adeta kâbusu yaşıyor. 
1.3 milyar nüfusa sahip ülkede sağlık 
sistemi tamamen çökmüş durumda. 
Hastanelerin kapılarında, “Oksijen 
tüpümüz olmadığı için yeni hasta 
kabulü yapamıyoruz” tabelaları 
asılı. 500-600 liralık (6 bin rupi) bir 
oksijen tüpü karaborsada 5 bin 500 
liraya (50 bin rupi) alıcı buluyor. 

Zenginler özel  
jetlerle kaçıyor
Başkent Yeni Delhi, Noida, Lucknow, 
Allahabad ve Indore kentlerinde 
hastanelerde bir tane bile yatak yok.  
Laboratuvar hizmetlerindeki yoğun-

luk nedeniyle test sonuçları ancak 
3 günde alınabiliyor. Evlerde tedavi 
edilmeye çalışılan hastalar için ilaç-

lar da karaborsada satılıyor. Günlük 
vefatlar 3 bine dayandı. İnsanlar 
sosyal medyada oksijen ve ilaç satan 
kişilerin telefon numaralarını payla-

şıyor. Hindistan’da bazı zenginlerin, 
özel jetlerle ülkeden kaçtığı öne sü-

rüldü. İngiliz Sunday Times gazetesi 
24 saat içinde İngiltere’ye Hindis-

tan’dan en az 8 özel uçağın geldiğini 
duyurdu. Haberlerde 9 saatlik uçuş 
için kiralama bedelinin 138 bin doları 
bulduğu belirtildi.

Hint mutantı korkusu
Vaka sayısı bu kadar yüksek olunca 
virüsün değişime uğrama riski bir 
kez daha gerçek oldu. California, 
Güney Afrika ve Brezilya mutant-

larında görülen mutasyonları 
barındırdığı için ‘çift mutant’ olarak 
anılan B.1.617 kod adlı yeni bir 
virüs Hindistan’da ortaya çıktı. 
Hindistan’daki vakaların yüzde 15’i 
bu mutant virüsten kaynaklanıyor. 
Henüz kesin olmamakla birlikte var-

yantın taşıdığı iki mutasyondan biri 
olan L452R’nin virüsün aşıyla gelen 
bazı antikorlardan kurtulmasını 
sağlayabileceği iddia ediliyor. Yani 
elimizdeki aşılar bu virüsün yayıl-
ması durumunda etkisiz kalabilir. 
Daha önce hastalanan ve atlatan 
kişiler de yeniden virüsü kapabilir. 
İstanbul’da 6 hastada Hint varyantı 
belirlendi. Hastalar karantinaya 
alındı.

A
vrupa’da Pfizer/BioNTech 
aşısında yaşanan lojistik 
sorunları, Astrazeneca/
Oxford aşısı ile ilgli pıhtı 

tartışmaları AB ülkelerinin yüzünü 
Rusya’ya çevirmesine sebep oldu. 
Avusturya’nın 1 milyon doz Sputnik 
V aşısı sipariş etmesinin ardından 
Fransa ve Almanya’nın da 30 milyon 
doza varan anlaşmalar imzalamak is-
tediği belirtiliyor. Dünyada 61 ülkede 
onay alan ve 28 ülkede uygulanmaya 
başlanan Sputnik V aşısı yüzde 90’ı 
aşan koruma oranı ve düşük mali-
yetiyle önemli bir alternatif olarak 
ortaya çıktı. Rusya ayrıca diplomasi 
unsuru olarak da bu aşıyı kullanıyor 
ve birçok ülkede yerel üretimine izin 
veriyor. Sputnik V aşısı Türkiye’de-
ki diğer iki aşı gibi iki doz olarak 
uygulanıyor. Ancak ikinci doz diğer 
aşıların aksine 21 gün sonra yapılıyor. 
Koruyuculuk oranı ise yüzde 91-97 
arasında. Doz başına maliyeti ise 
Sinovac ve Biontech’e göre yarı yarıya 
daha ucuz. Sonundaki V harfi ise hem 
vaccine (aşı) hem de İngilizce victory 
(zafer) anlamında. 

Türkiye’de üretilecek
Rusya’dan bu hafta yapılan açıklama-
da Türkiye ile yerli üretim konusun-
da anlaşma imzalandığı belirtildi. 
Sputnik V’nin Türkiye’de birden 
fazla tesiste üretilmesi planlanıyor. 

Peki bu aşının diğer aşılardan farkı 
nedir? Sputnik V, şu an Türkiye’de 
kullanılan Pfizer ve Sinovac aşıların-
dan farkı olarak adenovirüs bazlı bir 
aşı. Bu tip aşıların hikayesini daha 
önce bu sayfalarda okumuştunuz. 
Hatırlayalım... 2014-2016 arasındaki 
Ebola salgınında 11 bin kişi ölünce 
bilim insanları bir sonraki salgınla 
mücadele edebilmek için bir acil 
önlem planı hazırladı. İngiltere’deki 
Oxford Üniversitesi’nin öncülük 
ettiği bu projede “X hastalığı” adı ve-
rilen olası bir salgına karşı nasıl kısa 
sürede aşı geliştirilebileceği konusu 

masaya yatırıldı. Uzmanlar, şempan-
zeleri hasta eden normal grip virüsün 
alıp, neredeyse her şeye karşı kulla-
nılabilecek bir aşının yapı taşı haline 
getirdiler.  BBC’ye göre “İnsanlarda 
hastalığa yol açmaması için, şempan-
zelerden alınan virüsün genetiğiyle 
oynanıyor. Daha sonra bağışıklık sis-
teminin neye saldırması için eğitmek 
istiyorsanız ona göre genetik planları 
içerecek şekilde yeniden programla-
nıyor. Yani aslında, karmaşık, mikros-
kobik boyutlarda bir postacı. Bilim 
insanlarının yapması gereken tek şey, 
postalanan paketi değiştirmek.” İşte 

Oxford’un Astrazeneca ile birlikte 
geliştirdiği aşı, Johnson & Johnson’ın 
aşısı ve Rusya’nın Sputnik V aşısı bu 
yöntem kullanılarak hayata geçirildi. 
Böylece normalde 10 yıl süren aşı ge-
liştirme süreci 10 aya indirilmiş oldu.

Hangi ülkelerde kullanılıyor?
Rusya, Venezuela, BAE, Tunus, Suri-
ye, Sırbistan, San Marino, Paraguay, 
Pakistan, Nikaragua, Karadağ, Libya, 
Meksika, Lübnan, Laos, Kenya, Kaza-
kistan, İran, Macaristan, Gine, Kongo, 
Bosna, Bolivya, Belarus, Bahreyn, 
Ermenistan, Arjantin, Cezayir. •
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Maryland Üniversite-

si’nden Şebnem Kalemli 
Özcan’ın yaptığı ve tüm 
dünya tarafından refe-

rans alınan araştırmaya 
göre aşılamanın yoksul 

ülkeleri kapsayacak 
şekilde genişletilmeme-

si durumunda yıllık eko-

nomik kayıp 9 trilyon 
doları buluyor. 

Hintliler, 
Covid’ten ölen 

yakınlarının 
cenazelerini 

topluca yakıyor.  
Oksijen tüpleri 

karaborsa. 
Hastanelerde 

yer yok. Sağlık 
sistemi çökmüş 

durumda. 
GETTY IMAGES 

Aşı olana ‘az’ kısıtlama
Almanya’da hükümet aşılamayı daha yaygın-

laştırmak için aşılananlara halihazırda uygu-

lanan kısıtlamalarda bazı kolaylıklar tanımaya 
hazırlanıyor. Alman Haber Ajansı’nın haberine 
göre üzerinde uzlaşılan taslak seyahat kuralları, 
mağaza ve AVM’lere giriş ve hizmet sektöründen 
faydalanırken Covid-19 aşısı olanlar, hastalığı 
atlatıp iyileşenler ve bir hafta içinde yüz binlik 
nüfus içinde vaka sayısının 100’ü aştığı bölge-

lerde koronavirüs test sonucu negatif çıkanların 
bazı istisnalardan yararlanmasını öngörüyor. 
Virüs mutasyonunun yaygın olduğu bölgelerden 
gelenler ise bunun dışında bırakılıyor.

Uzun Covid’te risk 6 ay
Covid’e yakalanıp atlatanların bir kısmı, nefes 
darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomları 
virüsten arındıktan aylar sonra da sürdürüyor. 
Yapılan araştırmalar bunun sadece sempto-

matik değil ölüm riski de taşıyan bir durum 
olduğunu ortaya koydu. Nature dergisinde 
yayınlanan araştırmaya göre hastalığı evde 
atlatanlar bile sonraki 6 ay içinde yüzde 59 
daha yüksek ölüm riski taşıyor. Ayrıca hastalığı 
ağır geçiren bazı kişilerde otoimmün hastalık-

lar ortaya çıkıyor. Otoimmün hastalıklar, kişinin 
kendi bağışıklık sisteminin kendi organlarına 
saldırmasıyla ortaya çıkıyor. 

Meksika ve Polonya’da 
sahte BioNTech aşıları
Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği yeni tip 
koronavirüs aşısının, Meksika ve Polonya’da 
sahteleri tespit edildi. Meksika’da ele geçiri-
len aşı şişelerinde sahte etiketler, Polonya’da-

ki sahte aşıların içeriğinde de kırışıklık giderici 
maddeler bulundu. Meksika’da bir klinikte 
dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye 
sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su 
bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda 
saklanırken ele geçirildiği anlaşıldı. 

1.5 metre mesafe 
bizi korumuyor mu?
ABD’de Teksas Üniversitesi’nin 
yaptığı çalışmaya göre; 1,5 metre 
mesafe kuralı sandığımız kadar 
koruyucu değil. Maske takılması 
damlacık yolu ile bulaşmayı engel-
lese de, hasta birinin nefesinden 
çıkan ayrosollerle koronavirus 
bulaşmasını engellemek için yeterli 
değil, çünkü tanecikler maskeyi 
aşabilecek kadar küçük. Bu durum-

da maske üzerine siperlik takmak 
çok daha koruyucu etkiye sahip.

Ruslar’ın aşısının dozu 10 dolar. 
BioNTech 20, SinoVac ise 30 dolar. 
En pahalısı ile 37 dolarla Moderna.
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Yiyecekler ve otoimmun hastalıklar 
arasında nasıl bir bağlantı var?

O
toimmün hastalıklar, bağışık-

lık sisteminin, virüs, bakteri, 
parazit, toksin gibi istilacılara 

saldırmak yerine kendi dokularına 
saldırması ile meydana gelir. Bunu 
yapmasında pek çok sebep olmakla 
beraber, yiyecek seçimlerimiz ve oto-

immün hastalıklar birbiriyle ilişkilidir.
Hangi yiyeceklerin otoimmün 

hastalıklara yakalanmayı kolaylaştı-
rabileceğini anlatmadan önce şunu 
yaparak işe başlamalıyız.

Öncelikle işlenmiş sanayi ürünü 
olan gıdaları azaltmalıyız. İşlenmiş 
gıdalar içerdikleri katkı maddeleri, 
koruyucular, zirai ilaçlar vs sebebiyle 
bağışıklık sistemi için sorun olabi-
lirler. Bu gıdaları sürekli tüketmenin 
otoimmün hastalıkları arttırma 
yüzdesi, genetik yatkınlığımızdan 
daha fazla. Bu yiyecekler bir iki kez 
yenmiyor ki yıllar boyu kilolarca 
tüketiyoruz.

Çalışmalar otoimmünitenin, yiye-

ceklerle alakasını çok net gösteriyor. 
Peki bu alaka nasıl oluşuyor? 

Şöyle; bağışıklık sistemi, bir 
yiyeceğe karşı gösterdiği reaksiyonun 
benzerini vücudun kendi dokularına 
karşı da gösterebilir. Bu şu sebepten 
olur: O yiyeceğin molekül yapısı 
vücudun bir dokusuna benzeyebilir. 
Bağışıklık sistemi o dokuya da yiye-

ceğe verdiği reaksiyonu verebilir. İşte 
buna çapraz reaksiyon denir.

Yiyeceklerden en çok buğday 
ve süt proteinleri vücuttaki yapılara 
benzerlik gösterirler. Buğday 
içerisindeki glutene karşı duyarlılık 
göstermek çok yaygındır. Çalışma-

lar, tiroid hastalıklarından migrene, 
kısırlıktan ödeme, saç dökülmesine, 

polikistik over sendromuna, artrite 
kadar pek çok hastalığı gluten ile 
ilişkilendirir. Aşağıdaki otoimmün 
hastalıklar buğday proteinleri ile 
ilişkilendirilmiştir:

MS

Otoimmün tiroid (Haşimoto)
Saç dökülmesi
Osteoporoz
Otizm
SLE

Artrit
Tip 1 diyabet
Migren
Egzama
Fibramiyalji
Periferik nöröpati
Adison hastalığı
Çölyak 
Sadece buğday değil, süt de 

otoimmün hastalıklarla ilişkilendi-
rilmiştir. Süt grubundan inek sütü 
proteinleri aşağıdaki otoimmün 
hastalıklarla ilişkisi yayınlarda yer 
almıştır:

Otizm
Çölyak
Tip 1 diyabet
Crohn hastalığı
Behçet hastalığı
MS

RA
SLE

Üveit
Ancak her ne kadar otoimmü-

nitede yiyeceklerin türleri üzerine 
konuşulsa da asıl konu tek soruya da-

yanır: Aynı yiyeceğe immun reaksiyon 
verenle bu yiyeceğe reaksiyon verme-

yen kişiler arasındaki fark nedir?
Bu farkı yaratan temel etkenle-

rin başında, bağırsak mukozasının 
sağlamlığı gelir. Mukoza, bağırsağın 
içindeki yiyeceklerin içeri geçtiği yerin 
adıdır. Mukoza sağlam ise bu yiye-

cekler reaksiyona sebep olmaz. Ama 
sağlam değilse, bağırsağın muko-

zası içeriye daha sindirimi bitmemiş 
besinleri, toksinleri vs sızdırıyorsa bu 
bağışıklık sistemini dürter. 

Bağırsağın içini kaplayan bu yü-

zey çok geniştir; 400 metre kare.Tüm 
bu yüzeyin sızdırmaz sağlamlıkta 
olması gerekir. O halde, immun sis-

tem için problem yaratacak yiyecek-

leri tüketmemek kadar, mukozaları 
sağlam tutacak aşağıdaki önerileri de 
yerine getirmeliyiz. 

Listemiz uzun değildir ve oto-

immün hastalığı olanların hastalık 
şikayetlerini azaltabilmeleri için 
uygulamaları önerilir.

Yapmanız gerekenler şunlar:
● Besinleri iyi çiğnemek ve yavaş 
yemek.
● Yeterli pankreas sindirim enzimle-

rinin olması, yetersizse enzim desteği 
kullanmak.
● Dost bakterilerin olması, yetersiz-

se destek kullanmak,
● Gece açlığı ile mukozal yenilenme-

ye izin vermek,
● Kolostrum ile bağırsak mukozasını 
desteklemek
● Lifli beslenmeyi artırarak, bağırsa-

ğı yenileyen bütiratı artırmak. •

Aşıdan sonra alkol alınır mı?

MARKSANDSPENCER.COM.TR

MY

#MyMumMyInspiration

MUM

Dr. Ayşegül 
Çoruhlu
info@aysegulcoruhlu.com

Bağışıklık sisteminin istilacılar yerine kendi dokularına saldırması sonucu ortaya 
çıkan otoimmun hastalıkların pek çok nedeni var. Ancak en önemlisi işlenmiş gıdalar 

P
fizer/BioNTech ve Çin’in Sinovac aşısını 
koruyuculuk, güvenilirlik ve yan etki 
açısından değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’de Pfizer/BioNTech aşısına dair garip 
bir ön yargı oluşmuş. Oysa Pfizer aşısı hem gü-

venli hem de Sinovac aşısından daha koruyucu. 
Bu aşı İsrail’de, Avrupa’da ve ABD’de 10 mil-
yonlarca kişiye; başta yüksek risk altında olan, 
65 yaş üstü bireylere uygulandı. Bugüne kadar 
tek  bir ağır yan etki görülmedi. Dolayısı ile Pfizer 
aşısı konusunda kafasında soru işareti olanların 
rahatlıkla bu aşıyı yaptırmalarını öneririm.

Biraz daha detaylı bilgi verir misiniz?
İsrail 2’nci pikin ortasında; Aralık ayında 

kitlesel aşı kampanyasına başladı ve bu yaygın 
uygulama ile hem ölümler hem de vakalar hızla 
azaldı. Tıp alanında en önemli dergilerden New 
England Journal of Medicine’da geçtiğimiz gün-

lerde yayınlanan çalışmada İsrail’de aşı olmuş 
596 bin 618 kişiyi, aşı olmamış 596 bin 618 kişi 
karşılaştırılıyor.  Pfizer/BioNTech’in ilk dozun-

dan 7 gün sonra semptomlu hastalığı yüzde 57, 
hastaneye yatışı yüzde 74, ağır hastalığı yüzde 
62, ölümü yüzde 72 oranında engellediğini 
buluyorlar.

İkinci dozdan sonra sonuç ne oluyor?
2’nci dozdan 7 gün sonra semptomik 

hastalık yüzde 94, hastaneye yatış yüzde 87, 
ağır hastalık yüzde 92 düşüyor; ölüme karşı tam 
koruma sağlıyor. Dolayısıyla aşı hem güvenli 
hem de koruyucu. Her ne kadar farklı şartlarda 
test edilmis olsa da, bu oranlara gore Pfizer aşısı 
Sinovac aşısından daha da 
koruyucu.

Bu aşının başka özellikle-
ri de var mı?

Çok önemli üç noktayı sa-

yabiliriz. Birincisi, aşılamadan 
sonra en az 6 ay koruyor ol-
ması. Muhtemelen etkisi daha 
da uzun sürecek… İkincisi, 
hamile ve emziren annelerde 
de denendi, güçlü bir antikor 
yanıt oluşturdu. Üçüncüsü ise 
İngiltere ve Güney Afrika var-

yantlarına karşı da koruyucu 
olduğu görüldü.

Yan etkileri neler?
Bu aşı 2’nci dozdan sonra yaklaşık bir gün 

süren yan etkiler yapabiliyor. Bunlar; ateş, 
yorgunluk, bedende eklem ağrısı. Ancak bu 
etkiler 1-2 gün içinde geçiyor. Bu etkinin nedeni, 
oluşturduğu çok güçlü bağışıklık yanıtı.

Pzifer mRNA aşısı. Bu aşılarla ilgili, 
“DNA’ya girip kanser yapacak, otoimmün 
hastalıklarına yol açacak” gibi iddialar var. 

Bunlar saçmalık çünkü RNA, DNA’ya gi-
remez. Aşı otoimmün hastalık yapmaz, yap-

mamıştır. Bir de aşının kanser yapacağı ya da 
kısırlığa yol açacağı dedikoduları çıkmış, bunlar 
da bilimle alakası olmayan saçmalıklar.

10.5 milyon kişinin verisi incelendi
Sinovac aşısı ile ilgili ne veriler var?
Sinovac aşısı dünyanın pek çok ülkesinde on 

milyonlarca uygulanmış durumda ve bugüne 
kadar, bu aşının hiçbir ağır yan etkisi görülmedi. 
Aşı güvenli. 

Koruyuculuk oranı nedir?
Son olarak Şili’de yapılan araştırma açık-

landı. Araştırma 2 Şubat ile 1 Nisan tarihleri 

arasında 10.5 milyon insanın verisine bakılarak 
hazırlandı. Bu grupta 4 milyon kişi bir ya da iki 
doz aşısını olmuş, 6.5 milyon kişi aşılanmamış 
şekilde verileri değerlendirilmiş. Dolayısıyla bu-

rada elimizde devasa bir kaynak var ve bundan 
ötürü çok güvenilir. Sinovac, semptomatik en-

feksiyona karşı yüzde 65, hastaneye yatışa karşı 
yüzde 85 ve ölümlere karşı yüzde 80 etkili.

Varyantlara karşı etkisi nedir?
Bu çalışmanın yapıldığı tarihlerde hem 

İngiltere hem Güney Afrika hem de Brezilya 
varyantları etikiliydi. Dolayısıyla bu çalışmada 
bu aşının varyantlara karşı da aslında etkinliği 
test edilmiş oldu.

Pfizer / BionTECH daha güçlü
Türkiye’de her iki aşı da var ve insanlar 

arasında en yaygın soru “Hangisini seçmeli-
yim?” Siz bu soruyu nasıl cevaplarsınız?

İki aşı da koruyucu ve güvenli. Ben Türki-
ye’de olsam önüme gelen ilk aşıyı olurdum. 
Ancak tercih hakkımız varsa, veriler Pfizer aşısı-
nın Sinovac’a göre daha güçlü bir yanıt oluştur-

duğunu ve daha koruyucu olduğunu gösteriyor. 
Pfizer yerine Sinovac aşısını tercih etmek aşırı 
alerjik bireyler için iyi bir tercih olabilir. Ayrıca bu 
bireylerin aşılama esnasında aşılama yapan eki-
bi bu konuda bilgilendirmesi ve bir süre gözetim 
altında kalması gerekiyor.

Ruslar’ın Sputnik V aşısı da geliyor. Bu aşı 
ile ilgili ne söylersiniz?

Sputnik V aşısının Faz III calışmalarının ilk 
sonuçları Şubat ayında yine tıp 
alanında çok önemli bir dergi 
olan Lancet’de yayınlandı. 
Bu çalışmada aşı olan 16 bin 
501 kişi, aşı olmayan 5 bin 
476 kişiyle karşılaştırıldı. Bu 
çalışmada aşının hem ağır bir 
yan etkisi olmadığı hem de 
etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu 
gösterildi. Dolayısı ile yine çok 
güvenli ve güçlü bir aşı.

Örneğin, koruyuculuk ilk 
aşıda yüzde 57 diyoruz. Bu 
yüzde neyi ifade ediyor? 

Örneğin Sinovac aşısının 
koruyuculuğu yüzde 80 olarak açıklanmış. Bunu 
en basit şekilde normal şartlarda hastalansa 
ölecek 100 kişiden 80 kişinin ölmeyeceği olarak 
tercüme edebiliriz.

Bir yıl içinde pandemiye karşı birden fazla 
aşı bulundu. Ama neden hala tünelin ucunda-
ki ışık görünmedi?

Sorun tüm dünya nüfusuna yetecek sayıda 
aşı olmaması. Bunun da tek çözüm yolu patent-

lerin ve aşı teknolojilerinin hızla dünyadaki diğer 
aşı üreticileriyle paylaşılıp, aşı sayısının arttırıl-
ması. Bugün var olan aşıların neredeyse hepsi 
kamu fonları ile desteklendi. Pfizer, Moderna, 
Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının 
üretim sürecine sadece ABD’de devlet 12 milyar 
dolar aktardı. Almanya yaklaşık 500 milyon eu-

royu Pfizer’in ortağı Biontech’e verdi. Dolayısı ile 
insanlar vergileri ile zaten bu aşıların geliştirilme 
sürecini finanse etti, şimdi şirketlerin para hır-

sından ve yeterli aşı olmamasından ötürü, yüz 
binlerce, belki milyonlarca insanın önlenebilir bir 
hastalıktan öleceği günleri yaşamaya başladık... 
Umuyorum insanlık bu ahmaklıktan geri adım 
atabilir. •

Bir veya iki tek içmenin mevcut Covid aşı-
larını daha az etkili hale getirebileceğine 

dair hiçbir kanıt yok. Hatta bazı araştırmalar, 
az miktarda alkolün uzun vadede iltihabı 
azaltarak bağışıklık sistemine fayda sağla-

yabileceğini bile gösteriyor. Covid aşısı ile 
alkol tüketimi arasındaki ilişki, ilk kez Aralık 
ayında bir Rus doktorun “Aşı olmadan önceki 
iki hafta ve sonrasındaki 42 gün alkolden 
uzak durun” uyarısı sonrası  gündeme geldi. 
Ancak bugüne kadar alkolün aşılara etkisini 
ölçen çok az bilimsel çalışma yapıldı. Bilim 

adamları bir deneyde 391 kişiye beş farklı so-

lunum yolu virüsü verdi. Sigara içenler soğuk 
algınlığına yakalandı ancak ılımlı içiciler etki-
lenmedi. Başka bir çalışmada bu kez may-

munlara yedi ay boyunca çeşitli derecelerde 
alkollü içkiler içirildi. Ardından maymunların 
aşıya karşı tepkileri ölçüldü. Çok içen may-

munlar aşıya zayıf tepki verdi. Ancak makul 
miktarda alkol tüketen maymunlar, hiç alkol 
tüketmeyenlere kıyasla aşıya en güçlü yanıtı 
oluşturdu. Erkekler için günde 2, kadınlar için 
bir kadehten fazlası ‘aşırı’ sayılıyor. •

Bu sorunun cevabı, ne kadar içtiğinize bağlı. Uzmanlara göre aşırı alkol 
bağışıklık tepkisini bastırıyor ancak kararında içkinin olumsuz etkisi yok

Pfizer/BioNTech 
daha koruyucu, 
Sinovac’ı alerjisi 
olanlar tercih etmeli
Harvard Ünirvesitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Emrah Altındiş, Oksijen’in 
sorularını yanıtladı. “Aşılardan tereddüt 
etmek için hiçbir neden yok” diyor

Sorun tüm dünya 

nüfusuna yetecek 

kadar aşı olmaması. 

Tek çözüm, patentlerin 

ve aşı teknolojilerinin 

hızla diğer ülkelerle 

paylaşılması, aşı 

üretiminin artırılması
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ARZUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI     MURAT KOLBAŞI

23 
Nisan’da “Türk Kah- 
vesi”nin Çin açılımıyla 
ilgili önemli bir adım atıldı. 
Guangzhou’da 23 Nisan’da 

“Türk Kahvesi Günü” düzenlendi ve Türk 
Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derne-
ği, TİM, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, 
Elektrik ve Elekronik İhracatçıları Birliği ile 
Guangzhou ve Pu’er kahve birlikleri arasın-
da kahve ve kahve makineleri konusunda 
işbirliği anlaşması imzalandı. 

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Kolbaşı ile bu kez Türk Kahvesi Kültürü ve 
Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üye-
si şapkasıyla konuştuk. 

Yıllardır Türk kahvesinin tanıtımı için 
gösterilen çabalar var. Pandemi dönemin-
de, Çin’le böyle bir anlaşma nasıl sağlan-
dı? Bu ortamda nasıl yol alınacak? 

Yıllara yayılan çok emek var. İstediği-
miz noktaya gelmek için de çok daha fazla 
çalışmamız gerekiyor. 2008 yılında kurulan 

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları 
Derneği’nin çalışmaları sonucunda 5 Aralık 
2013 tarihinde UNESCO Türk kahvesini 
somut olmayan kültürel miras olarak kabul 
etti. Her ne kadar buna Yunanistan ve 
İtalya itiraz etse de UNESCO bunu kabul 
edip ilan etti. 

650 yıllık bir geçmiş var değil mi…
Biz UNESCO’ya çok sağlam bir dosyay-
la gittik. Kanuni zamanında Mısır’dan 
Osmanlı Sarayı’na gelen kahve ve pişirme 
yöntemini, bunun nasıl popülerleştiği 
anlattık. Kahvecibaşının zarflı fincanlarla 
sunum şeklinin dilden dile yayılmasını 
tarihten sayfalarla anlattık. UNESCO 
Türk kahvesiyle farklı bir adım 
attı, o güne kadar alkollü ya 
da alkolsüz bir içeceğe 
böyle bir değer verme-
mişti. Bu çok büyük 
bir adım oldu. 

Türk kahvesi 
dünyada çok daha 
farklı bir yerde ola-
bilirdi. Neden bugü-
ne kadar olamadı?

Maalesef Türk 
kahvesi dünyada arzu 
ettiğimiz noktada değil. 
Çünkü uzun yıllar güncel tekno-
lojiyle birleşmemişti. Hayatın içinde devam 
etmesi için güncel teknolojiyle birleşme-
si gerekiyordu. Bir odada tek başınıza 
çalışırken mutfağa bile gitmeden farklı 
kahveler yapabilirken, bu Türk kahvesi için 
mümkün değildi. Diğer kahveler için bu 
konu aşılmıştı. 1890 yılında ilk “kettle” su 
ısıtıcısı yapıldı, 1920’de filtre kahve maki-
neleri yapıldı, 1940-60 yıllarında çok sayıda 
espresso makineleri, sonra kapsüllü kahve 
makineleri çıktı. Türk kahvesi ise mutfakta 
cezveyle yapılır halde kaldı. Türk kahvesi 
kendi içinde teknolojiyle 2000’li yıllardan 
sonra buluştu. İnsanlar yaşam alanlarında 
kolayca Türk kahvesi yapabilmeye başladı-
lar. Bu ivme kazandırdı Türk kahvesine.

20 marka Türk kahvesi  
makinesi yapıyor!
Tüketim arttı mı?

Türkiye’de kişi başına kahve tüketimi 
arttı, 250 gramdan 1 kiloya geldi. Bunun 
yüzde 60’ı Türk kahvesi. Dünyanın en 
büyük kahve zinciri Starbucks 
Türkiye’de menüsüne Türk 
kahvesi ekledi. Türkiye’de 
Starbucks’larda Türk kahvesi 
satışları espressoyu geçti. 

Teknoloji sıçrattı ancak 
yine de dünyada yaygın-
laşması için farklı çabalarla 
desteklenmesi gerekiyor 
diyebilir miyiz?

2004’te Arçelik Telve 
adıyla ilk makineyi yaptı, biz 
Okka’yı yaptık. Sektörde bir-
çok marka oldu. 20 markanın 
Türk kahvesi makinesi var. 
Bunların 5’i yabancı şirketlerin, 15’i Türk 
markalarının. Farklı markaların 5-6 çeşit 
Türk kahvesi makinesi oldu. Çaydanlıksız 
ev yoktur Türkiye’de, kişi başı çay tüketi-
minde de Türkiye dünyada ilk sırada. Artık 
neredeyse her eve Türk kahvesi makinesi 
de giriyor. Özellikle pandemide bu büyü-
me devam etti. Türk kahvesi makineleri 
ve sıcak içecek grubundaki tüm ürünlerin 
satışları pandemide büyüdü. 

Yabancı markaların da köpüklü Türk 
kahvesi makinesi çıkarması olumlu, bu 
devam eder mi?

Dünyada toplam 10 bin civarında kü-
çük ev aletleri markası var. Beyaz Eşya dev-
leri Bosch, Arçelik gibi büyük markaların 
da bu kategorileri var. Ancak henüz birçok 
yabancı markanın Türk kahvesi makinesi 
yok. Ortadoğu pazarı için de ürün gelişti-
ren yabancı markalar oldu. Kahve sektö-
ründe satılan kahve makinesi sayısı yılda 

55 milyon civarında, Türk kahvesi makinesi 
toplam satışı ise 5 milyon civarında. Henüz 
gidilecek çok yol var. 

Türk kahvesinin dünyada tanınması 
için bundan sonra neler yapılabilir? 

Türkiye Tanıtım Grubu’na biz elektrikli 
ev aletleri markaları olarak bir gastronomi 
projesi sunduk. Türkiye’nin ekmeği, simiti, 
pidesi meşhur. Beyaz eşya, fırın ihracatını 
yaygınlaştırmayı düşünürken güveç kül-
türünü, ekmek kültürünü de anlatmalıyız 
dedik. Beyaz eşyayı, küçük ev aletleriyle 
birleştirmek gerekiyor. Bizim tost maki-
nelerimiz de meşhur, İtalyanların paninisi 

var, bizim de tost çeşitlerimiz var. Beyaz 
eşyada Çin’den sonra en büyük 

üretici Türkiye. Almanya ve 
İtalya’yı geçmiş durum-

dayız. Almanya’da 
Türk nüfus ve diğer 
azınlıklar sayesinde 
ince belli çay bardağı 
da satılıyor, Türk 
kahvesi fincanı 

da. Almanya’da 
Yunanlılar, Faslılar 

gibi azınlıklar da var. 
Ermeniler de Yunanlılar 

da başka isimler söyleseler de 
Türk kahvesi içiyor. Biz 5 Aralık’ı, 

UNESCO’nun Türk kahvesini somut miras 
ilan ettiği günü dünyada Türk Kahvesi 
Günü olarak ilan etmek istiyoruz. Bu yönde 
de çalışıyoruz. 

23 Nisan’da Çin’de ne oldu? Sosyal 
medya paylaşımlarında gördüm. Çin’de 
Türk Kahvesi Günü mü oldu?

Herkesin bildiği gibi çay ülkesi Çin, 
kahveyi tanımıyordu. Çin’de 4 bin 500 Star-
bucks açıldı. Starbucks Amerika’dan sonra 
en fazla Çin’de yaygınlaştı. Biz Hububat İh-
racatçılar Birliği Başkanı Haluk Okutur ile 
birlikte Çin çalıştık. Sektörden birçok arka-
daşımız da bu konuda emek verdi. Guang-
zhou Ticaret Ateşesi de bu işle çok uğraştı. 
Biz makinecilerle, hububatçılarla görüşe-
rek yol aldık ve yeni kahve zincirlerinin 
menülerine Türk kahvesini koydurmak için 
işbirliğine gittik. Yerel kahve zincirleri hızla 
artıyor Çin’de. Türk kahvesini oradaki kah-
ve zincirlerinin menülerine koyarsak çok 
güzel bir gelişme olacak. Buna istekliler, 
kültürüne meraklılar. Ayrıca Türk kahvesi-

nin fal özelliği de çok ilgilerini 
çekiyor. Malum yeni teknoloji 
burada da devreye giriyor. 
Türk kahvesinin sevilmesine 
fal uygulamaları da destek 
oluyor. Çin, Guangzhou’da 
global kahve günü vardı ve 
23 Nisan’da Türk Kahvesi 
Günü oldu, bu özel günde 
Türk kahvesi adına önemli bir 
işbirliği gerçekleşti. 

Çin çok iştah kabartan bir 
atılım olmuş. Başka neler var 
planlarda?

Biz uzun zamandır hep 
şunu söylüyoruz: Pandemi geçecek ve biz 
Türkler dünyanın farklı yerlerine seyahat 
edeceğiz. Gittiğimiz her yerde, otel, kafe, 
restoranlarında mutlaka Türk kahvesi 
soralım. Milano’daki Four Seasons Ote-
li’nin lobisinde Türk kahvesi espressodan 
pahalıya satılıyor. Dünyanın büyük otel 
zincirlerinde, restoranlarda Türk kahvesi 
menülere girerse bu hepimizin yararına 
olacaktır. Türk markaları var dünyada, 
her ne kadar şu anda zorlu bir süreç de 
geçirilse Karaca’nın, Damat&Tween’in, 
diğer markaların mağazalarında Türk 
kahvesi ikram edilmeli. Zürih’te Prada’ya 
girdiğinizde hemen espresso getirirler, 
Türk markaları da yurtdışındaki mağaza-
larında bu ikramı bizim gibi üreticilerin 
de destekleriyle yapmalı. Türkiye’nin 
Kütahya Porselen’i, Karaca’sı, Arçelik’i, 
Arzum’u ve diğer birçok markası bunu 
yapacak güçte. •

Murat Kolbaşı, Türk kahvesinin eşsiz ritüeli kahve falına da 
Çin’de ve birçok ülkede büyük ilgi olduğunu söylüyor. 
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Türk kahvesi ve falı Çin’de

ELIF ERGU
elif@gazeteoksijen.com

Türk Kahvesi’nin Çin yolculuğu 23 Nisan’da imzalanan işbirliğiyle başladı. Türk 
Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, Türk 

kahvesinin Almanya’dan 1.5 milyarlık Çin’e uzanan yeni yolculuğunu anlattı 

Türkiye’de 
yıllık kişi 

başına 
düşen kahve 

tüketimi 
250 gr’dan 
1 kg.’a geldi.

Bunun yüzde 
60’ı Türk 

kahvesi olarak 
tüketiliyor.
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T
ürkiye’nin 2020 eko-

nomik büyüme perfor-

mansı yüzde 1.8 ile Çin 
dışında diğer G20 ülkelerinin 
üzerindeydi. Buna rağmen 
yoksulluk yayıldı, işsizlik 
olağan hale dönüştü.

Bu bozulmanın temelinde 
hükümetin kredi kanallarına 
odaklanan büyük bir ekono-

mik teşvik programıyla pan-

demiye yanıt vermesi yatıyor. 
Mali açıdan, Türkiye’nin 
Covid-19 teşvik paketi vergi 
ertelemeleri ve arızi borçlar 
dâhil edildiğinde GSYİH’nin 
yaklaşık yüzde 12’sine denk 
geliyor. Bu seviye, gelişmekte 
olan ülkeler ve G20 ortala-

masından daha fazla; nere-

deyse ABD, Çin, Avustralya 
ve Kanada’nınkilere yakın. 

Fakat Türkiye’nin teşvik 
paketinin yüzde 10.1’lik 
kısmının geniş bir mali araç 
yelpazesi üzerinden ezici 
şekilde bankacılık sektörü 
aracılığıyla sağlanması 
yoksulluk artışının anahtarı. 
Böylece bütçe üzerine doğ-

rudan mali maliyetler olarak 
yansımayan bu tür bir teşvik 
tercihi, gelecekte hükümetin 
dolaylı yükümlülüklerini 
önemli ölçüde yükseltmiş 
durumda.

Rezervler azaldı
IMF verilerine göre, Türki-
ye’nin Covid-19 için yaptığı 
doğrudan harcamalar GS-

YİH’nın yüzde 1.9’u; bunun 
içinden İşsizlik Fonu’ndan 
yapılan harcamaları düşünce 
kalan tutar yüzde 0.3 sevi-
yesinde.

Özetle 2020’de Tür-

kiye’nin büyüme hikâyesi 
kredi teşviki, politika faizinin 
enflasyonun altına çekil-
mesiyle oluşan gevşek para 
politikası, kredi garanti fonu 
ve devlet bankaları sermaye-

lerini artırıp, bankaların kredi 
genişlemesini teşvik eden 
diğer düzenleyici önlemler 
sayesinde elde edildi.

Seçilen krizle mücadele 
yöntemi bu araçlar yoluyla 
olunca da, yüzde 1.8 bü-

yüme karşısında muazzam 
ekonomik riskler ortaya çıktı. 
Hızla yükselen enflasyon, 
TL’de önemli değer düşüşü 
ve döviz rezervi kaybı riskli 
dengesizlikler yarattı.

Enflasyon 2020 dördün-

cü çeyrekten itibaren kade-

meli olarak hızlandı ve Mayıs 
ayında yüzde 20’ye varması 
bekleniyor. 15 milyar dolarlık 
sermaye çıkışları, yüzde 6.3 
daralan ihracat ve yüzde 
4.3 artan ithalat sonucunda 
Merkez Bankası, Türkiye’nin 
37 milyar dolara varan cari 
açığının çoğunu uluslararası 
rezervleri kullanarak finanse 
etti. Aynı dönemde kamu 
bankaları üzerinden gizli dö-

viz satışları döviz rezervlerini 
tüketen Merkez Bankası’nın 
döviz yükümlülükleri ve 
swap işlemlerine göre dü-

zeltilmiş net döviz rezervleri 
halen eksi 49 milyar dolar ile 
daha önce görülmemiş düşük 

seviyelerde. Banka’nın daha 
fazla rezerv kaybını sınırla-

mak için yaptığı müdahale-

leri durdurması sonrasında 
TL’de değer kaybı 2020’de 
yüzde 30’a ulaştı ve bir kısır 
döngü olarak enflasyonist 
baskılara yenisini ekledi.

Sonuç olarak, şirket 
borçları arttıkça şirketler 
ve bankalar bilanço baskısı 
hissettiler. 2018’den bu 
yana devam eden kurum-

sal borcu azaltma süreci 
pandemi nedeniyle kesintiye 
uğradı. Finansal olmayan 
kurumsal sektördeki borç 
seviyeleri 2020’nin ilk altı 
ayında GSYİH’nin yüzde 9’u 
kadar artarak gelişmekte 
olan piyasalar arasında en 
sert yükselişi kaydetti. 2020 
ikinci çeyrekte likit olmayan 
şirketlerin sayısı arttı; TL ve 
varlık kalitesi şoklarına açık 
bankalar için kurumsal kırıl-
ganlık riski 2021’e taşındı.

İş kayıpları mevcut iş-

gücü piyasası eşitsizliklerini 
derinleştirdi. İşten çıkarma 
yasaklarına rağmen, 2020 
ikinci çeyrekte milyonlarca iş 
kaybı yaşandı. Kadın, genç, 
düşük vasıflı ve kayıt dışı 
işçiler en ağır hasarı aldı.  

İş kayıpları yoksulları 
derin şekilde etkilerken, 
Türkiye’de 2018’de yüzde 8.5 
olan yoksulluk oranı 2019’da 
10.2’ye, 2020’de yüzde 
12.2’ye fırladı.

İç talep göstergeleri, 
2021’in başlarında ekonomik 
büyümenin soğuduğunun 
bazı belirtilerini gösterse de, 
sanayi üretimi gibi arz taraflı 
veriler güçlü devam ediyor. 
2021’de beklenen yüzde 5 ci-
varında büyümenin üçte ikisi 
ihracattan kısmen de baz 
yılı etkisi sayesinde gelecek.  
Özel tüketimin katkısı ise çok 
sınırlı kalacak.

Kırılganlık vurgusu
2018 yılı başından bu yana 
şiddetlenen makro-finansal 
sorunlar Türkiye ekonomisi-

nin krizlere dayanma gücünü 
tüketmiş ve ekonomiyi sa-

vunmasız bırakmış durumda. 
Dış finansman gereksinimi 
yüksek ve döviz rezervlerinin 
yokluğunda dış borç çevirme 
becerisi artık tamamen ban-

kacılık sektörünün sağlıklı 
kalmasından geçiyor. Merkez 
Bankası’ndaki Brüt Ulusla-

rarası Rezervlerinin ticari 
bankacılık sektörüne olan 
yabancı para yükümlülük-

lerinin altında kalması sert 
dış oynaklıklar karşısında 
ekonomide büyük darbeler 
oluşabileceğinin habercisi.

Dünya Bankası’nın son 
Türkiye Raporu, neden-
sonuç zinciri içinde işte 
bu önemli kırılganlıkları 
vurguluyor. Artan yoksulluk, 
yüksek işsizlik, olmayan 
döviz rezervleri, kurumsal 
şirketlerin son üç yıldır bo-

zulan yapısı, finans sektörü 
üzerindeki yüklerle birleşti-
ğinde, en iyi olasılıkla uzun 
yıllar düşük büyümeye kilitli 
kalacağız.  

Fakat asıl önemli risk 
mevcut gidişatta olası bir dış 
finansman şoku ile yaşa-

nacak ödemeler dengesi 
krizinin giderek elle tutulur 
hale gelmekte oluşu. •

Dünya Bankası
uyardı: Ödemeler
dengesine dikkat

Merkez Bankası brüt uluslararası rezervlerinin 
ticari bankalara olan döviz yükümlülüklerinin 

altında kalması kırılganlığın ciddi bir  
seviyede olduğunun göstergesi T

ürkiye’nin en uzun kapanmaya gittiği 
bugünlerde, durumu en sıkıntılı sek-

törlerin başında yeme içme geliyor.
Türk yeme-içme sektörü, pan-

deminin Türkiye’ye ulaştığı 2020 yılı Mart 
ayından bu yana oldukça sıkıntılı durumda. 
17 günlük kapanmanın da yüküyle sektör ve 
çalışanları iyice köşeye sıkıştı. Kısa çalışma 
ödeneği ve düşük cirolu işletmelere yönelik 
kira yardımı sektöre ilaç olmaktan çok uzak. 

Yeme içme sektöründe dünyanın en 
büyüğü ABD. ABD’de yeme içme sektörünün 
büyüklüğü 2019 yılında 900 milyar dolar se-

viyesindeydi. Pandeminin etkisiyle toplam ciro 
2020’de 240 milyar dolar azalarak 660 milyar 
dolara kadar geriledi.

ABD yönetimi yeme içme 
sektörüne 2020 ve 2021’de 
iki kez maddi kaynak sağladı. 
Hibe kredi şeklinde verilen bu 
kaynaklar, çalışan sayısı, kira, 
elektrik faturası gibi kriterlere 
dayanılarak verildi.

2008 yılında kurulan 
propublica.org adlı 
araştırmacı gazetecilik 
portalı ABD’de yeme 
içme sektörüne 
yapılan yardımla-

rın tam listesine 
ulaşılmasını sağlı-

yor. propublica.com’un verilerine göre ABD’de 
sandviç büfelerinden Nusret’e kadar pek çok 
lokanta devlet katkısından yararlandı. 

İlk örnek ünlü Türk markası Nusret. 
Pandemi öncesinde yıllık vergi öncesi karının 
70 milyon dolar, piyasa değerinin ise 1 milyar 
dolar civarında olduğu söylenen Nusret Miami 
ve New York’taki şubeleriyle toplamda 4 kez 
yardımdan faydalanmış. Nusret Miami Nisan 
2020’de 1 milyon 335 bin dolar destek almış. 
Bunun 1 milyon 68 bin doları lokantanın 96 
çalışanı için ödenmiş. Faturalar için 20 bin 

dolar, sağlık yardımı kap-

samında 40 bin dolar, 
kira yardımı olarak da 
207 bin dolar öden-

miş. Aynı işletme Mart 
2021’de 1 milyon 842 bin 

dolar yardıma hak kazanmış. 
Kayıtlara göre bunun tama-

mı 95 çalışan için ödenmiş.
Nusret’in New York 

şubesi ise Nisan 2020’de 
aldığı 1 milyon 622 bin 
dolarla yaralarının bir 
kısmını sarabilmiş. Sam 
Amca, Nusret’e faturalar 

için 20 bin, sağlık yardımı 
olarak 53 bin, kira yardımı 

kapsamında 175 bin dolar 
ödemiş. Kalan 1 milyon 374 bin 

dolar da Nusret çalışanları için verilmiş. Mart 
2021’de ise 120 çalışanı karşılığında Nusret 
New York’a 2 milyon dolar destek sağlanmış.

Böylece Nusret New York ve Miami şubeleri 
için 2020 ve 2021’de devletten toplam 6 mil-
yon 800 milyon dolar destek almış.

Türkiye’de de şube açma hazırlıklarını 
sürdüren Nobu dünyanın en gözde lokantala-

rından. ABD’nin pek çok yerinde şubeleri var. 
İşte Robert de Niro’nun da ortakları arasında 
bulunduğu Nobu’nun aldığı destekten bazı 
örnekler: Nobu Malibu 5 milyon 115 bin dolar; 
Nobu New York 7 milyon 567 bin dolar, Nobu 
LA 1 milyon 45 bin dolar, Nobu DC 765 bin do-

lar, Nobu Hawaii 640 bin dolar, Nobu Newport 
Beach 1 milyon 220 bin dolar.

Ünlü Fransız şef Eric Ripert’in New York’ta-

ki Le Bernardin’i 2 milyon 628 bin dolar.
Varlıklı Türk turistlerin sık gittiği yine New 

York’taki Le Bilboquet 2 milyon 431 bin dolar.
Sadece çok pahalı restoranlar değil, mü-

tevazı pizzacı ve sandviç zincirleri de yardım 
aldı ABD devletinden. Örneğin; California Fair 
Oaks’taki bir Subway sandviç şubesi 4 bin 405 
dolar alırken, Teksas Longwiew’de bünyesinde 
birden fazla Subway şubesi bulunan bir şirket 
435 bin 179 dolara layık görülmüş.

New York Roslyn Heights’deki bir Domino’s 
Pizza şubesinin hanesine 19 bin 668 dolar 
düşerken, California Santa Rosa’daki büyük bir 
işletme 156 bin dolarla yaralarını biraz sarmış. •

Bizde kısa çalışma ödeneği
ABD’de Nusret’e 6.8 milyon $

Yerli yeme içme sektörü son kapanmayla en büyük darbeyi yedi. ABD’de ise sandviççiden en 

lüksüne kadar her işletmeye destek verildi. Nusret iki lokantası için 6.8 milyon dolar yardım aldı

guldema@gmail.com

Güldem
Atabay

1 Western Union döviz kuru farklılıklarından gelir elde eder. Para gönderme hizmet sağlayıcınızı seçerken işlem ücretlerini ve döviz kurundan doğan tüm bedelleri 
kıyaslayınız. Ücret ve döviz kurları markadan markaya, kanallara ve hizmet noktasına göre farklılık gösterebilir. Ücret ve kurlar haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
Belirtilen ücret dakikalar içinde para transferi hizmeti için Azerbeycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, 
Ukrayna ve Rusya'ya gönderilerde geçerlidir. TL fiyatlar bilgi amaçlı belirtilmiş ve 7 Nisan 2021 TCMB Dolar kuru baz alınmıştır. 
2 Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Ziraat Bankası internet bankacılığı ve QNB Finansbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mobil bankacılığında geçerlidir.
© 2021 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Her hakkı saklıdır. 

Dünyanın dört 
bir yanına para 
transferi.
Western Union’la, Bağımsız Devletler 
Topluluğu ve diğer ülkelere, 4$’dan 
(₺32) başlayan ücretlerle1 şubeden ya 
da şubeye gitmeden anlaşmalı 
bankalardaki hesabınızdan2 hızlı ve 
güvenli para transferi yapabilirsiniz. 
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SAM JONES, ZÜRIH

Lübnan Merkez Bankası (BdL) 
Başkanı ve kardeşinin esrarengiz 
bir offshore şirketine yapılan iş-
lemler aracılığıyla söz konusu ku-
rumdan 300 milyon doları aşkın bir 
tutarı zimmetine geçirdiğine dair 
iddialar İsviçre başsavcısı tarafın-
dan araştırılıyor. 

Başsavcılığın karşılıklı hukuki 
yardım talebiyle Lübnanlı yetkililere 
gönderdiği yazıya göre, “En az 2002 
yılının Nisan ayından bu yana, Mer-
kez Bankası Başkanı Riyad Selame 
kardeşi Raca Selame’nin yardımıyla 
Lübnan Merkez Bankası’ndan 300 
milyon doları aşkın bir tutarı zimme-
tine geçirmek için faaliyetler yürüt-
müş görünüyor.”

Geçtiğimiz kasım ayında gönde-
rilen yazı basına sızdırıldı ve Lüb-
nanlı bir haber sitesinde paylaşıldı. 
Lübnanlı bir yetkili de yazının ger-
çek olduğunu doğruladı. İsviçre baş-
savcılığı da Financial Times’a konu-
şarak “Lübnan Merkez Bankası’nda 

zimmete para geçirme ve ciddi mik-
tarda kara para aklama şüphesiyle 
cezai soruşturma başlatıldığını”, bu 
kapsamda “Lübnan’ın yetkili ma-
kamlarından” yardım talep ettiğini 
doğruladı.

Lübnan Merkez Bankası Başka-
nı Riyad Selame Financial Times’a 
verdiği röportajda para transferlerini 
yalanlamadı. Ancak “Bahsettiğiniz 
operasyonlarda Merkez Bankası bir 
dolar bile zarara uğratılmamıştır” 
dedi ve ekledi: “Tüm bu işlemler 
Merkez Bankası yönetimi tarafından 
onaylanmıştır.”

‘Rezervleri yanlış yönetti’

Bu olay, bir zamanlar kırılgan ülke-
sini bölgesel savaşlardan ve küre-
sel mali krizden düze çıkarmakla 
övülen, çok uzun süredir görevde 
olan güçlü merkez bankası başka-
nı hakkındaki son skandal oldu. 
“Karalama kampanyasına” kurban 
edildiğini söyleyen Selame, aslında 
ülke parasının değer kaybedip hi-
perenflasyonun ortaya çıkmasından 
bu yana ateş altındaydı. Ülkenin 
son otuz yılın en ağır mali ve eko-

nomik krizini yaşadığı şu günlerde 
birçok Lübnanlı Selame’yi ve birçok 
siyasetçiyi para politikalarını ve re-
zervleri yanlış yönetmekle suçluyor.

Söz konusu yazıya göre İsviçre 
başsavcısı, 2002 ile 2015 yılları ara-
sında “Forry Associates” isimli hesap 
adına Lübnan Merkez Bankası’ndan 
HSBC İsviçre’ye yapılan 330 milyon 
doları aşkın tutardaki işlemleri araş-
tırıyor. İsviçreli müfettişler bu offsho-
re şirketin Başkan Selame’nin kardeşi 
Raca tarafından kontrol edildiğini 
iddia etti. Müfettişlerin aynı yazıda 
yer alan iddialarına göre, yüzlerce 
milyon dolar Forry’den İsviçre ban-
kalarında yer alan ve Selame kardeş-
lerin kontrolünde bulunan hesaplara 

aktarıldı.
Yazıda, Lübnan Merkez Banka-

sı’nın 2002’de Forry ile münhasır 
olmayan aracılık sözleşmesi yaptığı 
ve sözleşmede hem Başkan Riyad 
hem de Raca Selame’nin imzalarının 
bulunduğu belirtiliyor. Sözleşme 
tarihinde tahvil işlemleriyle ilgilenen 
Lübnanlı dört eski banka sorumlusu, 
şirketin adını duymadıklarını söy-
ledi.

İsviçre ve Lübnan basınında ay-
rıntılarıyla yer alan yazıda İsviçreli 
müfettişlerin Lübnanlı meslektaşla-
rına bildirdiğine göre, Forry’ye ha-
vale edilen 333 milyon dolardan 248 
milyonu Başkan’ın 
kardeşi Raca Sela-
me’nin HSBC’deki 
kişisel hesabına 
aktarılmış. Müfettiş-
lerin Riyad Selame 
tarafından kontrol 
edildiğini düşündü-
ğü, Julius Baer Ban-
kası’ndaki Kanada 
menşeli “Westlake 
Commercial Inc” şir-
ketine ve Zürih’teki 
EFG Bankası’ndaki 
İsviçre menşeli “SI 
2 SA” adına açılmış iki hesaba da 
yaklaşık 10 milyon dolar gitmiş. Yine 
müfettişlerin iddiasına göre, İsviç-
re’de genellikle emlak alımı yapan 
“Red Street 10 SA” adına kayıtlı UBS 
hesabına ise SI 2 SA şirketinden 7 
milyon İsviçre frangı aktarılmış. Red 
Street, yani “Kırmızı Cadde” isminin 
Arapça karşılığı olan “Şarya Hamra” 
aynı zamanda Beyrut’ta Lübnan 
Merkez Bankası genel merkezinin 
bulunduğu caddenin adı. 

Başkan Riyad Selame ise Forry’yi 
kimin yönettiği, sözleşmenin kardeşi 
tarafından imzalanıp imzalanmadığı 
ve Westlake ya da SI 2 SA şirketinin 
arkasında kendisinin olup olmadığı 
konusunda açıklama yapmadı. Sela-
me, Forry’ye ödeme yapan Merkez 
Bankası hesabının “geçici hesap” ol-
duğunu ve paranın “clearing işlem-
lerinden” kaynaklandığını söyledi.

Selame ayrıca şunları ekledi: 
“Bahsi geçen tutar 14 yıllık bir zama-
na yayılıyor; tek seferde veya tek bir 
anlaşmayla ortaya çıkmış değil, yani 
ortalaması yıllık 20 milyon doları 
geçmiyor.” Çıkar çatışması iddiala-
rını yalanlayan Selame, Forry’nin 
“herhangi bir münhasırlık yetkisine 
sahip olmadığını, dolayısıyla özel 
muamele görmediğini” belirtiyor. 
İşletmenin milyonlarca dolar kazan-
ması üzerinden sıkıştırılan Selame, 
“Burada yasa dışı bir şey mi var? 

Merkez Bankası komisyon ödeseydi 
ancak o zaman yasa dışı bir durum-
dan söz edilebilirdi” diyor.

2001 yılında Britanya Virjin Ada-
ları’nda kayıtlı bir şirket olan Forry, 
kayıtlara göre 2016 yılında tasfiye 
edilmiş. Sızdırılan belgeler Forry’nin, 
sahipleri gizlenen bir başka Britanya 
Virjin Adaları menşeli şirket olan 
Nomihold’a ait olduğunu gösteriyor. 
Financial Times Nomihold ile temasa 
geçemedi.

Lübnanlı gayrimenkul devi Soli-
dere’nin yönetim kurulunda da yer 
alan Raca Selame iddialar için yorum 
yapmazken, Financial Times’a şöyle 

konuştu: “Dürüstlü-
ğüm bugüne kadar 
asla sorgulanmamıştır. 
Ben paramı daima ya-
sal yollarla kazandım” 
diye konuştu. 

Söz konusu dö-
nemde görev yapmış 
dört eski Merkez Ban-
kası üst düzey yöneti-
cisi, Forry’ye yapılan 
işlemleri onayladıkla-
rını hatırlamadıklarını 
söyledi. Riyad Selame 
ise bankacılık sırrı 

olduğu gerekçesiyle Merkez Bankası 
yönetiminin kararlarının kayıtlarını 
göstermeyi reddetti.

Servetin kökeni

İsviçre’de bulunan yaklaşık 50 
milyon dolarlık likit varlığın Riyad 
Selame’ye ait olduğunu iddia eden 
İsviçreli müfettişler, 2012 ile 2019 
yılları arasında Lübnan Merkez Ban-
kası’ndan Selame’nin UBS, Credit 
Suisse ve Banque Pictet & CIE’deki 
kişisel hesaplarına yapılan 15 mil-
yon dolar civarındaki işlemleri de 
soruşturuyor. Başkan Selame havale 
yapan hesapların kendisine ait ol-
duğunu, kendi parasını aktardığını 
söyledi ve havalelerin 2019’da yapıl-
dığını yalanladı. Kişisel servetinin 
kaynağının, 1993’te merkez bankası 
başkanı olmadan önceki bankacılık 
kariyerinden kazandığı 23 milyon 
dolardan geldiğini belirtti.

Credit Suisse, HSBC Switzerland, 
UBS ve Julius Baer bankaları ise İs-
viçre hukuku uyarınca müşterileri 
hakkında yorum yapamayacaklarını 
söylediler. Pictet & Cie yaptığı açıkla-
mada, “Devam eden bir soruşturma-
ya konu olan hususlarda, özellikle 
de şahısların isimleri söz konusu 
olduğunda yorum yapmak pren-
siplerimize uymuyor” dedi. Banka, 
yetkililerle işbirliği içinde olduklarını 
da ekledi. 

İsviçre, Lübnan Merkez Bankası Başkanı’nın 300 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasını araştırıyor 

Lübnan Merkez Bankası soyuldu mu? 
©️ The Financial Times Limited [2014]. Her hakkı saklıdır. Yeniden yayımlanamaz, kopyalanamaz ya da değiştirilemez. Bu tercüme içerik Oksijen’in sorumluluğundadır. Financial Times Limited tercümenin doğruluğu veya kalitesi konusunda yükümlülük kabul etmez
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“Karalama 

kampanyasına” 
kurban olduğunu 
söyleyen Selame, 

ülke parasının 
değer kaybedip 

hiperenflasyonun 
ortaya 

çıkmasından 
bu yana ateş 

altındaydı

İsviçre, Lübnan Merkez Bankası (BdL) operasyonlarını sorguluyor.

Riyad Selame
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Geçtiğimiz pazartesi günü tüm 
dünyadaki Apple kullanıcıları  
cihazlarına en son yazılım güncel-
lemesini yükledikten sonra bazı 
alışılmadık mesajlar aldı: “Takip 
edilmek ister misiniz?” diye soru-
luyordu. 

Apple’ın iPhone’lar için “ar-
tırılmış gizlilik özelliği” sözü 
vermesinden on ay sonra, şirketin 
rakiplerinin sert tepkisine ve gerek 
Fransa gerekse Almanya’daki te-
kelleşme karşıtı kesimlerin şikâyet-
lerine karşın beklenen değişiklikler 
iOS 14.5 ile nihayet yapılmış oldu. 

Kullanıcıların güncelleme 
sonrası açtıkları her uygulamada, 
mesela Facebook’a girdiklerinde 
karşılarına basit bir soru çıkacak: 
“Uygulamanın diğer şirketlerin 
uygulamalarındaki ve internet site-
lerindeki faaliyetlerinizi izlemesine 
izin veriyor musunuz?”

İki yanıt seçeneği var: “Takip 
etmemesini iste” veya “İzin ver”. 
Uygulama geliştiricilere kullanıcı 
davranışlarını takip 
etme açısından daha 
fazla alan sağlanmış 
olacak ancak böyle 
katı bir seçenekle 
karşılaşan çoğu 
kullanıcının “hayır” 
cevabını tercih etme-
si bekleniyor.

Tam olarak ne 
izleniyor?

Uygulamalar bu-
güne kadar konum, 
kullanılan diğer uy-
gulamalar, uygulamaya ne zaman 
giriş yapıldığı, e-posta adresinin 
şifreli hali, telefon numarası ve 
IDFA (Reklamcılar için kimlik no.) 
olarak bilinen iPhone özel kimlik 
numarası gibi, hakkımızdaki her 
tür kişisel bilgiyi toplayabiliyor ve 
veri simsarları gibi üçüncü şahıs-
larla paylaşabiliyordu. 

Uygulama geliştirme firması 
Fun Corp’a göre, her gün “yüz-
lerce trilyon sayıda kullanıcı 
eylemi ve etkinliği” izleniyor. Bir 
Washington Post yazarı, sadece 
bir haftada 5 bin 400 “izleyicinin” 
kendisine ait telefondan veri aldı-
ğını tespit etmiş. Birçok uygulama 
Facebook ve Google’ın da araların-
da bulunduğu birden çok ortağına 
veri gönderiyor. 

iPhone kullanıcıları uygulama-
larda ve internette her gezindiğin-
de arkalarında, IDFA kopyaları da 
dâhil olmak üzere veri kırıntıları 
bırakıyor, böylelikle çevrimiçi rek-
lam sektörü tarafından profilleri-
nin çıkarılmasına imkân veriyorlar. 
Reklamcılar bu sayede kullanıcıla-
ra daha uygun olduğunu düşün-
dükleri reklamları sunuyor.

Apple tüm uygulamalardan bu 
takibi gerçekleştirmek için açıkça 
izin almasını istiyor. Kullanıcılar 

bildirimi aldık-
ları ilk sefer-
de katılma-
mayı uygun 
görürse, ilgili 
uygulamanın 
onların ID-
FA’sına ulaş-
ması kalıcı ola-
rak engellenmiş 
oluyor. Apple 
ayrıca uygula-
malardan telefon 
numaraları ve e-
posta adresleri dâ-
hil diğer verileri de 
paylaşmamalarını 
bekliyor.

Reklam görmeye 
devam edecek 
miyim?

Evet, aynı sayıda reklam 
görmeye devam edeceksiniz ancak 
bunlar artık kişiselleştirilmiş ol-
mayacak. Reklam sektörüne göre, 
kullanıcıya gönderilen ilk bildiri-
min yazılış tarzı, izlemenin değeri-
ni anlatmaya yeterli değil.

Kullanıcılara reklam gelmeye 
devam edecek ancak 
veri akışını kestik-
leri için karşılarına 
çıkan reklamlar daha 
az “alakalı” olacak; 
uygulamalar reklam 
verenlerden daha 
düşük ücretler alabi-
lecek.

Kısacası, bugüne 
kadar çok sayıda 
ücretsiz uygulama-
nın güvencesi olan 
reklama dayalı iş 
modeline büyük bir 

darbe vuruluyor.
Yıllık hacmi 350 milyar doları 

aşan dijital reklam sektöründeki 
birçok uygulama geliştirici son 
derece öfkeli.

Özellikle Facebook, kullanıcıla-
rının profilini çıkarmak ve onlara 
kişiselleştirilmiş reklamlar sun-
mak üzerine yıllık 80 milyar dolar 
hacminde bir iş kurdu. Şirket, 
Financial Times’ın da aralarında 
bulunduğu birçok gazeteye tam 
sayfa ilan vererek değişikliklerin 
müşterilerine eskisi kadar kolay 
ulaşması mümkün olmayan kü-
çük işletmelere zarar vereceğini 
söyledi.

Açıklamada ayrıca Apple’ın 
“piyasadaki baskın konumunu bir 
yandan kendi veri toplama işlem-
lerini tercih edilir kılmak, diğer 
yandan rakiplerin aynı verileri 
kullanmasını neredeyse imkânsız 
hale getirmek” amacıyla kullandı-
ğı iddia edildi. 

Facebook açıklamasında,  
“Meselenin gizlilikle alakalı oldu-
ğunu söylüyorlar ama asıl mesele 
kâr” ifadelerine yer verildi.  
“Buna kanmadık.” 

Facebook’un planı
Snap, Twitter ve TikTok gibi başka 

şirketler de yara 
alacak; ayrıca 
hem ABD’de 
hem de Çin’de 
mobil reklam-
lara güvenen 
birçok şirket 
geçici çözüm-
ler arıyor.

Kısa süre 
önce Mark 

Zuckerberg de-
ğişikliğin şirketleri bütçelerini 
reklamcılıktan doğrudan 

ticarete kaydırmaya teşvik etmesi 
halinde Facebook’a fayda getire-
bileceğini ima etti. Facebook bir 
süredir platformlarında daha fazla 
çevrimiçi alışverişe izin verecek 
araçlara yatırım yapıyor.

Başka bir şirket ise kullanıcılara 
izlenmek isteyip istemediklerini 
hiç sormayacak. Google, IDFA kul-
lanımını tamamen durdurmaya  
karar verdi. 

Google’ın diğer uygulamalar-
dan gelen verilere erişimini kay-
betmesi şirkete zarar verse de hâ-
lihazırda güvenebileceği miktarda 
veriye sahip.

Bir iPhone kullanıcısı Google 
Search, Maps, Chrome, Gmail 
veya YouTube’tan herhangi birini 
kullandığında Google reklam pro-
filleri oluşturmak için söz konusu 
verileri kullanabiliyor ve böylece 
Apple’ın politika değişikliğinden 
etkilenmemiş oluyor. 

 Apple piyasadaki liderliğini 
pekiştirmek adına gizliliği iPho-
ne’un ayırt edici bir üstünlüğü 
olarak sundu hep. Ancak bu de-
ğişikliklerden farklı şekillerde de 
yararlanacak gibi görünüyor.

Uygulamalar üçüncü şahıslar-
dan topladıkları verileri satamaz 
hale gelince, gelir sağlamak için 
tüketicilerden ücret alma yoluna 
gitmek zorunda kalacak. Apple ise 
uygulama mağazası aracılığıyla 
gerçekleşen tüm uygulama satın 
alımlarından ve üyeliklerinden 
yüzde 15 ila 30 komisyon alıyor.

Androidleri etkiler mi?

Şimdilik hayır. Ancak Google  
işletim sisteminin bir şekilde aynı 
yoldan yürümesi olası. Google, ma-
saüstü için “gizlilik öncelikli” reklam 
geliştirme sürecinde. Mobil uygula-
malar için de benzer bir değişiklik 
oldukça muhtemel görünüyor.

Veri toplamaya karşı iPhone duvarı  
Apple-Facebook kapışmasını ateşledi 

Akbank Yatırım Hizmetleri
yatırımcıya oksijen gibi geldi

Bu ilan Oksijen Gazetesi Reklam Servisi tarafından alınmıştır.

Facebook, 

Apple’ı “baskın 
konumunu kendi 

veri toplama 
işlemlerini tercih 

edilir kılmak 
ve rakiplerinin 

bu verileri 
kullanmasına 

izin vermemekle” 
suçluyor

iPhone, yazılımlarını 
güncelleyen 
kullanıcılara 
uygulamalar 
tarafından takip 
edilmek isteyip 
istemediklerini 

soruyor.

Güvenlik kavgası, Tim Cook’un 2.26 trilyon dolarlık Apple’ı ile Zuckerberg’in 878 milyar dolarlık Facebook’unu karşı 

karşıya getirdi: Apple cihazların yeni güncellemesi, kullanıcılar hakkında veri toplanmasını isteğe bağlı hale getirdi
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Dijital ayak izlerimiz
bile bir maddi varlık

D
ünyanın en değerli 
şirketi Apple’ı, Apple 
yapan özelliklerin başın-

da kişisel bilgilerin gizliliğine 
verdiği önem geliyor. Apple 
bu konudaki net tutumundan 
pek ödün vermeyen bir marka. 
Hatta geçmişte FBI’ın önemli 
bir operasyonunda bir zanlının 
Apple şifresinin kırılması için 
yapılan işbirliği çağrısını bile 
reddettiğini hatırlıyorum. Şu 
sıralarda ise Apple ile Face-
book arasında daha ticari bir 
konuda çekişme yaşanıyor. 
Apple’ın yeni güncellenen iOS 
14.5 yazılımı Facebook’un 
pek hoşuna gitmedi. Çünkü ar-

tık Apple marka cihazı olanlar, 
Facebook çatısı altındaki uy-

gulamalar tarafından toplanan 
verilerin ticari amaçlarla kulla-

nılmasına ‘Hayır’ diyebilecek. 
Anlaşmazlığın temel noktası 
her iPhone ile iPad‘de bulunan 
ve cihazın reklamveren mar-

kalar tarafından tanınmasını 
sağlayan bir özellik.

Hedef kitleye göre 
reklam gösterimi
Facebook, gelirlerinin büyük 
bölümünü kullanıcıya göre 
optimize edilmiş reklamlardan 
kazandığı için bu yeni güncel-
lemeye uzun süredir karşı çı-
kıyordu. Apple ise ana gelirini 
ürün ve uygulama satışından 
elde ettiği için bu konuda geri 
adım atmadı. İki devi karşı kar-

şıya getiren tartışma aslında 
çoğu kullanıcı için küçük bir 
ayrıntı. Kısaca IDFA adı verilen 
Identifier for Advertising 
(reklam kodu) özelliği ile 
reklamverenler kullanıcıların 
yaş, cinsiyet, lokasyon ve ilgi 
alanları gibi konularda bilgi 
sahibi olabiliyor. Böylelikle 
kadınlara yönelik bir kozmetik 
ürününü erkek kullanıcılara, 
gençlere yönelik bir ürünü de 
orta yaş üzerine göstermiyor. 
Bu özellik, Facebook gibi 
kullanıcı datasını reklamveren 
ve ajanslara satan şirketler için 
de ileride büyük maddi kayıp 
yaratacak. IDFA‘lar reklam 
kitlesini doğru hedeflemenin 
yanı sıra reklamların etkinli-
ğini ölçmek için de kullanıyor. 
Yeni gelen güncelleme sonrası 
Facebook’un Apple kullanıcı-
larından IDFA’sını kullanmak 
için tek tek izin isteme prose-

dürü başladı. Dijital çağdaki 

kullanıcıların yarısından fazla-

sının okumadan tüm şartları 
tüm kabul ettiği bir dönemde 
pek sıkıntı yaratmayacak gibi 
görünebilir. Fakat reklamlar-

dan bunalan ve takip edilmek-

ten bıkan bilinçli kullanıcı yakın 
gelecekte bu açık izni kolay 
kolay vermeyecektir. Yapılan 
araştırmalar kullanıcıların bu 
data kullanım izni sorusuna 
yüzde 80’in üzerinde ‘hayır’ 
cevabı vereceğini öngörüyor.

Ayak iziniz kalmasın 
diye bunlara dikkat!
Bugünün dijital çağında kime 
sorsan verilerini en iyi şekilde 
korumak istediğini söyler. Buna 
karşın büyük çoğunluk ‘dijital 
ayak izlerini’ bizzat kendi 
elleriyle bırakarak ilerliyor. 

Daha az dijital iz bırakarak 
ilerlemek için bunlara dikkat 
edin:

• Google’da aradığınız 
hemen her şeyin, bir alışveriş 
sitesinde incelediğimiz tüm 
ürünlerin ya da sosyal medya-

da yaptığınız durum güncelle-

melerinin birer dijital ayak izi 
olduğunu unutmayın.

• E-posta adresimizi 
vererek ‘ücretsiz’ üye olduğu-

muz bülten abonelikleri bile 
birçok paydaş ile veri paylaşımı 
yaparak bizleri alakasız mar-

kalardan gelen mail bombardı-
manını ile yoruyor. Bu nedenle 
e-posta adresinizin de size ait 
bir değer olduğunu unutmayın.

• Cihazlarınıza indirip bir 
iki kere kullandığınız ama atık 
adını bile hatırlamadığınız tüm 
uygulamaları temizleyin.

• Sosyal mecralarda takip 
ettiğiniz hesap sayısını sık 
sık rafine edin. Zaman zaman 
gereksiz hesapları temizleyin.

• İnternette sörf yaparken 
çok fazla pencereyi açık bırak-

mamaya çalışın.
• Şifrelerinizin fotoğrafını 

çekip galerinizde saklamak 
da güvenli bir korunma yolu 
değildir.

• Bazen dijital bir saldırı 
olmaksızın tehlike hemen 
arkanızda olabilir. Kalabalık 
ortamlarda ekran ışığını kısık 
tutun.

• Kullanmadığınız zaman 
cihazlarınızın wifi ağ bağlantı-
sını kapatın.

• Son dönemin gözde 
yatırım aracı kripto paralarını 
soğuk cüzdana taşıyanlar 
varlıklarını bu sayede güvende 
tutuyor. Fakat bu soğuk cüzda-

nın şifresini kaybetmemek için 
telefonuna ya da bilgisayarına 
kaydedenlerin servetini sıfırla-

dığı haberleri gelmeye başladı 
bile… •

leventmetre@gmail.com

Levent
Ertem
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Facebook ve iş ortakları önemli bir gelir kaybı 
yaşayabilir. Çünkü Apple kullanıcılarının 

kişisel verilerini reklam amaçlı kullanmak  
için artık açık açık izin istemek zorunda
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AUTO AJANS

Çip sorunu tüm dünyada 
büyüyor. Kriz Türkiye’ye 
sıçrarken, bazı markalar 

geçen yılki gibi araç 
tedariğinde sıkıntı 

yaşamaya başladı. Bazı 
modeller için 3 ay sonrasına 

gün veriliyor. Çip krizinin 
Haziran’da daha fazla 

hissedilmesi bekleniyor

30 BİN ADETLİK SATIŞ 
KAYBI YAŞANABİLİR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ge-

nel Koordinatörü Hayri Erce, krizin büyüdüğü-

nü belirterek, “Tedarikte yavaş yavaş sıkıntılar 
görülüyor. Markalar ana merkezden istedikleri 
kadar araç alamıyor. Siparişlerin yarısı, belirli 
bir bölümü gelebiliyor. Mayıs-Haziran döne-

minde çip sorunu daha fazla hissedilecektir” 
diye konuştu. Erce, Avrupa’da otomobil satış-

larının yeniden yükselişe geçmesinin, İngiltere 
gibi büyük pazarların yeniden açılmasının araç 
tedariği konusunda Türkiye için dezavantaj 
olduğunu söyledi.

 Çip sorununun Türkiye’ye etkileriyle ilgili 
olarak Hayri Erce, şunları kaydetti: “Türkiye, 
dünyadaki satışlardan yüzde 1 pay alıyor.  
3 milyon adetlik bir kayıp öngörüsünden 
hareket edersek, bu da 30 bin araca denk gelir. 
Markalar bu civarda aracı tedarik edemeyebi-
lir. Şirketler müşterilerden ön sipariş alacak, 
ileri bir tarihte teslimat yapacak. Sorunun 
çözülmesi adına çip üreticileri yeni yatırımlar 
yapacaklarını açıkladılar ama bunun için de 
zaman gerekiyor. Ağustos’ta sorunun azalması 
bekleniyor ama öngörüde bulunmak zor.” 
İşin geçen yıl pandeminin ilk dönemlerinde 
yaşanan tedarik problemi kadar büyümesini 
beklemediklerini ekleyen Erce, “O zaman 
tamamen el freni çekilmişti” dedi. 

DİJİTAL EKRAN YOK 
ANALOG VERELİM

• Volkswagen Grubu, çip kıtlığı nedeniy-

le ikinci çeyreğin ilk 3 aylık dönemden daha 
zorlu geçeceği konusunda uyardı. VW’nin 
Bratislava fabrikasında üretim sınırlı şekilde 
yapılabiliyor. Tesiste VW Touareg, Audi Q7, 
Audi Q8, Porsche Cayenne, VW Up, Skoda 
Citigo, Seat Mii üretiliyor. VW Grubu, çip 
sorunu nedeniyle üretimde şimdiden  
100 bin adetlik kayıp yaşadı.

• Seat’ın Başkanı Wayne Griffiths, hangi 
modelleri üreteceklerine tedarikçilerden çip 
aldıktan sonra karar vereceklerini açıkladı.

• Mercedes-Benz, Bremen ve Rastatt 
tesislerinde vardiya saatlerini azalttı. Bre-

men’de, C-Serisi, GLC, EQC; Rastatt’ta  
A Serisi, B Serisi ve GLA üretiliyor.

• Peugeot, 308 modelinde dijital 
gösterge ekranı yerine analoga yöneldi. 
Peugeot, analog göstergeli araçlarda  
400 euro indirim yapıyor. Dijital çipler 
3008’e konuluyor. 

• Jaguar Land Rover, İngiltere’deki iki 
tesisinde üretimini durdurmak zorunda 
kaldı.

• Ford, ABD’deki 5 fabrikasında daha 
fazla kesinti planlıyor. Avrupa’da Gölcük’ün 
yanı sıra Romanya, İspanya, Almanya fabri-
kalarında üretim araları veriyor.
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üresel otomotiv sektöründe 
çip krizinin faturası kabarı-
yor. Üretimi durdurduğu-

nu açıklayan şirketlerin sayısı her 
geçen gün artıyor. Araştırma ve 
danışmanlık şirketi LMC Automo-
tive, yıl sonuna kadar üretim kay-
bının 2.4 milyon adedi bulacağını 
açıklarken, McKinsey öngörüsünü 
3 milyon adede yükseltti. İlk çey-
rekte üretimde yaşanan 1.3 milyon 
adetlik düşüş, olayın boyutlarını 
gözler önüne seriyor. Peki çip 
sorunu Türkiye’yi nasıl etkiliyor? 
Bir süre zorunlu ara veren Oyak 
Renault, Tofaş’tan sonra Ford 
Otosan’ın üretimi 14 Haziran’a ka-
dar durduracağını bildirmesi, işin 
büyüdüğünü gösteriyor.

2. çeyrek zorlu geçecek

Üretim bir tarafa markalar da araç 
bulma sıkıntısı yaşamaya başladı. 
Şirketler ana merkezden istediği 
miktarda araç tedarik edemezken, 
bazı modeller için müşterilere 2-3 ay 
sonrasına tarih veriliyor. Aynı şekil-
de motor seçeneklerinde de problem 
var. Tedarik sıkıntısı şimdilik geçen 
yıl pandemide fabrikaların üretime 
ara verdiği dönem kadar büyük 
değil ancak Avrupa’da otomotiv 
pazarlarının açılması Türkiye için 
pek iyi haber değil. Önümüzdeki 
dönemde markalar önceliği ertele-
nen talep nedeniyle kendi ülkelerine 
verecektir. 0 km otomobilde tedarik 
problemi domino etkisiyle ikinci 
elde de fiyatların artmasına neden 
olacak. Dev şirketlerin ‘İkinci çeyrek 
daha zorlu geçecek’ uyarısı da önü-
müzdeki dönem için belirsizlikleri 
artırıyor. •

Audi’nin kompakt SUV modeli 
Q2 yeni yüzüyle satışta. Yeni Q2’de 
tek çerçeveli ızgara, beşgen detaylar, 
gövde renginde ayna korumaları ve 
önde alüminyum şeritler dikkat çeki-
yor. İç mekanda ekranlar tamamen 
yenilenirken, 405 litrelik bagaj arka 
koltukların katlanmasıyla 1.050 
litreye ulaşıyor. Konfor ve Teknoloji 
paketleri kişiselleştirme imkanı 
sunuyor. Konfor’da; Leatherette deri 
döşeme, alüminyum iç görünüm ve 
ambiyans aydınlatma ile ön koltuk 
ısıtması yer alıyor. Q2’de 1.5 litrelik 
TFSI motor 150 beygir güç üretiyor. 
100 km’de ortalama yakıt tüketimi 
5.2 lt. Q2 35 TFSI’ın fiyatı 505 bin 
611 TL.

Hyundai, Türkiye’de model 
atağına yeni Elantra ile başla-

dı. Marka yeni Elantra ile daha 
sportif ve farklı tasarım çizgisine 
sahip sedan isteyen müşterilere 
ulaşmayı hedefliyor. Sert hatların 
öne çıktığı otomobil, Paramet-

rik Dinamik adı verilen yenilikçi 
dizayn felsefesiyle üretildi. Araç, 
123 beygirlik 1.6 litre benzinli 
motor ve CVT şanzımana sahip. 
Yeni Elantra’da; sunroof, elektro-

nik park freni, akıllı hız sabitleyici, 
kablosuz şarj, ön çarpışma uyarı 
sistemi, şeritte kalma, takip uyarı 
sistemi ve 10.25 inç bilgi ekranı 
gibi özellikler yer alıyor. Yeni Elan-

tra’nın fiyatı 231 bin 500 TL. 

Çip krizi ile ‘araç 
sıkıntısı’ hortladı
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D
ünyayı Covid-19 bela-
sından kurtarmak için 
ilk ve en büyük adımı 
atan Biontech firmasının 

kurucusu Uğur Şahin, dünyanın en 
zengin insanları sıralamasında hızla 
yükseliyor. Uğur Şahin, Forbes’un 
geçtiğimiz ay yaptığı dünyaca ünlü 
dolar milyarderleri listesine, 4 milyar 
dolarlık servetiyle 727’nci sıradan 
girmişti.

Ancak Biontech’in geliştirdiği ve 
dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden 
Pfizer’la birlikte ürettiği Covid-19 aşı-
sının etkinliğinin rakip aşılardan daha 
üstün olduğunun kabul görmesi, yay-
gın kullanılan bazı aşılarda sorunlar 
çıkması üzerine Biontech hisselerinde 
son 1 ayda hızlı yükselişler yaşandı.

ABD Nasdaq borsasında yaklaşık  
1 ay önce 22 Mart’ta 95.76 dolar seviye-
sine kadar gerileyen Biontech hisseleri, 
izleyen haftalarda büyük çıkış 
gösterdi. Hisseler çarşamba 
günü akşam saatlerinde 
175 doları geçti. His-
selerde 22 Mart’tan 
bu yana yaşanan 
yükseliş yüzde 
80’i aştı.

Uğur Şahin’in 
Biontech’te 41 
milyon 663 bin adet 
hissesi bulunu-
yor. Bu hisseler 
şirketin yüzde 
17.3’üne denk 
geliyor. His-
selerin de-

ğeri, yani Uğur Şahin’in Biontech’ten 
kaynaklanan kayıt üzerindeki serveti 
7 milyar 300 milyon dolar seviyesinde. 
Şirketin toplam değeri 43 milyar dolar 
seviyesinde.

Dünyadaki dolar milyarderlerinin 
servetlerini hisse senedi fiyatlarını 
baz alarak anlık yayınlayan Bloom-
berg Milyarderler Endeksi’ne göre 
Uğur Şahin salı akşam saatlerinde 
7.4 milyon dolar servetle dünyanın 
en zengin 363’üncü kişisi konumun-
da. (Bloomberg’in rakamının Şahin’in 
Biontech’teki hisselerinin değerinden biraz 
fazla olmasının nedeni şu: Şahin’in şu 
andaki piyasa fiyatının altından 1 milyon 
adet hisse alma opsiyonu bulunuyor. Bu 
hisselerin değeri de yaklaşık 175 milyon 
dolara denk geliyor.)

Bloomberg’in verdi-
ği rakamlara göre 
Şahin’in malvarlı-

ğıyla 4 milyon 180 bin ons altın veya 
113 milyon varil petrol alınabiliyor. 
Şahin’in serveti ABD’de ortalama 
hane gelirinin 108 bin 500 katına denk 
geliyor.

Servetindeki son 1 aylık sıçramay-
la Şahin, ünlü İngiliz girişimci Richard 
Branson, ABD’li teknoloji yatırımcısı 
Peter Thiel, İtalyan modacı Miuccia 
Prada gibi zenginleri geride bıraktı.

Gerge Soros, Steven Spielberg gibi 
iki ünlü zengin ise Şahin’in sadece 160 
milyon dolar kadar önünde. (Bu cüm-
lede sadece ibaresi aradaki farkın yüzde 2 
olduğunu anlatmak için kullanılmıştır)

Ünlü modacı Ralph Lauren 7 
milyar 940 milyon dolar, İtalya eski 
Başbakanı Silvio Berlusconi ise 8 
milyar 560 milyon dolarla Şahin’in 
hemen üstünde yer alan isimler.

Uğur Şahin’in eşi Özlem 
Türeci ile 2008’de kurduğu 

Biontech, 2019 yılında 
Nasdaq’ta halka 

açılmıştı. 15 dolar 
fiyatla halka 
arz edilen 
Biontech 

hisseleri o 
günden bu 

yana 11 kattan fazla değer kazandı.
Şirketin en büyük hissedarları 

erken dönemde yatırım yapan Alman 
tek yumurta ikizleri Andreas and Tho-
mas Strüngmann. Biontech’te yüzde 
40’tan fazla hisseleri olan ikizler, geçen 
aylarda bir bölüm hisselerini satmış-
lardı. Uğur Şahin ise, Coivd döne-
minde hisse satan pek çok ilaç şirketi 
ortağı ve CEO’sunun aksine yıllardır 
tek bir hisse bile satmadı.

Gates Vakfı da ortak
Dünyanın en zengin insanlarından 
Bill Gates’in eşi Melinda ile kurduğu 
Bill&Melinda Gates Vakfı da yüzde 
0.5 hisse ile Biontech’in ortakları 
arasında. Vakıf, Ağustos 2019’da 3 
milyon 38 bin 670 adet hisseyi, hisse 
başı 18.1 dolardan satın almıştı. Halen 
bu hisselerin değeri yaklaşık 530 
milyon dolar. Bill&Melinda Gates 

Vakfı’nın varlıkları küresel sağlık 
ve çevre sorunlarının çö-

zümü için harcanıyor. 
Pek çok zengin isim 
varlıklarının yarısını 
peyderpey vakfa 
devrediyor. Bunla-
rın içinde en ünlü 

olanı Warren Buffett, 
w2.7 milyar doları 

geçen yıl olmak üzere 
şu ana kadar 

toplamda 
25.1 mil-
yar dolar 
bağış 
yaptı. •
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Serveti 7 milyar doları geçti
Eşi Özlem Türeci ile 2008’de Biontech’i kuran Uğur Şahin en zenginler listesinde hızla yükseliyor. Şahin 
Biontech hisselerindeki yükseliş sayesinde Richard Branson ve Miuccia Prada gibi isimleri geride bıraktı Aşıya karşılık 

Merkez Bankası 
rezervi

Avrupa Parlamentosu üyeleri 

AB’nin çeşitli ilaç firmalarıyla 
yaptığı aşı anlaşmalarını inceledik-

lerinde önlerine konulan metinlere 
çok şaşırdı. Çünkü sözleşmede ne 
doz başına fiyat bilgisi, ne tesli-
mat tarihleri ne de peşinat olarak 
ödenen miktarlar yazıyordu. Bu 
bölümler gizlenmişti. Milyarlarca 
dolarlık anlaşmaların detayları 
çok gizli tutulsa da ortaya atılan 
iddialar dudak uçuklatan cinsten. 
New York Times’a göre sözleşmeler 
ilaç firmalarını dağıtımda yaşana-

cak olası aksaklıklar, yan etkiler gibi 
sorunlardan koruma amacı taşıyor. 
Araştırmacı gazeteciler tarafından 
oluşturulan Bureau of Investigative 
Journalism ise firmaların talepleri-
nin çok daha ileri gittiğini yazdı. 

Buna göre Pfizer, Güney Afri-
ka’dan aşı sözleşmesine karşılık 
devlet varlıklarını teminat göster-

mesini istedi. Olası tazminat da-

valarında şirketin kesinlikle hiçbir 
sorumluluğu olmayacağına dair 
de garanti talep etti. Pfizer, Latin 
Amerika ülkelerinden Merkez Ban-

kası rezervlerini, elçilik binalarını ve 
askeri üsleri olası ödeme problem-

leri için teminat olarak gösterme-

lerini istedi. Gazeteciler tarafından 
ele geçirilen sözleşmelerde Pfizer’in 
Dominik Cumhuriyeti, Arnavutluk 
ve Peru’dan yaşanabilecek her tür 
sıkıntıdaki zararların kendilerine 
ait olduğunu kabul etmelerini şart 
koştuğu anlaşıldı. 

Uğur Şahin
George
Soros
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Richard 
Branson
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D
ışarıda, bahçede 
konuşalım mı?

Hayır, sırtıma 
poyraz esiyor, bura-

da oturun.
Peki… (Oğlunun Kızı-

lağaç’ta işlettiği Papara Köy 
Sofrası’nın kapalı bölümünde 
karşılıklı ayrı masalara oturu-
yoruz) Ne zaman doğmuşsu-
nuz?

İsa Peygamber’den 1931 yıl 
sonra, soğuk bir 10 Şubat günü.

Çok güzel… Mesleğiniz 
nedir?

Orası uzun sürer.
Size Bodrum’da hep “Etem 

Usta” diyorlar, ama tarım 
mı yaptınız, balıkçılık mı, 
hayvancılık mı, tamircilik, 
zanaatkarlık, hangisi?

Saydıklarınızın hepsi, bura-
dan daha epey devam edin.

(Anlaşıldı, çattık biz! 90 
yaşında bir Bodrumluyla 
söyleşi yapmaya kalkarsan 
olacağı budur. Karşımda bol 
zeytinyağ, bol balık, bol yeşil, 
bol oksijen destekli zehir gibi 
bir zeka; yaşının ve köylü duru-
luğunun verdiği lafını sakın-
mayan, kendine güvenli bir 
üslup; kelimenin kinayeli değil, 
ama teknik anlamıyla tam bir 
kasaba siyasetçisi var. DP’nin 
gençlik kollarından başlamış 
89’da DYP Bodrum Beledi-
ye başkan adaylığına kadar 
davasını bırakmamış. Sözü de 
bırakmıyor, o devam ediyor:) 
Şimdi evvela banda falan alma-
dan bir konuyu özetleyin bana, 
ne yapacağız, neyi anlatmamı 
istiyorsunuz…

Baştan söylediğim gibi, 
Bodrum’da eski Ramazan-
lar… Sizin siyaset konuşmayı 
sevdiğinizi biliyorum, ama si-
yasete girmeyelim, sadece eski 
Bodrum ve Ramazan günlerini 
anlatmanızı istiyorum.

Siyaset konuşmayı bitirdik 
zaten. (Bir 5-6 saniye es verip 
başlıyor) Bodrum’da hemen 
hemen toplumun yüzde 95’i 
tarafından Ramazan’a munta-
zaman hazırlanılır, oruç tutu-
lurdu. Hatta 7 yaşından sonraki 
çocuklar da teşvik edilirdi. Zor-
lama yok da alıştırma gibi… 
Ona da “tekne orucu” derler, 
öğlene kadar sürer, çocuklar 
iftarını öğlen yapardı. Akşam 
olunca da yer sofrasına bağdaş 
kurulur, Ramazan topunun atıl-
ması beklenirdi. Baba ilk kaşığı 
sallar, sonra artık hep beraber 
yumulurduk yemeklere…

İftarda top mu atılıyordu; 
bir yerde bomba atılıyordu 
diye okumuştum…

Top da değil bomba da 

değil, dinamit. Eski Camii’nin 
(Kızılhisarlı) köşesinden yukarı 
doğru gidince kalenin duvar-
ları çıkar ya; onun üzerinde bir 
sıra halinde yeşil taşlar vardı. 
Cevat Şakir uzun yıllar her iftar 
akşamı oraya gider, dinamitini 
hazırlar, saatine bakar, taşın 
üzerine ateşlenmiş dinamiti 
bırakır, kendisi aşağıya doğru 
kaçar, patladı mı her yerden 
duyulurdu. (Bu arada “Dinami-
ti bilir misiniz?” diye sordu ve 
bir anlatmaya başladı ki Alfred 
Nobel bu kadar teferruatlı anla-
tamaz kendi icadını.)

İftar sofrasında neler 
olurdu?

O zamanların sofrası mü-
tevazıydı. Çorba olarak pirinç 
çorbası lüks çorbaydı, bulun-
mazdı. Bulgur çorbası, tarhana 
içilirdi. Biz pava diyoruz sizler 
fava diyorsunuz, o olurdu; 
önceden hazırlanmış kesme 
hamur işleri; en iyisinden fasul-
ye, mercimek, baklagiller… 10 
günde bir et, en azından tavuk 
yenirdi. Balık her zaman boldu. 

Ramazan’a özel bir tatlınız 
var mıydı?

Meşhur “saraylı” tatlımız 

vardı. Ramazan içersinde 4-5 
gün arayla su böreği olurdu. O 
olduğu zaman yanına mutlaka 
saraylı da yapılırdı. (Muğla 
Saraylısı 2018’de coğrafi işaret 
almış, en az 300 yıldır yapı-
lan bir tatlı) Hurma nadiren 
bulunurdu. Güllacı bakkallar 
Ramazan’da getirirdi, ama bize 
biraz pahalı gelirdi. Asıl umu-
miyetle kadayıf tatlısı olurdu. 
Ama bugünküler gibi değil, her 
gün taze dökülürdü. (Bu kez de 
kadayıfın bakır sinilerde nasıl 
pişirildiğini tel tel oluncaya dek 
dinliyoruz) Herkes günlük alır 
eve götürür, annelerimiz tere-
yağla pişirirdi, Ramazan sof-
ralarının ananevi tatlısı oydu. 
Sadece Ramazan’da yapılırdı.

Ya peki davulcu Ali Dayı?
Asıl kavalcı Ali Dayı idi adı. 

Ondan önce de Lolloz vardı. 
Sahur vakti sesi taa uzaktan 
duyulurdu. Yardımcısı olurdu 
yanında bir de. Ali Dayı davul 
çalar, yardımcısı fener taşırdı. 
Elektrik yoktu tabii o zamanlar.

Ne zaman geldi elektrik?
40’larda elektrik hiç yok, 

kandil kullanılıyor. 50’den son-
ra trafo binasına 70’er beygirlik 
Mercedes motorlar kondu. 73-
74’te baraj cereyanı geldi, ancak 
o zaman köylere kadar elektrik 
verildi, direkler dikildi.

Peki, bu Ali Dayı’nın çok 
güzel manileri varmış değil 
mi, hiç aklınızda kaldı mı?

Dur böyle olmayacak, bir 
arabaya gidip geleyim. 

Gitmeyin, sonra da ekler-
dik…

Hayır, şimdi zamanı. (Ara-
badan kendi yazdığı “1938-
1952 Bir Zamanlar Bodrum Zor 
Yıllar” kitabını alıp getirdi, Ali 
Dayı’nın manilerinin olduğu 
sayfayı buldu, ben hangisini 
seviyorsanız onu seçip koyalım 
diyorken Etem Usta birden baş-
ladı:) Davulumun ipi gevşekkk, 
içinde var yorgan döşekkk, fe-
nercimi sorarsanızzz, iki kulaklı 
koca eşekkkk…. Dan dada dan 

dan dada dan… Dörtlüklerin 
arasında da hep davulunu ça-
lardı, ama çok ahenkli çalardı. 

Hadi bir tane daha…
Küçükkk beyimmm uyansa-

naaa, gül yastığa dayansanaaa, 
evinize neşe geldiii, bahşişimi 
yollasanaaa… (Öyle bir ahenkle 
söyledi ki kendi de gülmeye 
başladı kendine) Bir de davu-
lum olsa yapcem ben bu işi… 
Ramazan’ın neşesiydi davulcu-
lar, olmazsa olmazıydı… He-
men hemen bütün Bodrum’u 
gezerlerdi. Fenercinin elinde 
bir de Türk bayrağı olurdu. Ev-
lerden bazen yiyecek paketleri 
verilir, bazen kumaş, onlar da 
bayrak sırığına bağlanırdı.

Bayrama doğru terziler 
de çok iş yaparmış, herhalde 
her bayram yeni elbise giyme 
adeti vardı?

Zevk için değil. O yıllarda 
insanlar zaten yılda bir defa 
elbise ya yaptırır ya yaptıra-
mazdı. Bunu da ister istemez 
bayrama denk getirirdi, bayra-
mı iyi karşılamak, Ramazan’ı 
iyi uğurlamak düşüncesiyle… 
O yüzden Ramazan oldu mu 
terzilerin geceyarılarına kadar 
kandilleri yanardı. Özellikle 
çocuklar için. O bayramlığı 
çocuklar dört gözle beklerdi. 
Çünkü öbür bayrama kadar 
bir daha elbise görmeyecektir o 
çocuk, yırtılırsa yamalanacaktır.  
Ayakkabı görmeyecektir bir 
daha, delinirse pençelenecektir. 
Ve şu bir gerçek, ben kendim 
biliyorum, babam ayakkabıcı 
olmasına rağmen 6-7 yaşına 

kadar ancak bayramdan bay-
rama bize ayakkabı yapardı, 
sair zaman hepimiz yalınayak 
koşardık, her gün parmakla-
rımızın ucu kıpkırmızı kan 
olurdu. O yüzden bayramda 
giymek üzere yeni bir ayakka-
bımız varsa yastığın yanında 
dururdu. Yorganın kenarında.

Bakarsınız…
Seversinizzz! Ayakkabıyı 

okşarsınız… Bunlar hayatın 
gerçekleri kızım… Devrim Ha-
nımmm… Hayat çok zordu… 
Ama kimse de şikayetçi değildi 
o zorluktan, onu da söyleyeyim. 
Çünkü Bodrumlu herkes eşitti, 
aileler arasında bariz bir fark 
yoktu. Bir okul fotoğrafımız var, 
beşinci sınıftan mezun olurken 
çekilmiş, bütün çocukların 
ayakkabısının altı delik, böyle 
görüyorsunuz hepsinin altında 
kabara çivisi var. Bilmezsiniz 
değil mi kabara çivisini?

Bilmiyorum…
Ayakkabıların tabanı afe-

dersiniz öküz derisinden
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Hoşgörülü olacaksın•Kusur görmeyeceksin  

Münasip davranmasını bileceksin•İcap edeni 
yapacaksın•Dürüst ve namuslu yaşayacaksın

90 yaşındaki Etem Demiröz’le eski Ramazanları konuşalım dedik 
karşımıza Bodrum’un baş karakterlerinden biri çıktı. Onu okuyunca 

sadece Bodrum değil Türkiye’yle ilgili bakış açınıza da bir soluk gelebilir

Bodrum iftarlarında 

bulgur çorbası, tarhana 

içilirdi. Biz pava deriz 

sizin fava dediğinize, 

o olurdu. Fasulye, 

mercimek... 10 günde 

bir et, tavuk... Balık  

her zaman boldu...

Bodrum kültürü
dsevimay@gmail.com

Devrim 
Devecioğlu

Bodrum iklimi insanı “mülayim” yapar

“Nizamiye 
kapısındaki 
nöbetçi” 
realitesi

Bundan 70-80 yıl önce 
Bodrum’da oruç tutmayanlara 
karşı nasıl davranılırdı?

Tutmayan tutmadığını aşikar 
etmezdi evvela. Tutanların yanın-

da tiryaki bile olsa sigara içmezdi, 
kahvedeyse kahve söylemezdi.

Korkusundan mı saygısın-
dan mı?

Hayır, niye korksun? Aksini 
yapsa da kimse ona “Niye oruç 
tutmuyorsun?” demez ki. Öyle 
zorlama yok. Tutması lazımken 
tutmuyorsa kendi bileceği iş, diye 
bakılırdı.

Selamı sabahı kesmezdiniz 
yani oruç tutmayanla?

Alakası yok. Onlar fanatik-

lik isteyenler bana göre, “Ben 
tutuyorum da sen niye tutmuyor-

sun?” Sana ne! 
Yani Bodrum’da hem dini-

nize bağlı hem de hoşgörülü bir 

anlayışınız olmuş hep. İkisi de 
aynı anda… 

Evet.
Etem Usta bunu neye bağla-

mamız lazım? Ben kendi aklım-
dakileri sayayım değerlendir-
mesini siz yapın: Denize açık bir 
coğrafya; hırçın olmayan ılıman 
bir hava; çok kültürlülük; 
karayla iletişimin zor olduğu bir 
yarımada olması nedeniyle bel-
ki tarikatlara kapalı kalması ve 
belki de Menteşe Beyliği’nden, 
Yörükler’den kalma bir Bektaşi 
maya… Ne dersiniz?

İlk söylediklerinize katılıyo-

rum. Üstelik şu söyledikleriniz 
sadece Bodrum’a şamil bir şey 
de değil. Dünyadaki iklimlerin 
insanlara ne kadar tesir ettiği tar-

tışmasız genel bir gerçek. Lodos 
esince başka poyraz esince bile 
başka olur değil mi insan? İşte 

Bodrum iklimi de insanı mülayim 
yapar. İki: Yaşama şartları müla-

yim yapar Bodrum’da… Çünkü 
bu yarımadada mevcudu tüm 
komşularınızla birlikte paylaş-

mak zorundasınız. Tüm mecazi 
anlamlarıyla söylüyorum bunu: 
Paylaşmazsanız kavga edersi-
niz. Kavga ederseniz karakola 
düşersiniz. Onun sonu hapistir. 
Bunların hepsi öğrenilmiş, baştan 
kabul edilmiş, dolayısıyla müla-

yim yaşamaya mecbur olunduğu 
anlaşılmış tecrübelerdir. Tüm 
bunların toplamı yıllar içinde bir 
“Bodrumlu kültürü” yaratmış. 
Ne demek Bodrumlu kültürü: 
Hoşgörülü olacaksınız, kusuru 
görmeyeceksiniz, insanlar karşı-
sında münasip şekilde davranma-

sını bileceksiniz, durumun icap 
ettirdiğini yapacaksınız. Yoksa 
mülayimlik demek herkesi alttan 

almak, herkesin paspası olmak 
demek değil. Burada hiç kimse 
ne izzeti nefsinden ne onurundan 
ne de gururundan fedakarlık 
yap-maz! Haaa! Dürüst, namu-

suyla ve edebiyle yaşamayı sever 
Bodrumlu…

“Bektaşi maya” ihtimalini 
katmıyorsunuz bu tabiata?

Bodrum’da çok azdır o, genel 
hakkında fikir vermez. Zaten 
Bodrum’da öyle kısım insanlar 
vardır ki ne Aleviliğini bilirsiniz ne 
Bektaşiliğini ne de Hıristiyanlığını 
bilirsiniz. Çünkü burada insanla-

rın neye inandığını, ne yaptığını 
merak etmez, çok da mesele 
yapmazsınız. Dostluklar aynen 
devam eder. Bizim bunları kate-

gorize etmek, değerlendirmek 
haddimize mi? Bizim Peygambe-

rimiz ne demiş, senin dinin sana 
benim dinim bana. Şu peygam-

bere inanmışsın, şu tarikata gir-

mişsin, şu kültüre meyletmişsin, 
bana ne ya… Buradaki anlayış bu. 
Bu hep böyle olagelmiş. Ve as-

lında bu Anadolu’da da böyleydi 
haa…

Aslında… Peki Bodrum 
nasıl böyle kalmış?

Bodrum olduğu için… 
Buraya hiç tarikatlar girme-

ye çalıştı mı, propagandasını 
yapmaya gelenler oldu mu 
zamanında?

Zamanında olmuştu, hala da 
oluyor gerçi, ama gelenler açık 
açık bir tarikat propagandası ya-

pamazdı zaten. Adamı susturur-

lardı hemen. “Git malını nerede 
satacaksan sat” diyen çıkardı 
mutlaka aradan.

İdeal laikliğin tanımı bu 
anlattıklarınızın toplamı mı 
acaba? 

Aynen öyle! Aynen öyle!
Yine aynı yere geleceğim, 

ama en fazla ilkokul mezunu 
insanların yaşadığı, yokluk için-
deki bir kasabada bu anlayış 
tarzı nasıl oluşmuş?

Birçok şeyi kendinize mesele 
yapmaz da ben sadece işime 
bakacağım, dostumu bileceğim, 
borcumu bileceğim, verdiğim 
sözümü tutacağım diye bunları 
başlıca gaye yaparsanız; aklınız 
başka kötülüklere, insanlara zarar 
vermeye, geçimsizliğe çalışmaz 
artık. O zaman ortaya bir insan 
tipi çıkar ki, mülayim, dürüst 
yaşamaya çalışmış, yardımsever 
olmuş, kendini dost geçinmeye 
göre programlamış. Dolayısıyla 
zaman içinde merak ettiği şeyleri 
daha sakin kafayla okumuş veya 
dinlemiş, kendini ona göre hazır-

lamış bir toplum yapısı oluşur.

Bodrum’da Ramazan 
zamanı içkili lokanta açık 
olur muydu? 

Açık lokanta olurdu, 
camlarını perde veya 
gazeteyle kapatırlardı, ama 
hiçbir yerde içki servisi ya-

pılmazdı. 50’li 60’lı yıllara 
kadar böyleydi. Ama esas 
Bodrum nüfusunun patla-

maya başladığı 60’lı 70’li 
yıllarda, Bodrum kültürünün 
üzerine gelen birçok kültü-

rün burada kendine göre 
bir hayat tarzı oluştu. Tabii 
bağdaştı bağdaşmadı, orası 
ayrı konu. Ama turizm olayı 
Bodrum’un birçok eski adet-

lerini silmedi de, kamufle 
etti, örttü üstünü…

Kötü mü oldu?
Şimdi konumuz değişi-

yor… Kötü mü oldu dersen o 
ayrı bir olay…

Kısaca?
Kısaca, kötü olan taraf-

ları da var, iyi olan tarafları 
da var. Bu kötü olan tarafları 
önlenemez miydi? Önlene-

mezdi demek durumunda-

yım. Bir laf vardır, siz eğer 
nizamiye kapısında nöbetçi 
olmaya razı olmuşsanız 
gelen geçene selam vermek 
mecburiyetindesiniz. Bod-

rum “nizamiye kapısında 
nöbetçi”dir. Bu neden böyle 
oldu, şöyle olamaz mıydı, 
bunlar hep denir de hayat 
yürüyor, hayat hükmünü 
icra ediyor, beğensen de 
beğenmesen de bu yaşamın 
bir parçası oluyorsun. Buna 
yakınıp durmanın bir faydası 
yok. Kabul etmek bir realite.

En son ayrılmadan önce Etem Usta’ya sordum, diyeceğiniz bir şey var mı 
diye. Dedi ki, “Güzel yaz konuştuklarımızı, iyi yaz. Bir de hani pazarda 
çocuğunu kaybetmiş anne vardır ya, çaresiz telaş içinde. Bodrum şu 
anda o halde. Bir şeyler yapılsın da Bodrum’u kaybetmeyelim.”
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yapılırdı. Ve tabii o yıllarda 
Bodrum’da her taraf taş toprak 
olduğu için ayakkabının altı 
çabuk aşınırdı. O aşınmayı ge-
ciktirmek amacıyla şöyle en çok 
10 milim çapında, üstü bombe-
li, ortasından bir uç çıkarılmış 
çiviler vardı. Buna kabara 
derlerdi. Sıra sıra altına kabara 
çivisi çakılırdı ayakkabıların, 
belki 30 tane kabara… 

Ayakkabının altı demir 
gibi yani…

Yürürken atlı geliyor sa-
nırsınız, çat çat çat çat… O da 
yetmez bir de çepeçevre nalça 
yapılırdı… İnsan nalı… O da 
yetmedi… Bir tane de burna 
üç çiviyle çakılan burunluk 
konurdu. 

Zormuş… Peki bir de 
teravihleri sorsam, nasıldı, ilgi 
olur muydu?

Oruç tutan bütün erkekler 
istisnasız teravihe giderdi. Ara-
larında gruplaşırlardı, munta-
zaman birlikte bir akşam birine 
ertesi akşam başka birine… 
Ramazan boyunca sürerdi bu. 
En gözde cami iskeledeki Eski 

Camii’ydi. Daha rahattır, daha 
bir mistik havası vardır oranın. 
Araba gürültüsü falan olmaz.

Ramazan’ı bitirdik geldik 
arife gününe ve bayrama…

Bir defa yakına, uzağa 
herhangi bir yardımda bulu-
nulacaksa, bayram hediyesi 
alınacaksa, arife günü son gün-
dü, o gün hazır edilirdi. Öğleye 
kadar herkes ne yapacaksa 
yapar, ikindiden sonra kadınlı 
erkekli mezarlık ziyaretine 
gidilirdi. Uzakta bile olsa mut-
laka yapılırdı bu. Ertesi sabah 

bayram namazla başlardı. En 
yeni giysilerle bayram nama-
zına durulurdu. Kızılağaç’tan 
bile Bodrum merkeze namaza 
gelinirdi, insanlar avluya taşar, 
iskele meydanı dolardı. 

Namaz dağıldıktan sonra?
Evlere gelinir, çocuklar el 

öper, harçlıkları verilir, çocuk-
lar onları bir mendilde topla-
maya başlardı. Hepsi akşam 
neşeyle mendillerini açarlar, aa 
benim 150 kuruşum olmuş, aa 
ben şu kadar şeker toplamışım 
diye müsabaka yaparlardı.

Nasıl bir şekerdi o?
Bodrum’da evlerinin bir 

odasında veya avluda şeker 
imalatı yapan dört şekercimiz 
vardı. Çok güzel naneli şeker 
yaparlardı. Evlerde umumiyet-
le o olurdu. Büyüklerin ziyaret-
leri ikinci günde tamamlanırdı, 
meydanımız vardı eskiden, 
çocuklar bayram boyu orada 
eğlenirdi. Yani yardımlaşmanın 
çok olduğu, bilhassa çocukla-
rın mutlu edildiği, neşe içinde 
kavgasız gürültüsüz geçerdi 
bizde Ramazanlar. 

K
araincir’in ünlü Celep Veli’si 
“Kos’un üzerinde kara bulut varsa 
bizim burada sert poyraz eser, hava 
soğur” der. Akyarlar’a kuş uçuşu 

sadece 2.8 deniz mili uzaklıktadır Kos… Hızlı 
bir botla 5 dakika. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı 
idaresindeyken adı İstanköy’dü. Hala Türk-
lerin en yoğun yaşadığı iki Yunan adasından 
biri; diğeri de Rodos. Arada böyle bir yakın-

lık olunca Kos’un Müslüman cemaatinden 
sorumlu imamı Şükrü Şerif Damatoğlu’na 
soralım dedik, acaba Ramazan ayı Kos’ta 
nasıl yaşanıyor diye. Damatoğlu, Ada’nın 28 
yıllık imamı, fakat aradığımızda öğrendik 
ki geçen ay görevinden ayrılıp baba ocağı 
Gümülcine’ye dönmüş, yerine genç bir imam 
atanmış. “Olsun” dedik, “Bunca yıldır Kos’u 
tanıyan sizsiniz, size soralım:” 

İftar saati geldi diyelim, 
imam olarak ne yapardınız 
Kos’ta?

Minareden ezanı oku-
ruz, ışıkları yakarız, benim 
Kuran kursunda yetiştirdi-
ğim öğrencilerim yüksek 
yerlere çıkıp mahallenin ücra 
köşelerine seslenirler, “Yandı 
minarenin ışıkları, yandı 
minarenin ışıkları” diye… 

Bütün ezanlar minareden 
okunuyor mu, galiba sabah 
ezanı okunmuyor?

Okunabilirdi, fakat çok 
erken saatlerde olduğu için 
biz de anlayış göstermek 
adına minarede mikrofondan 
okumuyordum, zaten sabah 
ezanına gelen de olmuyordu. 
Ama diğer dört vakit ezanı 
Allah’a şükürler olsun mikro-
fonla okuyordum.

Toplu iftar yapılır mı 
Ada’da?

Tabii yapılır, caminin 
avlusunda iftar sofraları 
başlattımdı ben. Başta az aile 
geldi, fakat yıllar geçtikçe 
arttı. Ve inanınız gayrimüslim 
komşularımız da o avluda 
bir katkıları olsun diye yarışa 
girerlerdi. Yemek getirirler, su 
getirirler… Gelip bana sorar-
lardı, nasıl bir katkıda bula-
nabiliriz diye. İftar soframıza 
da katılırlardı, çünkü bizim 
soframız herkese açıktır.

İftarda ne olur mutlaka?
Bizde hurma önemlidir. 

Su tabii. Sonra da değişik 
çorba çeşitleri. Ardından 
muhallebi.

Hiç Müslüman fırıncı var 
mı, Ramazan pidesi çıkar 
mı?

Yok, ama Hıristiyan bir 
fırıncı bizim için Türk usulü 
Ramazan pidesi çıkarır. Hatta 
para almadığı da olurdu.

Türkiye’den bir şeyler 
gelir mi Ramazan’da?

Ooo, Bodrum’daki hayır 
severlerden mutlaka gelir. 
Ramazan paketleri gönderir-
ler, ben de onları Müslüman-

Hıristiyan ayırmadan kimin 
ihtiyacı varsa öyle dağıtırdım. 
Bir de Allah onlardan razı ol-
sun bize kefen gönderdilerdi. 
Göçmen meselesinden sonra 
bir ara bulamıyorduk, ihtiyacı 
Bodrum karşıladı.

Kos’ta bayram namazları 
nasıl olur, cemaat avluyu 
doldurur mu?

Tabii tabii, yollara ka-
dar cemaat dolar. Bayram 
namazını mikrofondan dışarı 
verirdim, konuşmalarımı da 
üç dilde yapardım, Arapça, 
Yunanca ve Türkçe. Gerçi son 
depremden dolayı camide 
namaz kılınamıyor, tahsis 
edilen bir salonda namaz 
kılınıyor.

Bayramlar nasıl geçer?
En güzeli çocuklarımız 

bayramda komşuları gezip 
büyüklerin ellerinden öperler, 
şeker veya küçük bir harçlık 
alırlar. Buna gayrimüslim 
komşularımız dahil. Aralık 
25’te de Hıristiyan komşula-
rımızın çocukları istedikleri 
evleri gezer. Çünkü biz hiçbir 
çocuk ev ayırmasın dedik. 
Mesela Paskalya bayramla-
rında onlar bize yumurta, 
Paskalya çörekleri getirirler, 

biz de Ramazan’da onlara 
hurma dağıtırız. Bilmeyenleri 
hurmayı alınca “Aa Ramazan 
ayınız mı geldi, hayırlı olsun” 
derler. O andan itibaren bi-
zim yanımızda su içmemeye, 
sigara kullanmamaya dikkat 
ederler.

Kos’ta bir metropolit 
var değil mi; onunla aranız 
nasıldır?

Evet, Kos-Nsyros Adaları 
Metropoliti Nathanail Dia-
kopanagioti. İlk tanıştığımız 
zaman bana dedi ki “İmam 
efendi, kaç kardeşsiniz?” 
11 kardeşiz dedim. Dedi ki, 
“12’nci kardeş olarak beni 
kabul eder misiniz?” Ben 
de dedim ki, “Biz Adem’le 
Havva’nın çocukları olarak 
hepimiz zaten kardeşiz.” 
Bütün yüreğimle söylüyo-
rum, ikimiz buluşur dertle-
şirdik, beraber güler beraber 
ağlardık. Kadir gecesinde 
bizi ziyaret eder, mihraba 
benim yanıma gelip cemaati 
kutlardı. Kos adasındaki bu 
bizim ilişkimiz diğer yerler 
için de güzel bir örnek 
oluyordu.

Sizin resmi konumunuz 
nedir?

Cenazeler olsun nikahlar 
olsun, tüm bu konularda Yu-
nan devletinin tanıdığı imam 
olarak Ada’da görev yaptım. 
Germe Camii’nde imamdım, 
ama tüm Ada’daki Müslü-
man cemaatten sorumlu din 
adamıydım. Yerliler yaklaşık 
bin 400, göçmenlerle birlikte 
2 bine yakın Müslüman var 
Kos’ta.

Ada’daki yerli Müslü-
manlar için Türk mü diyor-
sunuz Müslüman mı?

Resmi olarak Müslüman 
diyoruz biz.

Sizce Ada halkı Ankara-
Atina ilişkilerinden etkileni-
yor mu?

Hiç etkilenmiyor Allaha 
şükür. Kos adası çok farklı bir 
yer. •

Tamamen spontane, duygulu bir an…

Bodrum 70 yıl önce neden DP’li oldu?

Siz Cumhuriyet’in ilk geçiş 
yıllarını da yaşadığınız için 
soruyorum, eski Bodrum’da 
kadınların örtünme adetleri 
nasıldı?

İnkılaplar yapılırken çarşaf 
yasaklandığında kimse Bod-

rum’da ısrar etmedi. Nenemin 
çarşafları falan hep vardı, san-

dıkta dururdu, başını üstlükle 
bağlardı, onun da üzerine futa 
dediğimiz 1.20 boya 80 santim 
eninde bir örtü örter, yüzünün 
yanlarına sıkıştırırdı. Bazen de 
sıkıştırmadan futayı başının 
üzerine atar, aşağıya kadar sar-

kıtırdı. Örtünme böyleydi.

Peki bir de siz 19 yaşınıza 
kadar Türkçe ezanı duymuş 
olmalısınız; birincisi Bodrum 
insanı bunu nasıl karşıladı? 

Hiç kimse garip karşılamadı. 
Ha, halen daha olduğu gibi “Ki-
tabımız sadece Arapça okunur, 
bu konu tartışılamaz, din aklen 
değil naklendir” diyen bir grup 
her yerde vardı, Bodrum’da da 
varmıştır muhakkak, ama biz 
şahit olmadık.

Siz hiç hatırlıyor musunuz 
Türkçe ezanı? (Bir durdu, önüne 
bakmaya başladı Etem Usta. 
Herhalde ne diyeceğini düşünü-

yor diye devam ettim soruma...) 

Çünkü epey yaşınıza kadar 
duymuşsunuz, belki o sizde 
bıraktığı hissi… 

(Dememe kalmadı, 90 
yaşındaki Etem Usta birden 
uzaklara doğru gözlerini kısıp 
Türkçe ezan okumaya başladı. 
1 dakika 44 saniye boyunca 
hiç duraklamadan, hiç detone 
olmadan, vurgusuyla duygu-

suyla okudu ezanı. Tamamen 
spontane, o yüzden de etkisi bir 
kat daha fazla anlardan biriydi. 
Bitince gözlerini açıp bana baktı, 
sadece dedi ki:) İşte Türkçe ezan 
böyleydi. Hatam olduysa söyle-

yişimde Allah affetsin. 

Hiç siyaset konuşmaya 
niyetim yoktu, ama Bod-
rum’un toplum yapısıyla ilgili 
öyle analizlerde bulundunuz 
ki sormadan duramayaca-
ğım: Geçmişte CHP size ne 
yaptı da, kalbinizi nasıl kırdı 
da Bodrum Demokrat Partili 
oldu? Yani hem de 1989’da 
Emin Anter’e kadar, nere-
deyse 40 yıl… DP’ye gönül 
vermiş biri olarak anlatır mı-
sınız, neydi buradaki mesele?

Şimdi bunu Bodrum’a hap-

sedersek olmaz. Anadolu’nun 
en uzak köşesine kadar sebep 
aynıydı aslında, İstanbul dahil. 
Ama adeta kitaplık bir soru 
sordunuz bana, çok uzun bir 
mevzu bu…

Siz o kadar işin özüne 
hakimsiniz ki bana kısa yanıtı 
da verirsiniz…

Kimse durup dururken De-

mokrat olmadı. O günkü idare 
insanları Demokrat olmaya 
mecbur etti. Çünkü Atatürk de 
askerdi, ama Atatürk askerin 
üzerinde bir devlet adamıydı. 
İsmet İnönü de devlet adamıy-

dı, ama Atatürk’ün seviyesinde 

değildi. Daha otoriter, daha 
dayatmacı, daha devletçiydi. 
Bu otoriterlik devletin bütün 
kademelerine şamildi. Memur-

dan odacısına kadar. Vatandaş 
bunlarla iyi anlaşamıyordu. 
Hakaret görüyordu. Ekşi surat 
görüyordu devamlı devletten. 
Jandarması köylüyü hırpalıyor-

du. Resmi daireye işi düşen va-

tandaş küçük görülüyordu, hep 
bugün git yarın gel deniyordu. 
O gün İkinci Dünya Savaşı 
şartlarından kaynaklanan bir 
yok’lar listesi vardı; çok uzun. 
Ama yokluğu ben çektim, siz 
çektiniz, öbürü çekti, baktık ki 
dördüncü kişi çekmedi, çünkü 
devlet memuruydu da ondan 
çekmedi. Halk buna iki gün 
üç gün dayanmadı, yıllarca 
dayandı. Bu da büyük bir tepki 
doğurdu. Yokluk, kıtlık zamanı 
uzun süren otoriter baskıy-

la birleşip, karşınıza çıkan 
dört tane adam da “rahatlık 
getireceğiz, herkese söz hakkı 
tanıyacağız, aş ekmek olacak” 
deyince Bodrumlu da İstanbul-
lu da Demokrat oldular. 

Bodrum özelinde yaşanan 

ne vardı? Mesela 1924-50 
arası belediye başkanlığı ya-
pan Dr. Mümtaz Ataman’ın 
yönetim şekli mi?

Benim söyleyeceğimi siz 
söylediniz: Kendi şahit oldu-

ğum olayı anlatayım, babamın 
dükkanı şurası, buradan yol 
geçiyor, şu ağacın olduğu yerde 
de kahve var. Bu yoldan her 
gün Belediye Başkanı Dr. Ata-

man muayenehanesine gitmek 
için geçiyor. Kahvenin önünde 
oturan şahıslar geçeceği saati 
bildikleri için her an tetikte. 
O çıktığı zaman herkes çayını 
oyununu bırakır, sıralanır, 
selam verir. O da tavşan tüyü 
melon şapkasıyla selamı alır. 
Eğer bir adam köyden dağdan 
gelmiş, şu masada oturdu kal-
dıysa üç dakika geçmez polis 
gelir “Kimdi o kalkmayan” der. 
Alır götürür, bir temiz dayak 
yer. Böyle bir şeyi görmesem, 
sadece duyduğumla anlat-

mam. Buna defalarca şahit 
oldum. Ama burada keseyim, 
bu konuların hepsini yeni kita-

bımda anlatıyorum, yakında 
geliyor. 

Oruç tutan bütün 

erkekler teravih 

namazına giderdi. En 

gözde camii iskeledeki 

Eski Camii’ydi. Daha 

rahattır, mistik 

bir havası vardır 

oranın. Bayram 

namazınlarında İskele 
Meydanı dolar taşardı

Şükrü Şerif 
Damatoğlu 1965 
Evros doğumlu. 

Babası Ahmet Şerif 
Damatoğlu eski 

Evros müftüsü. O 
öldükten sonra aynı 
görevi ağabeyi yaptı. 

İmam’ın çocukları 
eczacı, doktor, ana 

okulu öğretmeni 
ve en küçüğü de 

Atina’da mühendislik 
öğrencisi.

Kos’ta Ramazan
nasıl yaşanıyor?

Bodrum’un geçmişinde önemli bir dini figür olan, bilhassa kadınların danıştığı alime konumundaki Naciye 
Molla, Etem Demiröz’ün büyük teyzesi. Büyük dedesi de yine eski Bodrum’da derin dini bilgisiyle tanınan Hacı 

Emir. Zaten Kanuni’den sonra Alanya’dan getirilen sülalenin lakabı da “Hacı Emirler”.

İmam Şükrü Şerif Damatoğlu ve 
kendisini camide ziyarete gelen 
Metropolit Diakopanagioti.

Burası Kos’ta Müslümanların 
çoğunlukta yaşadığı Germe 
mahallesindeki Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa Germe Camii. 
Depremden bir ay önce, Haziran 
2017. Kadir Gecesi nedeniyle 
cemaat toplanmış, İmam 
Damatoğlu’nun yanında Kos 
Metropoliti duruyor.   
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rla’da gün doğmadan, 
karanlık aydınlığa son 
adımını attığında, sabah 
kuşlarının, horozların sesi 

ile açılıyor gözlerim. Erken başlayan 
gün uzun oluyor haliyle. Bedenen yo-
rulmak ruhun iyileşmesinde önemli 
bir etken. Yorulmak içinse tüm işler 
bittikten sonra uzun yürüyüşler için 
tablo gibi yollar uzanıyor önümde.

Köy içinde yürürken yaşlı bir 
bağbanın küçük, eski evinin önünden 
geçiyorum. Oldukça büyük bir bağın 
toprak yola bakan cephesindeki bu 
eski ev sahibiyle aynı yaşta muhteme-
len. Depremden hasar görmüş bahçe 
duvarıyla, pencere demiri arasında 
uzanan yaşlı asma ağacının bir dalın-
da eski bir radyo sallanıyor daima. 
Türk Sanat Müziği şarkıları çalıyor. 
Yaşlı adamı her geçişimde bahçede bir 
işle uğraşırken görüyorum. Radyoda 
ne çaldığının onun için pek önemi 
yok sanki. Eski bir dost gibi gün boyu 
hiç susmadan eşlik ediyor olması 
yeterlidir belki de.

Sola kıvrılan sokak tarlalara ve 
diğer bağlara çıkıyor. O tarlaların 
rengi değiştikçe anlattıkları hikaye de 
değişiyor benim için. Şimdilerde taze 
bir yeşilliğin üzerinde uçsuz bucak-
sız sarıların hakimiyeti var. Özgür 
erguvanların pembe mor dallarının 
altında başı bozuk papatyalar ve 
gelincikler salınıyor. Durup selam 
vermemek mümkün mü? Asfalt 
bir yolun ortasından fışkırıp kendi 
cumhuriyetini kuran bu güzelliklere 
hürmet ederken, çıngırak seslerine 
kuzuların bebek sesleri karışıyor. 

Kara gözlü bir kuzunun bir ke-
nara atılmış araba lastiğine girmeye 
çalışmasını, kendi kendine kurduğu 
oyunu izlerken sevinci, korkusu, 
hafızası olan bu canlıların karşısında 
insan zalimliğimiz daha da büyü-
yor gözümde. Kendimden, seçim-
lerimden, kolaycılığımdan, kolay 
kabullenişlerimden, yanılgılarımdan 
duyduğum utanç büyüyor. Dedim 
ya şehirden uzak bir yaşamı seçtikten 
sonra düşünmek için çok vakti oluyor 
insanın. Zaten her şey böyle başladı... 
Her geçen gün daha da büyüyen bir 
huzursuzluk, kaygı ve sorularla... 

Başladığım yer ve sonrası artık 
uzak bir hatıra. Ben size “durduğum 
yerden” şimdiden bir şeyler anlatmak 
istiyorum. Çoğu beyaz yakalının 
bir gün alıp başını gitmek için can 
attığı, Ege’nin adını giderek daha çok 
duyduğunuz ilçesi Urla’ya üç yıl önce 
yerleştim. 2018 yazında. Şehirden 
bıkmış, politik düzenden usanmış, 
dünyaya mı, insanlarına mı, kendine 
mi küs belli olmayan tipik bir yorgun-
dum. Kendime ve hayatıma sorula-
rım o kadar çoktu ki sanki kafamda 
yanıtlar için yer yoktu. Bulabildiğim 
her yanıtla biraz daha özgürleşmeye 
yakınlaştım sanırım. Büyük kentin, 
bırakırsam kaybolurum sandığım ka-
riyer ve hayatın eteğine yapışmaktan 
vazgeçtim. Birden olmadı elbette. 

Buradaki ilk sonbaharımda Urla 
Bağ Yolu üzerindeki en sevdiğim 
lezzet noktası Vino Locale’in sahipleri 
Seray ve Ozan’la tanıştım. Her gün 
yürüdüğüm bu küçük köy yolların-
dan birinde, tahta bir kapının ardında 
tatlı mı tatlı bir bahçe içinde, küçük 
bir taş bina. Limon ve zeytin ağaçları-
nın altında beyaz sandalyeler, küçük 
terasında hasır koltuklarıyla şimdi 
neredeyse evimin yemek salonu 
saydığım (hemen her misafirimi ilk 

akşam ya da öğle yemeğinde burada 
ağırlarım) bu mekanı açmalarının 
üzerinden birkaç ay geçmişti. Ben 
de onlar da yeniydik burada. Benzer 
sebeplerle göçmüştük. Ben biraz 
daha yılgındım onlarsa insana ilham 
ve umut veren bir cesaretle, sevinçle 
doluydu. Yediğim yemeklerin lezzeti, 
bahçenin güzelliği, ekibin sevecenli-
ği ile daha ilk akşamdan vuruldum 
buraya. Bu nedenle de Oksijen’deki 
ilk Urla yazıma onlarla başlamak 
istedim. Bizi tanıştıran onların emeği, 
yakınlaştıran ise uzun yemeklerin 
sonrasındaki sohbetlerimiz oldu. 

Ozan elinin lezzetini çok sevdi-
ğim ve hayal gücüne iştahla saygı 
duyduğum bir şef. Bir ay pişirdiğini 
bir sonraki ay pişirmiyor. Hatta bir 
sonraki sene aynı mevsim ve aylarda 
yine aynı menüyü koyması için ısrar 
ediyoruz ama kendini tekrar etmek 
istemiyor. Bu konuda kararlı. Bölgeye 
has ürünlerin, tam zamanında, tam 
mevsiminde mutfağına girmesi çok 
önemli. Tarla kiralıyor, hasadını kendi 
yapıyor. Yemeğine yürekten bağlı 
konuklar için aşkla yemek pişiriyor. 
Öte yandan restorandaki bardaktan 
tabağa, perdeden seramik objelere, 
çiçeklere, mumlara, şaraplara varana 

dek her şey Seray’ın zevk ve bilgisini 
taşıyor. Vino Locale markasını ve 
müşteri ilişkilerini yönetmek, misafiri 
masada ağırlamak Seray’da, yemek-
ler, mutfak, satın alma ve diğer teknik 
sorunları çözmek Ozan’da. Daha ön-
ceki profesyonel iş hayatının tecrübe-
leriyle birbirini tamamlayan bir çift. 

Seray çıtı pıtı, çok güzel bir genç 
kadın, gülümsemesini ve tatlı tatlı ko-
nuşmasını sevmemek mümkün değil. 
Fakat o ince ve kırılgan görünen be-
denin içinde gerçek bir fırtına prenses 
var. Net, kararlı, çalışkan ve tavizsiz. 
Urla’daki hikayeleri başlamadan önce 
İstanbul’da uluslararası markalara da-
nışmanlık veren bir iletişim ajansında 
marka yönetmenliği yapıyormuş. Eşi 
Ozan ise okul arkadaşı. Daha üniver-
sitedeyken İstanbul’un büyük ünlü 
İtalyan mutfaklarında çalışmaya başla-
mış. Ama toplum baskısı mı dersiniz, 
hayatın bize dayattığı sözde doğrulara 
boyun eğmek mi, bir sebeple Ozan çok 
sevdiği mutfaktan çıkmış ve yatırım 
danışmanlığı yapmaya başlamış. 
İkisiyle de sohbet etmeyi çok seve-
rim. Hem çok güleriz hem çok güzel 
hüzünleniriz. Ozan diyor ki o günleri 
anlatırken: “Bana bir hedef verirlerdi. 
O ay içinde tutturmam gereken bir ra-

kam var diyelim. Kafama takmıştım 
mutfağa geri dönecektim. Belirlenen 
hedefe bana tanınan zamanın neredey-
se üçte birlik kısmında ulaşır, kala-
nında yine mutfak araştırmalarıma, 
çalışmalarıma dönerdim.”

Üniversitede başlayan arkadaşlık-
ları evliliğe dönerken ikisi de hayata 
atmak istedikleri adımların, bakış 
ve yorumlarının benzerliğiyle sıkı 
iki dost da olmuşlar aynı zamanda. 
Gezi olaylarından sonra bir süre sırt 
çantalarını alıp Tayland’a gitmişler. 
Orada yaşarken de hayattan ne iste-
mediklerine dair net bir karar verip 
dönmüşler. Ne istedikleri ise zaten 
ikisinin ortak hayalleri ile şekillenmiş. 

“Ozan’ın Ege’de bir köyde resto-
ran açma hayali her geçen gün ‘bizim’ 
hayalimize dönüşmeye başlamıştı. 
Biz çift olarak seyahat etmeyi çok 
seviyoruz. İtalya’ya her gittiğimizde 
kafamızda bazı fikirler oluşmaya 
başlamıştı ve Ozan zaten ağırlıklı 
olarak İtalyan mutfağı ile bu sektöre 
adım atmıştı. Sadece Urla şaraplarının 
satıldığı, Urla enginarı, mavi kuyruk 
karides, Urla kınalı bamyası gibi içe-
riğinde lokal lezzetler de barındıran 
bir Akdeniz mutfağı istedik. Bölgeyi 6 
ay boyunca gezdikten sonra, kalbimi-

zi Urla’ya kaptırdığımızı anladık ve 
arsamızı alarak Urla Vino Locale’nin 
ilk adımını attık” diyor Seray.

O sene İzmir kışı çok çetin geçmiş. 
Temel atıldığı gün kar yağmış. Eksileri 
gören soğuk havaya rağmen temelden 
başlayarak her aşamasında arazide işin 
başında beklemiş ikisi de. Adım adım, 
küçük küçük şekillenmiş her şey. Şu 
anda çok önemli bir kültür göçü adresi 
olsa da buraların birkaç yılda çok de-
ğiştiği ve daha değişeceği konusunda 
benimle aynı fikirde Ozan.   

“Bizim restoranı açmaya hazırlan-
dığımız bu dönemde; yani 2017’nin 
ikinci yarısında; Urla şu an olduğu 
kadar popüler değildi, gastronomik 
açıdan birkaç köklü balıkçı ve yöresel 
yemek yapan lokanta dışında pek 
bir seçenek yoktu. Kuşçular’da, bir 
köyde, bölgenin ilk şef restoranını 
açacak olmanın verdiği heyecan 
ve sorumluluğun yanı sıra, ileriye 
dönük yerli yabancı turist sayısının 
ne olacağıyla ilgili biraz tedirginlik 
ve çokça merakla uykunun tutmadı-
ğı günler yaşadık. Bu bölgeyi tercih 
etmemizdeki en önemli sebep, Urla 
Bağ Yolu’nun varlığı ve yarımadada 
bulunan yerel ürünlerin zenginliğiy-
di. Şaraba ilgi duyan, şaraphaneleri 
gezen ve buradaki yerel ürünlerden 
yapılmış yemekleri tatmak isteyen bir 
kitleye ulaşmak istedik” diyor.

Seray şarap ve yemek eşleşme-
lerinden sorumlu aynı zamanda. 
Bir yandan uluslararası 4 basamaklı 
şarap tadım eğitimine devam ederken 
bir yandan bu yörenin en sevdiğim 
şaraphane ve bağlarından birinde 
Usca’da 6 ay boyunca şarap yapımı, 
bağcılık, üzüm üzerine çalışıyor. İngi-
liz IWSA akademisinin 3. seviye kör 
tadımını da geçen Seray’ın önünde şu 
anda son basamak var. 

O son basamak hepimizin önün-
de aslında. Pandemi bitecek, hayat 
normale dönecek, sınavlar kaldığımız 
yerden devam edecek. Yaz geldiğin-
de, seyahat yasakları kalktığında, her 
şey normale döndüğünde yolunuz 
Urla’ya düşerse mutlaka Bağ Yolu 
rotasını kullanmalısınız. Seray ve 
Ozan’ın 30 kişilik küçük masalından 
yer ayırtın. Bölgenin taze ürünleri 
ile yapılmış şahane yemekleri ve o 
lezzetlere eşlemiş bölgenin en güzel 
şaraplarını tadın. Urla seyahatinizin 
başlangıcı Vino Locale olsun ki dö-
nerken bir kez daha uğramak isteye-
ceksiniz, size vakit kalsın. Seray zaten 
nereleri görmeniz, neler tatmanız 
gerektiğini de söyler size. Ah unutma-
dan! 16 yaşından küçükler ne yazık ki 
misafir olamıyor. 

16 yaşından küçük çocuğunuz var 
ve Urla’ya geleceksiniz. Peki nereye 
gideceksiniz? Nereden başlayacaksı-
nız? Onu da haftaya anlatayım... •

Eğer Ozan şunları pişirmişse 
Seray şunları önerir
• Kızarmış Urla Sakız Engi-
nar Kalbi 
(Pancarlı Bakla Ezmesi)  
Sauvignon Blanc gider. 
• Narenciye Soslu Girit 
Kabaklı Izgara Mavi Kuyruk 
Karides  
Chardonnay 
• Limon Kabuklu Çamur 

Peyniri Dolgulu Kınalı Bam-

ya ile Ravioli 
Viognier 
• Odun Ateşinde Dana 
Yanak 
(Fındıklı Karnabahar Püre) 
Boğazkere 
• Ozan’ın Anne tarifi Limon-

lu Parfe Bornova Misketi

Urla’ya 2018’de taşındım. 

Şehirden bıkmış, politik 

düzenden usanmış, dünyaya 

mı, insanlara mı, kendine mi 

küs belli olmayan tipik bir 

yorgundum...

İclal
Aydın

Urla Bağ Yolu üzerindeki Vino Locale, 
limon ve zeytin ağaçlarıyla bezeli. 

Seray şarap ve yemek eşleşmesinden de sorumlu,  
Ozan ise kendini tekrar etmeyen bir şef.

“ Yaşamda bazen 
nereden başlayacağını 
değil, nerede duracağını 

bilmek önemlidir”
Deborah Levy  - Bilmek İstemediğim  Şeyler
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Tutunamayanlar
EVİNE EKMEK 

GÖTÜREMEYENLER, 
GÜVENCESİZLER VE 

GELECEKSİZLER

U
mutsuz konuşmak iste-
miyor, ama gerçekleri de 
tek tek sıralıyor. Önce-
likle ekonomik krizin 

daha da derinleşeceğini öngörüyor, 
Türkiye ile ilgili risk raporlarına 
dayanarak. Sonra bu durumun yol 
açacağı yeni sosyal riskleri sıralıyor 
Prof. Nilüfer Narlı. Zaten ekonomik 
durgunluğun ve genç işsizliğin 
hızla arttığı bir süreçte pandemiyle 
karşılaşan Türkiye’nin daha da kırıl-
gan bir hal aldığını belirtiyor. Ama 
mesele salt ekonomi meselesi değil, 
dünyada büyük bir dijital dönüşü-
mün yaşandığını, bunun hayatın 
her alanında yeni krizler ürettiğini 
ve üretmeye devam edeceğini 
söylüyor. Nasıl bir dönüşüm? Evde, 
okulda, işyerinde, boş zamanda 
bile başka bir hayata geçiş sözünü 
ettiği... 

“Aslında 21’inci yüzyılın başın-
dan beri iş yapma biçimini, eğitimi 
ve sosyal yaşamı şekillendiren diji-
talleşme, koronavirüsle birlikte bir 
aciliyet haline geldi. İşte bu noktada 
yeni bir ivme kazanarak yaşamı 
değil, sosyal yarılmaları da şekillen-
diriyor. Sonuç olarak bundan önce 
gündemde olan kutuplaşmalardan 
çok farklı bir kutuplaşmayla karşı 
karşıya kalacağız. Siyasi ya da etnik 
kimlikler üzerinden gündeme gelen 
kutuplaşma, artık yerini sınıfsal 
uçurumlara bırakabilir. Dijitalle-
şenler ve dijitalleşemeyenler olarak 
kutuplaşacak toplum. Laik-dindar 
gibi ayrımların önemi çok azalacak” 
diyor Prof. Narlı ve sonra ekliyor: 
“Toplumda tutunamayanların sayısı 
arttı, daha da artabilir!” 

Tersine göç hızlandı
Prof. Narlı, bir örnekle açıklıyor 
tutunamayanları: “Tersine bir göç 
başladı İstanbul’da. Nüfus her ge-
çen gün azalıyor. Her gün bir tersine 
göç hikayesi dinliyorum. Gidenlerin 
bir bölümü orta üst gelir seviyesin-
de dijital ortamda işini sürdürebilen 
beyaz yakalılar. Bu dijital göçebeler 
her yerden internet bağlantısıyla 
çalışabildikleri için yazlık ve sayfiye 
evlerindeler. Veya İstanbul dışında 
bahçeli evlere yöneliyorlar. Son 20 
yılda her yıl yüzde 3 artan İstanbul 
nüfusu düşmeye başladı. Gidenlerin 
bir bölümü ise şehirde ekonomik 
olarak tutunamayanlar. Özellikle 
küçük esnaf. Bakıyor ki kira, do-
ğalgaz, elektrik, su ve vergi derken, 
bu işi sürdüremeyecek. Zaten geliri 
gıda harcamalarını karşılamakta bile 
yetersiz kalıyor. Kapatıyor dükka-
nı, dönüyor memleketine... Ya da 
kendisi kalıyor, ailesini yolluyor. En 
azından memleketinde, köyünde 
ailesini geçindirme şansı var.”

Prof. Narlı, bu dönüşüm süreçle-
rini pek aşina olmadığımız terim-
lerle anlatıyor bir bir... ‘Prekarya’, ‘C 
kuşağı’, ‘Gig ekonomisi’, ‘Emeğin 
Uber’leşmesi’ ve daha pek çok yeni 
terim. Ben de hepsini yeni öğren-
dim, tavsiyem siz de öğrenin, zira 
bugün olmazsa yarın, her biriyle 
yüzleşeceğiz, ya tutunacağız ya da 
tutunamayanlardan biri olacağız.●

Bu ‘Tutunamayanlar’ öyle sosyo-kültürel olarak tutunamayanlar değil, Oğuz Atay’ın kült romanındaki gibi... Pandemi, işsizlik 
ve ekonomik krizle boğuşanları tarif etmek için kullanıyor Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Nilüfer Narlı  

bu terimi... Tek bir seçenekleri var bu insanların dijital çağa uyabilmek, uymayana ise bu dünyada pek bir gelecek yok

MINE ŞENOCAKLI
minesenocakli@gmail.com

Koronavirüs hayatımızı nasıl 
değiştirdi? İnsanlarda nasıl izler 
bıraktı?

Koronavirüs hayatımızı değiş-
tirmiyor, dönüştürüyor. Pandeminin 
hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü 
anlamak için ise dijitalleşme sürecine 
bakmamız gerekiyor. Dünya zaten bir 
dijitalleşme sürecine girmişti. Türkiye’de 
de kurumlar, şirketler hızlı bir şekilde 
dijital araçlarını güncellediler ve online 
çalışmaya, online eğitime geçtiler. Bu 
arada sosyalleşme için de yeni medya 
teknolojileri ve dijital platformlar daha 
çok kullanılmaya başlandı. Güzel bir şey 
oldu, 65 yaş üstü insanlar e-mail’i bile 
nadir kullanıyorlardı. Bu dönemde Zoom 
kullanmayı ve Zoom üzerinden sosyalleş-

meyi öğrendiler. Tabii ki özellikle eğitim 
seviyesi yüksek olanlar… 

Ama bu olumlu değişim sadece 
eğitim ve gelir seviyesi yüksek insanlar 
arasında yaşanıyor. Bugün çok büyük 
bir kesim evine nasıl ekmek götürece-
ğini düşünüyor… 

Bu dönemde dijital araçları kulla-

nabilenler, bilgi işçileri, onlar korunaklı 
sınıflar olarak işlerini sürdürebilecekler. 
Evlerinden çalışabilecekler. İşlerini 
kaybetmek ve maaşlarının azalması gibi 
sorunlarla çok fazla karşılaşmayacaklar. 
Ama mavi yakalı çalışanlar için bu kolay 
olmayacak. Koronavirüsün bir savaş or-

tamı yarattığını düşünürsek, mavi yaka-

lılar ön cephede savaşan askerler gibiler. 
En önde de kuryeler ve market çalışanları 
var ve onların hayatı çok büyük bir risk 
altında. Onlar vazgeçilmezler ama çok 
düşük maaş alıyorlar. Aslında bu öyle bir 
dönem ki, işlerini kaybedenler arasında 
mavi yakalı çalışanlar da var, beyaz ya-

kalılar da... Bunun da başlıca sebebi bazı 
işyerlerinin iflas etmesi. Ama bu süreçte 
dijital becerileri olan ve koronavirüsün 
getirdiği değişiklikleri algılayıp ona göre 
üretim yapanlar kazançlı çıktı. 

Bu dönemde dikkat çekici başka 
bir dönüşüm var mı?

Kentlerdeki sıkışık alanlarda ya-

şamaktan kurtulmak isteyenler büyük 

kentlerin banliyölerindeki daha büyük, 
bahçeli evlere taşınmaya başladılar. 
İnsanlar koronavirüsten sonra gıda ko-
nusunda zorlanabileceklerini düşünmeye 
başladılar. Bunun için de kendi sebze 
meyvelerini yetiştirebilecekleri yerlere 
taşınmak istiyorlar. Tabii bu konuda 
tedbir almak isteyenler de yine eğitim 
seviyesi yüksek, 30’lu, 40’lı yaşlarda ve 
beyaz yakalı çalışanlar arasında. Ayrıca 
ortak sebze meyve bostanları yapıp ar-

kadaşlarıyla bunu paylaşanlar var.  Bu tür 
paylaşım örüntüleri, paylaşım ekonomisi 
yansımaları Gig ekonomisiyle birlikte 
dünyada gelişen bir trend. Türkiye’de ise 
henüz çok yeni. 

Emek de ‘Uber’leşecek!

Gig ekonomisi nedir?
‘Gig’ müzik sektöründen gelen bir 

terim ve ‘kısa süreli iş’ anlamına geliyor. 
İnsanlar dijitalleşmenin de sağladığı 
olanaklarla kendilerine yeni iş fırsatları 
yaratıyor. Uzman oldukları konuda 
internet üzerinden ders veriyorlar me-

sela... Hizmet almak isteyenlerle hizmet 
vermek isteyenler bir dijital platformda 
buluşuyor. Bunun en güzel örneği Uber 
taksiler. Uber’de telefona indirilen bir 
uygulamayla yolcu kendisine en yakın 
şoförü bulabiliyor. Bir tuşa basarak 
bulunduğu konumu bildiriyor, bu sayede 
şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. 
Artık biz emeğin Uber’leşmesini de 
hesaba katmalıyız. 

Nasıl?
Günümüzde eskiden olduğu gibi 

insanlar bir şirkette uzun dönemli kon-

tratlarla çalışamayacaklar. Esnek çalışma 
koşullarında, belki de çok kısa süreli 
kontratlarla iş yapacaklar. Sahneye çıkan 
bir müzisyeni düşünün, her gece üç yerde 
çıkacak, her gittiği yerden de yevmiyesini 
alacak. Uzun süreli sözleşme yapmaya-
cak. Z kuşağındaki gençler Gig ekonomi-
sindeki çalışma tarzında çalışacaklar. 

Yani iş bulmak çok daha zorlaşa-
cak ve eskiye oranla maaşlar da düşük 
olacak, sigortalı işleri ise unutalım?

Yalnız bu Gig ekonomisinde çalışan 
çok yetenekli bir tasarımcı, bir yazılım 
mühendisi çok büyük ücretler kazanabi-
lecek. Ayrıca esnek çalışma koşullarında 
kendi saatlerini kontrol edebilecek. O 
yüzden bir özgürlük var. Fakat Uber’de 
çalışan bir şoförün çok büyük paralar 
kazanması mümkün değil tabii. Onun 
için bir prekarya durumu söz konusu. 

Prekarya sınıfı büyüyor!
Prekarya nedir? Proleterya ile bir 

ilişkisi var mı?
Prekarya, İngiliz iktisatçı Guy Stan-

ding tarafından bulunan ve yeni bir sınıfı 
anlatmak için kullanılan bir kavram… 
Proleterya gibi. Bu kavram köken olarak 
İngilizce precarios’dan geliyor. Hayatı 
belirsiz, geleceksiz, güvencesizlik dolu 
ve hayata tutunması için fazla dalı 
olmayan bir sınıfı anlatıyor bu kavram. 
Zaten 21’inci yüzyıla belirsizliklerin arttığı 
bir dönemde girmiştik. Pandemi bu 
belirsizlikleri ve riskleri daha da artırdı. 
Hatta yeni riskler getirdi. İşte bu yeni 
risklerden biri de mavi yakalı çalışanların, 
geleceksizlikle, belirsizlikle karşı karşıya 
kalması… 1950’lere, 60’lara bakarsak, 
işçilerin düzgün maaşları vardı, bir ömür 
aynı fabrikada çalışıyorlardı. Alman pro-

leteryası İspanya’da tatil yapabiliyordu. 
Bundan sonra böyle bir şey kalma-

yacak mı?
Çok zor. 
Peki Türkiye’deki durum? 
Türkiye’de zaten güvensiz bir çalışma 

durumu vardı. O güvensizlik, gelecek-

sizlik biraz daha arttı. Prekaryada da bir 
artış oldu.

İnsan zihni de 
mutasyona uğruyor 

Yeni bir sınıf doğdu

Laik-dindar kutuplaşması 
çok zayıflayacak

X, Y, Z derken  
C kuşağı geliyor!

Tarihçi Yuval Noah Harari, “Evet, fırtına 
dinecek, insanoğlu hayatta kalacak, birçoğu-
muz hala yaşıyor olacağız. Ama çok farklı bir 
durumda yaşıyor olacağız” diyor… 

Covid sürecinde bize ne oluyor? İnsanlar ken-

dilerine bu soruyu pek sormuyor. Aslında şu anda 
benim dışımda birçok değişiklik oluyor, dijital 
araçların kullanımı artıyor, insanlar kentlerden 
ayrılıyor... Benim beynimde, zihnimde, psikolo-

jimde, hayatı algılayışımda da değişiklikler oluyor 
ama bu değişikliklerin beni nasıl dönüştüreceğini 
henüz bilmiyorum. İtalyan yönetmen, filozof, 
şair Pasolini’nin bir kavramı var, ‘antropolojik 
mutasyon’ diye. Aslında biz de şu anda antro-

polojik bir mutasyon geçiriyoruz. Pasolini, tarım 
devriminden endüstri devrimine geçilen süreçte 
insandaki bu tür büyük değişimi anlatıyor bu 
kavramla. Antropolojik mutasyonda sizin algınız, 
dünya görüşünüz, beyniniz, psikolojiniz ve bütün 
kültürel kodlarınız değişiyor. 

Nasıl bir mutasyona uğrayacak zihnimiz?
Türkiye’de şu anda gidişatı görebilmek çok zor. 
Bu gidişle dünyada ‘gereksizler’ diye bir 

sınıf ortaya çıkacağı konuşuluyor… Gelecekte 
‘güzel ve zenginler’ ile ‘çirkin ve yoksullar’ 
diye iki sınıf insan olacağı da dile getiriliyor.

Bunlar çok acımasız, çok sert tanımlar. Ama 
şunu söyleyeyim, dijital araçları kullanabilenlerle, 
kullanamayanlar arasındaki uçurum derinleşe-

cek. Bir grup insan, çocuğuna yine tarlayı sür-

meyi, buğday hasadını öğretecek. O çocuk, onu 
öğrenecek. Ama bir grup insan da teknolojiyle 
bambaşka dünyalara ulaşabilecek. İskandinavya 
gibi, eğitim seviyesi yüksek ülkeler bu tür krizleri 
çok daha rahat yönetebilecekler. Diğer ülkeler ise 
çok zorlanacak.

Evliliklerin bile artık dijital ortamda 
olduğunu görüyoruz. Muhafazakar ve dindar 
da dijital ortamda tanışıyor, laik de…

Evet, herkes dijital ortamda tanışıyor, 
sosyalleşiyor ve ilişkisini orada kuruyor. Bu 
dijitalleşme sürecinde insanlar arasındaki mu-
hafazakar ve laik yaşam tarzları belki de çok rol 
oynamayacak artık. 

Dijitalleşme kutuplaşmayı azaltacak mı?
Laik-dindar gibi siyasi ayrımların önemi çok 

azalacak. Kimlik siyaseti zayıflayacak, bitecek 
belki. Çünkü zaten Z kuşağına bakınca görüyo-
ruz. Siyasi, etnik ve dini etiketlerden çok fazla 
hoşlanmıyorlar. Kimlik siyaseti de bitecek belki. 
Yeni kutuplaşma dijitalleşmeye uyum gösteren-
ler ve gösteremeyenler arasında olacak. Siyasi 
kimlikler üzerinden olan kutuplaşma, yerini 
sınıfsal uçurumlara bırakacak. Sınıfsal uçurumu 
da belirleyecek olan, dijital ortamda üretim 
yapabilen insanlarla, bu ortamın dışında üretim 
yapabilen mavi yakalı insanlar arasında olacak. 

Pandemiden en çok etkilenenler çocuklar 
galiba?

Çocuklar arkadaşlarından koptukları için, 
eğitimde sürekli kesintiyle karşılaştıkları için 
oldukça olumsuz etkileniyorlar bu süreçten. 
Amerika’da Covid’le birlikte ‘C kuşağı’ diye bir 
kuşaktan bahsedilmeye başlandı. Z kuşağı, Y 
kuşağı diyoruz, şimdi bir de bu dönemde doğup 
erken çocukluğunu yaşayanlar arasından C 
kuşağı geliyor. Bu kuşağın ileride nasıl insanlar 
olacaklarını takip etmemiz çok önemli. Fakat, 
onlar kadar 7-15 yaş grubundaki çocuklardaki 
zihinsel gelişimi, onların nasıl bir psikoloji tab-

losu geliştireceklerini de takip etmekte büyük 
yarar var. 

Çocuklarda ne tür olumsuz değişiklikler 
olabilir?

Eğitim süreçlerindeki kesintiler özellikle 
5-12 yaş grubu çocukların zihinsel gelişimini ol-
dukça olumsuz etkileyebilir. Sonra, ‘Aman ona 
yaklaşma’, ‘Aman benden uzak dur’ gibi sosyal 
mesafe uygulamaları onların ilerideki davranış-

larını nasıl etkileyecek henüz bilemiyoruz. 
Bu durum cinselliklerini ve üremeyi de 

etkileyebilir mi?
Hepsini etkileyebilir. Birçok sosyal bilim-

ci, uzun süre uygulanan sosyal mesafenin 
çocuklarda ve ergenlerde ileride kalıcı davranış 
farklılıklarına yol açacağını söylüyor. 

 Türkiye, pandemi sürecine 
zaten ekonomik krizde ve 
genç işsizliğin yükseldiği 

bir dönemde girmişti. 

Pandemi bu durumu 

daha da derinleştirdi.

 B
AR

IŞ
 A

CA
RL

I



OKSİJEN 23 CMYK

30 NİSAN-6 MAYIS 2021

SÖYLEŞİ 23

H
acer Foggo’yla Derin 
Yoksulluk Ağı’nın ofisinde 
buluştuk. İnsan hakları sa-
vunucusu, aktivist Hacer 

Foggo yıllardır İstanbul’un en yoksul 
bölgelerinde çalışmalar yapıyor. Soh-
bet için karşısına oturdum, telefonu 
hiç susmadı! Pandemi tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de yoksulluğu 
arttırdı. Hacer Foggo, yardımla yapıla-
bilecekleri ve ötesini anlattı. 

Pandemi yoksulluğu arttırdı. Çok 
uzun zamandan beri bu alanda çalışı-
yorsunuz. Araştırmanız yeni yoksul-
lara dikkat çekiyor. Bize karşılaştığı-
nız tabloyu anlatır mısınız? 

İstanbul’un 12 ilçesinde 103 ailenin 
evlerini ziyaret ederek bir araştırma 
yaptık. Yüzde 64’ü günlük işlerde 
çalışıyor, yüzde 12’sinin hiçbir geliri 
bulunmuyor. Günlük güvensiz işlerde 
çalışan nüfusun yüzde 42’sini kağıt, 
hurda, naylon toplayıcıları oluşturu-
yor. Yüzde 15’i tekstil işçisi, yüzde 8’i 
temizlik, yüzde 7’si seyyar satıcı, yüz-
de 3’ü de müzisyenler. Mesela burada 
en önemli verilerden biri;  pandemi 
ile birlikte hanelerin yüzde 6’sında 
çocukların ev geçindirdiği. Yüzde 
84’ü yeterli besine ulaşamıyor. Çöpten 
beslenenler var.

Çok boyutlu yoksulluk 

Dünyanın gündeminde de bu var. 
Artan yoksulluk ve eşitsizlikler. 
Türkiye’de bu durumu ortaya koyan 
kapsamlı bir çalışma var mı?

BM 2020 yılında Küresel Çok 
Boyutlu Yoksulluk Endeksi Raporu 
yayınladı. Türkiye 2014 yılından sonra 
çok boyutlu yoksulluk verilerini BM 
ile paylaşmadığı için bu başlık altın-
daki yoksulluk durumu raporda yer 
almadı. Dünya bu yoksulluğu, çok 
boyutlu yoksulluk verileriyle ölçüyor. 
Sadece eve gidip, “Televizyonunuz var 
mı”, “Buzdolabınız var mı” diye sor-
muyor. Hanedeki her kişinin yoksul-
luğunu aynı zamanda çalışabilirliğini 
de ölçüyor. Mesela “Eğitimini soruyor, 
okul terkini, suya erişimini ve evde 
kullanılan yapı malzemesine bakıyor. 
İşte çok boyutlu yoksulluk dediğimiz 
şey bu.  

Pandeminin yansıması nasıl? 
2020 Mart ile 2021 Mart farklı. 

2020’de gıdaya erişemeyenler vardı… 
Şimdi evsizlik, açlık ve eğitime hiç 
erişememiş çocuklar var. 

Yeni yoksullar kimler?
Yoksul mahallelerde insanların 

derin yoksulluğa gittiğini görüyor-
duk, bu durum pandemide arttı. Kod 
29 (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranış gerekçesiyle tazminatsız işten 
çıkartma) ile işten çıkarılan, şimdiye 
kadar hiç yardım almamış, sosyal 
yardıma başvurmamış insanlar var… 
Mesela krediyle evini almış, ödüyor 
bu zamana kadar, sonra bir anda işsiz 
kalıyor… Bir yanda kredi borcu var, iki 
çocuğu okula gidiyor… Artık yoksul. 

Elektrik faturasını ödeyemiyor, evinde 
ısınamıyor. Mesela tekstil atölyesinde 
müdür biri var, taksite girmiş, eşi ço-
cukları var… İşsiz kalınca gıdaya erişe-
miyor. Bugüne kadar kaymakamlığa 
veya belediyeye başvurmamış. Bunlar 
görünmüyor devlet verilerinde. 

Üniversite öğrencileri de etkilen-
di. Ailesinden yardım göremeyen 
öğrenciler de kapınızı çalıyor mu? 

Pandeminin başında öğrencilerden 
çok talep oldu. Evlerinden para alma-
yan, kendi ayakları üzerinde duran 
gençler de işsiz kaldı. Evlerine, memle-
ketlerine dönecek parayı zor buldular. 
Memleketlerine dönmeleri için destek 
olduğumuz gençler oldu. 

Bir veri açıklandı faturalarını 
ödeyemeyenlerle ilgili. Gerçekçi mi 
rakamlar?

3 milyonun üzerinde ailenin 
elektriği kesik. Bizi KOAH hastaları-
nın yakınları arıyor, evlerinde elektrik 
kesiliyor, oksijen cihazını kullanamı-
yorlar. İyi beslenemeyen annelerin 
çocuklarının ciddi sağlık sorunları var. 
Çöpten bulduklarını yiyenlerin 
sayısı çoğaldıkça bu sorunlar 
da tetiklendi. 

Siz el uzatabilecek 
olanlarla ihtiyaç sahiplerini 
buluşturuyorsunuz. Nasıl bir 
yöntemle ilerlemek gerekir? 

18 Mart 2020’den iti-
baren, yani bir yıldır derin 
yoksulluk olan mahallelerde 
yaşayan çiçekçi, seyyar satıcı, 
terzi, tekstil işçisi, inşaat işçisi, 
kaynakçı, ev emekçisi, atık 
kağıt işçisi, elektrikçi, berber 
gibi günlük kazanç getiren 
işlerde çalışan 3 binin üzerin-
de aileye destekçiler aracılığı 
ile taze ve temel gıda, bebek 
ve hasta bezi, mama ve te-
mizlik ürünleri, tablet, soba 
desteği sağladık. Bu çalış-
maları saha ziyaretleri, 
telefon görüşmeleri, yerel 
yönetimleri bilgilen-
dirme, uyarma ve veri 
paylaşımı ile devam 
ettiriyoruz. Ekibimiz 
20’li yaşlarda ve gece 
gündüz çalışıyor.

İhtiyaç sahibi 
öğrencilere nasıl 
ulaşıyorsunuz? 

Yardım sağladığımız 144 öğrenci 
var, ekibimizdeki gönüllü öğrencileri-
miz onlara özel ders veriyor, yabancı 
dil, matematik… Yardım alanlar 
mahallerinde anlatıyor, diğer ihtiyaç 
sahipleri de bize ulaşıyor.

Sürdürülebilir bir model kurmak 
nasıl mümkün olur? Çünkü pandemi 
geçse bile ekonominin toparlanması 
zaman alacak. 

İstanbul’da her ay düzenli destek 
veren 170 ailemiz var. Ayrıca bağışçı-
larımız da var. Sağladığımız kaynakla 
3 bin civarında aileye düzenli destek 
veriyoruz. Bekleme listemiz çok 
kalabalık. Düzensiz yardım ettiğimiz 
kişi ve aile sayısı daha yüksek. Düzenli 
destekçi bulmak kolay değil. “Ben 1 yıl  
boyunca bir aileye her ay gıda gönde-
receğim” diyenleri ihtiyaç sahiple-
riyle buluşturuyoruz. 

Devreden yok-
sulluk konusu var. 

Yıllardır yardımla yaşayanlar var. Bu 
çözüm mü?

Sabit geliri olmayan, güvencesiz 
çalışanlar, en dipte sorun yaşayanlar. 
Sokaktan kazananlar, sigortası olma-
yanlar. Terzi, müzisyen, AVM temizlik 
işçisi, market depolarında çalışanlar… 
Güvencesiz çalışanlar. Pandemiye 
kadar bir şekilde ayakta durmuşlar 
ama artık duramıyorlar. Bunlar ayrı bir 
de yoksul bir ailede büyüyen, eğitim 
haklarından yararlanamayanlar var. 
Onlar da ailelerinin yaşadıkları hayatı 
hatta daha kötüsünü yaşıyorlar. Çocuk 

okurken birden eğitim hayatının dışın-
da kalıyor. 7-8 yaşından beri tanıdığım 
çocuklar var. O zaman babalarıyla bir-
likte kağıt topluyorlardı, şimdi kendile-
ri tek başlarına topluyor. O çocukların 
hayatını değiştiremedik. Sosyal kart da 
hayatlarını değiştiremiyor. Sosyal Kart 
prosedürleri de çok tartışmalı… 

Sokakta çalışan çocuklar arttı
Yoksulluk çocukları, kadınları daha 
çok vuruyor. Çocuklara ve kadınlara 
ulaşmak için ne yapılabilir? 

Önümüzdeki dönemde birçok 
çocuğun okula gidemeyeceğini düşü-
nüyorum. Araştırmamızda da gördük, 
sokakta çalışan çocuk sayısı yüzde 6 
arttı. Devreden yoksulluğun şiddeti de 
büyüyor. Aile Bakanlığı açıklama yaptı 
sosyal yardımlar yüzde 3 artmış. Ama 
burada bir sorun var. Yoksulluğu azalt-
mıyorsun.  Burada bir yanlışlık var. 
Hedefimiz daha az insana daha çok 
destek vermek olmalı. Balık tutmayı 
öğretelim diyorsun ama bunu yapamı-
yorsun. Biat ve itaat ilişkisi kuruluyor. 
Yarı aç, yarı tok yaşama noktasında ka-
lıyorlar, o görünmeyen halka boyun-
larında öyle yaşıyorlar. Burada parti 
ayrımı yapmıyorum ama sahadan biri 
olarak bunu görüyorum. Yoksulların 
boynunda bir halka ve politikasızlık 
var. Pandemide bunu çok daha sarsıcı 
yaşadık, çünkü sokaktan kazanç bitti.

Mama sorunu da ciddi boyutta…
Doktor anneye “Çocuğuna şu 

kadar mama vereceksin” diyor. Ama 
anneler çaresiz. Pirinç lapası, şekerli su 
veriyorlar. Anneler var, “Bana o ma-
madan gönderme ona alışınca başka 
şey yemiyor” diyorlar. 

Metropol yoksulluğunun önüne 
geçecek bir formül, çözüm var mı? 

BM yetkilisi “savaş ekonomisi” 
dedi. Çok doğru, savaş ekonomisi 
uygulanacak durumdayız. 

Patates dağıtmak çözüm mü?
Patates, soğan da dağıtsınlar. 

“Garip gureba” deyip kabul ettiler 
yoksulluğu, durum bu kadar kötü. 
Sürdürülebilir çözümler, politikalar 
önemli. “Geri ödemesiz sabit gelir” 
verilmeli. En azından bir süreliğine… 

Dünyanın önde gelen iş insanları 
“açlık için seferberlik” diyor. Ama bir 
kesim “yardım yapayım ama nereye 
kadar” diyor. 

Aç insana “Sana balık tutmayı 
öğreteceğim” diyemezsiniz. Ayrıca 
bel fıtığı olan bir insana hamallık işi 
veremezsin. Sonra da “İş verdim çalış-
madı” deniyor. Bu yüzden çok boyutlu 
yoksulluk verilerine ihtiyacımız var.  

Ne yapmalı Hacer Hanım?
Şu anda en acil yapılması gereken 

şey yoksulluğu ve açlığı kabul edip bu 
alanda çalışan her kurumu bir araya 
getirerek acil bir strateji geliştirmek. 
BM Genel Sekreteri António Guterres 
geçenlerde “Gelişmekte olan ülkeleri, 
yükselen bir açlık, yoksulluk, sosyal 
huzursuzluk ve çatışma dalgasının” 
beklediğini, çok şeyin geri dönüşü 
olmayan bir şekilde değiştiğini söyledi. 
Bu durumdan en fazla etkilenecekler de 
kırılgan topluluklar yani kronik yoksul-
lar. Covid-19 derin eşitsizlikleri belirgin 
hale getiren bir süreç, yapılan sosyal 
yardımlar düzenli olmadığı ve bu sabit 
bir gelire dönmediği sürece insanlar aç-
lıkla savaşacak. Bu nedenle en azından 
bir süreliğine geri ödemesi olmayan 
sabit ve düzenli gelire ihtiyaç var. •

DERİN YOKSULLUK AĞI TEMSİLCİSİ      HACER FOGGO: 

“Çocukları okula giden, bugüne kadar kirasını ödeyen, kredi alan, hiçbir sosyal yardıma 
başvurmayanlar da artık yoksul. Türkiye’nin savaş ekonomisine geçmesi lazım”

“Artık hayatımızda  
yeni yoksullar var”

ELIF ERGU
elif@gazeteoksijen.com

Derin 
Yoksulluk Ağı 

araştırmasının 
çarpıcı sonuçları

Görüşülen kişilerin yüzde 64’ü kirada oturuyor.

Kirada oturanların 
üçte birden fazlası 
kira ödeyemediği 
için evsiz kalma 
riskiyle karşı 
karşıya.

Yüzde 10’u baraka, 
konteynır ya da 
çadırda yaşıyor.

Aile ile birlikte çalışan çocukların oranı 
yüzde 13 ama sadece çocukların 
geçindirdiği evler yüzde 6.

Yüzde 84’ü yeterli miktarda 
besine ulaşamıyor. Çöpten
yiyecek toplanıyor.

Yüzde 57’si uzaktan eğitimi 
takip edemediğini söylüyor.

Yüzde 60’ında bilgisayar 
ya da EBA TV’yi çeken 
televizyon yok.

Yüzde 54’ünde 
internet bağlantısı yok.

103 aileden yüzde 53’ünde ebeveynlerin kendilerine ait bir odaları yok.

Yüzde 39’u temiz içme 
suyuna ulaşamıyor.

Yüzde 65’i maske, kolonya 
gibi hijyen malzemelerine 

erişemiyor. Yüzde 83’ü 
şampuan ve deterjana 

erişemiyor.Yüzde 82’sinde de 
çocukların ayrı 
odası yok, yüzde
56’sı soba 
kullanıyor.

Yüzde 67’sinde en az bir bireyin 
kronik hastalığı var ve bunların 
yüzde 29’unu çocuklar oluşturuyor. Yüzde 63’ü 

düzenli bir 
şekilde ped 

ihtiyacını 
karşılayamıyor.

Yüzde 84’ü pandemi döneminde yeterli miktarda besine
ulaşamadığını söylüyor. Yüzde 53’ü öğün atladığını belirtiyor.

Derin Yoksulluk Ağı zincir 
marketlerle işbirliği içinde. 
Yapılan yardımlar ihtiyaç 

sahiplerine “alışveriş 
kodu” olarak gönderilerek, 

gıda ve temel ihtiyaçların 
karşılanması sağlanıyor.
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26 Nisan günü 
hayatını kaybe-
den Asım Ekren, 
Türkiye’nin çok 

hareketli, bol skandallı, bir o 
kadar da renkli bir döneminin 
simgelerindendi. “Davulcu da-
mat” ya da “Jaguar” sözcükleri 
40 yaşın altındakilere pek bir şey 
ifade etmez ama 30 yıl öncesinde 
dillere pelesenk olmuşlardı. 

Kanunların esnetildiği,    dev-
letin malının denize döndüğü, 
ciddiyetin yerini şaşaaya bırak-
tığı bir miladın merkezindeydi 
Asım Ekren. Müzikle başlayan, 
en çetrefilli yollara sapıp tekrar 
başa dönen yolcuğu 70 yıl sürdü. 

1951 doğumluydu. 1960’lar-
da Uğur Dikmen’in kurduğu 
Haramiler grubuna baterist 
olarak girdiğinde henüz 20’sinde 
bile değildi. Daha sonra İstanbul 
Gelişim Orkestrası’na katıldı. İlk 
evliliğini, orkestranın şefi Selçuk 
Başar’ın kardeşi Asuman Başar 
ile yaptı; Binnaz ve Mert adında 
iki çocuğu oldu. 1980 yılında 
Selma Güneri’yle, 1982 yılında 
ise Zerrin Özer ile nişanlandıy-
sa da her iki ilişki de “nihayete 
ermedi”.

“Zeynep evden çıktı”
Türkiye’nin en çok konuşulan 
insanlarından biri olduğunda 
tarih 1985’ti. 22 Temmuz günü 
Büyükçekmece’deki bir evde dö-
nemin başbakanı Turgut Özal’ın 
kızı Zeynep Özal ile evlendi. 
Ertesi gün dini nikahlarının, 
üç gün sonra da düğünlerinin 
haberi düştü basına. “Sabaha 
kadar süren düğünde yeni evli-
ler birbirlerinden bir saniye bile 
ayrılmadı” yazıyordu gazeteler. 

Semra ve Turgut Özal bu 
evliliğe onay vermemişler, ne 
nikaha ne düğüne katılmışlardı. 

Buzların erimesi aylar sürdü. 
O artık “milli damat”tı; bateri 
yeteri kadar yerli ve milli kabul 
edilmiyor olacak ki “davulcu” 
diye anılıyordu. 

O günün gazetelerinin 
başbakanın çocuklarına isimle-
riyle hitap etmesi bugün insanı 
dehşete düşürse de, gözde çift 
manşetlerden inmiyordu: “Zey-
nep ile Asım mutlu”, “Asım 
çaldı, Zeynep alkışladı”, 
“Zeynep-Asım kumru-
lar gibi”...

O kadar gündem-

deydiler ki fındığını, fıstığını, 
çekirdeğini kapan Bağdat Cad-
desi’ndeki evlerinin önünde alı-
yordu soluğu. Evden çıkmaları 
bile olaydı. “Zeynep evden çıktı” 
diye atılan manşetler vardı. 

Özal ailesi bu evliliği kabul 
ettikten sonra yıldızı iyiden 
iyiye parlayan Asım Ekren, 
“davulculuk” devlet katında pek 
kabul görmediği için olsa gerek, 
Caddebostan’da bir butik açtı. 
Açılışa yüzlerce insan katıldı, 
gönderilen çiçeklerden mağaza 
görünmez oldu. O sırada karnı 
burnunda olan Zeynep Özal, 
birkaç gün sonra büyük oğlu Ya-
ğız’ı doğurdu. Doğumun gerçek-
leştiği Ataman Kliniği’nin önü 
gazetecilerle doluydu, herkes 
bebeğin fotoğrafının peşindeydi. 
Bu uğurda binanın cephesine 
tırmananlar bile olmuştu, ama 
başbakanlık korumaları kuş 
uçurtmuyordu. Siyasi tarihimi-
zin en ses getiren skandalların-
dan birine imza atmalarına aylar 
vardı. 

Davulu delen Jaguar

1986 yılında, Jaguar’ın Türkiye 
temsilcisi Zeki Küçükberber, 
Zeynep - Asım Ekren çiftine 
bir Jaguar hediye etti. Bu kadar 
gündemde olan bir çiftten daha 
iyi reklam mı bulacaktı? Influen-
cer’lık belki de böyle başlamıştı 
memlekette. Güneş gazetesi bu 
hediyeyi ortaya çıkarınca kızılca 
kıyamet koptu. (Hediyenin 
Jaguar bakım binasının belediye 
tarafından yıkılmasına engel 
olmak için verildiği de söyleni-
yordu.)

Turgut Özal’ın, kızı ve dama-
dına yapılan bu “jestten” basın 
yoluyla haberi oldu ve öfkeden 
deliye döndü. Rakipleri için 
biçilmiş kaftandı bu Jaguar olayı. 

‘Milletin delik cebi’
Özal’ın seçim yasasını 
değiştirmesinden hoş-

nut olmayan Süleyman Demirel 
destekçileri, alay edercesine yeni 
partiler kurup Demirel sözcü-
lüğü yapıyorlardı. Bunlardan 
biri de ambleminde tıpkı ANAP 
gibi arı bulunan Büyük Anadolu 
Partisi BANAP’tı. Özal ve ekibi 
Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz 
edince BANAP, BAP adı ve yep-
yeni bir amblemle çıktı ortaya: 
Davulu Delen Jaguar. BANAP 
Genel Başkanı Kemal Bekman, 
“Delik davul Anadolu’nun sesi, 
milletin delik cebi, mutfağın 
feryadıdır” diyordu; “Jaguar 
halkın huzurunu bozan, fukara-
lığı getiren, milleti perişan eden 
iktidarı sembolize etmektedir”.

Ekren çifti Jaguar’ı iade etti-
ler ama iş bu kadarla kalmadı, 
savcılık soruşturma açtı. İfadele-
rini aldıktan sonra da takipsizlik 
kararı verdi. 

Çiftin 1987 yılında bir oğulla-
rı daha oldu, Uğur adını verdi-
ler. Asım Ekren aynı yıl Güngör 
Bayrak ile birlikte Bomba adlı 
filmde oynadı, silah kaçakçılığı-
na bulaşan bir müzisyen rolün-
deydi. 

1989 yılında Hürriyet gazete-
sinde ilginç bir yazı dizisi yayın-
landı: “Asım’ın başdöndürücü 
yükselişi”. “1985 yılına kadar 
meteliksiz olan Asım Ekren, 
Turgut Özal’ın kızıyla evlendik-
ten sonra Türkiye’nin en zengin 

adamlarından biri oldu” 
diyordu haberin spotunda 

ve serveti bir bir dökülüyordu 
ortaya: daireler, yazlıklar, yatlar, 
otomobiller, işletmeler…

Köşeyi döndü mü?
Ama para saadet getirmiyordu 
işte. 1990 yılının 19 Ocak günü 
manşetler “Love Story-SON” 
diyordu, “Boşandılar”. Hızla 
başlayan evlilik aynı hızla sona 
ermişti. Ama Asım Ekren bu 
hızı tam 53 gün sonra yeni bir 
evlilikle perçinledi. 10 yıl önce 
nişanlandığı Selma Güneri ile 
yıldırım nikahıyla evleniverdi. 
1992’de boşanıp yıl bitmeden 
tekrar evlendiler. 1994’te yine 
boşandılar. 1997’de son evliliğini 
Semra Ekren ile yaptı. 

Çok hareketli, klişe tabirle 
fırtınalı yaşamından müzik hiç 
eksik olmadı.  1994’te Kültür 
Bakanlığı’nın Devlet Modern 
Folk Müzik Topluluğu’na girdi, 
2009’da Folkestra’nın kurucula-
rından biri oldu. İstanbul Geli-
şim Orkestrası ile bağını yıllarca 
koparmadı. 

2011 yılında yakalandığı 
lösemiyle on yıl mücadele etti. 
Eminim MFÖ, Kayahan ya da 
Ajda Pekkan ile yaptığı çalışma-
larla, müziğiyle anılmak isterdi. 
Ama 1985-90 arası yaşadıkları-
nın buna izin vermesi mümkün 
değil.

Zeynep Özal’dan boşan-
dığından bu yana 31 yıl geçse 
de “milli damat”lık peşini hiç 
bırakmadı. 2002 yılında verdiği 
bir söyleşide onu en çok yıprata-
nın ise Jaguar meselesi olduğunu 
söylüyordu.

 “Zeynep Özal’la yaptığınız 
evlilik size ne kazandırdı?” soru-
suna ise “Hiçbir şey” diye cevap 
veriyordu; 35 yıldır yaşamını 
müzikle kazanıyor, Ümraniye’de 
kirada oturuyordu. Bu evlilikle 
tanınmak onu üzmüştü. Kimseyi 
köşeyi dönmediğine ikna edemi-
yordu. En başta da ablasını! Ne 
de olsa “Benim memurum işini 
bilir” ve “Anayasa’yı bir kere 
delmekle bir şey olmaz” sözleri-
nin müellifinin damadıydı. Onca 
yazı dizisi boşuna mı yapılmıştı?

Ama belli ki taş yerinde 
ağırdı. Asım Ekren son 30 yılını 
başka bir dünya içinde yaşadı. 
Geriye bugün hayretle okudu-
ğumuz yüzlerce Zeynep - Asım 
haberi kaldı. •
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F
ritz Haber 1868’de (günümüzde Polonya sınırları 
içinde olan) Breslau şehrinde doğmuştu. O zaman-

larda Prusya’da Yahudiler eşit vatandaş muame-

lesi görüyordu, Haber’ler de Alman toplumuna entegre 

olmuş, saygın konumlara gelmiş, zengin bir aileydi.
Almanya’da bilim, bir “altın çağ” yaşıyordu. Yüzyılın 

başlarında büyük eğitim reformcusu Wilhelm von Hum-

boldt bugün anladığımız anlamdaki (her konuda bilgili, 
özgür düşünebilen bireyler yetiştiren, sadece meslek 
eğitimi değil araştırma da yapan, bunu siyasi müda-

halelere uğramadan başarabilmesi için de akademik 
özerklikle donatılmış) üniversite modelini ortaya atmış, 
bu harika fikri hayata geçiren modern kurumlar ülkeyi 
şaha kaldırmıştı. Almanya gevşek bir konfederasyon ile 
bağlı bir sürü devletten oluşuyordu, bunlar bilim ve sa-

natta birbirleriyle yarışıyordu. Devlet ve ordunun yüksek 
makamlarına gelmek için asilzade olmak gerekse de üni-
versitelerde böyle bir kısıt yoktu, bu nedenle akademik 
kariyer, eğitimli ailelerin oğulları için cazip bir seçenekti. 
(Kızlar üniversiteye alınmıyordu.) Fritz de aile işi olan 
boya ve ecza ticaretine girmek yerine kimya okumak 
istiyordu. 20 yaşındayken üniversitenin yolunu tuttu.

Hristiyanlık kamuflajı
Fritz bu dönemde bir dans dersinde 19 yaşındaki güzeller 
güzeli Clara Immerwahr ile tanıştı. Clara zengin bir kim-

yagerin kızıydı, onun ailesi de Yahudiydi. Bir kız lisesinde 
eğitim gören Clara da bilim insanı olmaya kararlıydı. 
Birkaç yıl sonra (işi zorlaştırmak için konulmuş aptalca 
bürokratik engeller sürse de) kızların üniversitede ders 
görebilmesinin yolu açıldığında Breslau Üniversite-

si’nden doktora derecesi alan ilk kadın o olacaktı. İlk 
karşılaşmalarından yıllar sonra Alman Elektrokimya 
Derneği’nin konferansındaki tek kadın olan Clara’yı 
tekrar gören Fritz, evlilik teklif etti. 3 Ağustos 1901’de 
evlendiler. İkisi de kariyer basamaklarında engelle karşı-
laşmamak düşüncesiyle Hristiyanlığa geçmişlerdi.

Tam da başka bir kimyacı karı-kocanın, Marie ve 
Pierre Curie çiftinin yıldızının parladığı yıllardan söz 
ediyoruz. Curie’ler maddenin yapıtaşları hakkında bilin-

diği sanılanları altüst etmiş, henüz doktora derecesini 
almamış olan Marie, Fransa’nın en prestijli üniversitesi 
École Normale Supérieure’ün ilk kadın hocası olmuştu. 
Clara da benzer bir gelecek düşlüyordu.

Amonyakla dünyayı değiştirdi
İşler öyle gelişmedi. Clara 1902’de oğlu Hermann’ı 
doğurduktan sonra bilimle uğraşamadı. Bilimsel eserleri 
o tarihe dek yayımladığı üç makaleyle sınırlı kaldı. 
Laboratuvara dönemeyen Clara, kendini Fritz’in yanında 
standart bir “profesör eşi” konumunda buldu. Fritz ise 
başarıdan başarıya koşuyordu.

Amonyak, üç hidrojen ve bir azot atomundan oluşan 
bir moleküldür. Hidrojen ve azot çok bol olsa da, yir-

minci yüzyılın başında onları bir araya getirip amonyak 
oluşturmanın kolay bir yolu bilinmiyordu. Hem gübre, 
hem de patlayıcı üretiminde kullanılabilen amonyağı 
endüstriyel ölçekte üretmeyi keşfeden Fritz Haber ve 
sanayici Carl Bosch, tam anlamıyla dünyayı değiştirdi-
ler. Dünya nüfusunun büyük bölümü Haber sayesinde 
hayatta: “Haber-Bosch süreci” olarak bilinen yöntem 
olmasaydı yılda beş yüz milyon tonu aşkın yapay gübreyi 
üretemeyecek ve milyarlarca insanı besleyemeyecektik. 
Gezegendeki insan sayısının bir asır içinde beş kattan 
fazla artmasını bu yönteme borçluyuz. Bir daha yazayım: 
Milyarlarca insan hayatını “havayı ekmeğe” dönüştür-

meyi akıl eden Fritz Haber’e borçlu!
Peki neden Haber’in doğum günü bayram olarak kut-

lanmıyor? Neden çoğumuzun bütün bunlardan haberi 
yok? Bir sebep, Haber’in sicilinin geri kalanı olabilir.

Almanya’yı patlayıcı sahibi yaptı 
Yurtsever bir Alman olan Haber, kimyanın askeri 
uygulamaları konusunda da canla başla çalıştı. Amon-

yak üretebilen Almanya, düşmanlarının kontrol ettiği 
doğal kaynaklara erişimi olmasa da patlayıcı ihtiyacını 
karşılayabildi. Fakat Haber’i tarihin karanlık sayfalarına 
yazdıran şey, “kimyasal silah” denen belayı insanlığın 
başına sarması oldu. Birinci Dünya Savaşı’nda klor ve 
diğer zehirli gazların kullanılması Haber’in başını çektiği 
araştırmaların sonucuydu. O dönemde 100 bin, şimdiye 
dek de 1 milyonu aşkın insan kimyasal silah kurbanı oldu.

Haber 1 Mayıs 1915’te ilk “klor bulutu” saldırısı-
nın “başarı”sını ve yüzbaşı rütbesine yükseltilmesini 
kutlamak için konağında bir parti düzenledi. Clara o gece 
bahçede Fritz’in beylik tabancasıyla intihar etti. Naziler 
iktidara gelince Yahudi olduğu hatırlanan Fritz Haber, 
1933’te yurdundan uzakta bir otelde kalp krizinden öldü.•

Suni gübre amonyağı bularak 
milyarlarca insanının doymasını 

sağlayan Fritz Haber, aynı zamanda 
kimyasal silahın da mucidi

Cem
Say
twitter: @say_cem

Fritz Haber
cennetlik mi

cehennemlik mi?

ZEYNEP MİRAÇ
miraczeynep@gmail.com

Türkiye onu Özal’ın damadı olarak tanısa da Asım Ekren aslında başarılı bir müzik
insanıydı. Ama hep evliliğiyle, ticaret hayatıyla ve hediye Jaguar’ıyla konuşuldu. Hatta
müzisyen kimliği öyle küçümsendi ki, gazeteler ona “Davulcu Asım” adını layık gördü

Özal, kızı ve damadına 
yapılan bu “jesti” basın 

yoluyla öğrendi ve 

öfkeden deliye döndü. 

Rakipleri için biçilmiş 

kaftandı bu Jaguar olayı

Lösemiyle on yıl 
mücadele etti. Eminim 

MFÖ, Kayahan ya da 
Ajda Pekkan ile yaptığı 

çalışmalarla, müziğiyle 

anılmak isterdi

Türkiye’nin en ünlü 
davulcusuydu!

Büyük Anadolu 

Partisi’nin

amblemi!

Zeynep-Asım Ekren çifti, Türkiye’nin Diana ve Charles’ı muamelesi görüyor, attıkları 
her adım kalabalık bir gazeteci grubu tarafından takip ediliyordu.
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H
ep bir merkez 

gerekir. Merkez hem 

referanstır hem dü-

zenleyici. Bazen de en üst 
mercii. Teknik tanımında, 
özellikle dairesel ve küresel 
yapıların çeperine eş 
uzaklıktaki noktadır. Ama 
ne ortam dairesel, ne de 
merkez bu kadar eş uzaktır. 
Herkesin, her şeyin kendine 
göre merkezi vardır. 

Araştırma merkezi, sağ-

lık merkezi, kongre merke-

zi…  Merkez, belirli bir işin/
işlerin birlikte yapıldığı yer 
hatta mekan gibi oluverir. 
Alışveriş merkezinden, 
Öğrenci Seçme Yerleştirme 
Merkezi’ne kadar. Merkez 
çevreden eşit uzaklığı çağ-

rıştırarak çaktırmadan pek 
çok iş ve işlemin yönetildiği 
nokta haline gelir. Yani 
merkezi yönetim hükü-

met merkezi olduğu gibi 
merkez hakem kurulu da 
olur. Merkezi olmayan şeyin 
başı kesik tavuk gibi sağa 
sola savrulacağı, yönünü 
bulamayacağı varsayılır. 
Merkeze eşit uzaklıkta 
olmak, merkezi onlara eşit 
davranmasını değil ama 
merkezin çekimin dışına çı-
kılamayacağını da anlatıyor 
olabilir. O zaman “götürür-

ler merkeze, rezil ederler 
herkese…” ve kafiyeli türev 
söylemlerde olduğu gibi, 
merkez karşı konulması 
zor bir makamdır. En karşı 
konulmaz son ise Merkez 
Efendi olabilir. Belki de 
gerçek tek merkez. Yoksa 
merkezlerin tanımı nesnel 
karmaşaya dönüşür: Onca 
yıllık berber, bir türlü doğru 
yazılamayan ‘kuaför’lükten 
‘saç tasarım merkezi’ne 
terfi eder.

Merkeze alınanlar
Öte yandan merkez, 

başlangıç, odak, kerteriz 
olduğu için pek çok konu, 
fikir, insan, makam… “mer-

keze alınır”. Her türlü karar 
ve uygulama bu doğrultuda 
planlanır, doğrulanır, uygu-

lanır. Kimi çocuğunu, kimi 
annesini, kimi işini, kimi 
futbolu, kimi parayı, kimi 
inançlarını, kimi birisini 
merkeze koyar ve ona göre 
davranır.

Merkez aynı zamanda 
uçlar arasında denge olarak 
görülür. Herkesin konumu 
merkeze göre tarif edilir. 
Şehir merkezi, yeni mesafe 
tanımlarını belirler, banliyö-

yü uca koyar. Siyasi merkez, 
sağ-sol ortasındadır. İdeolo-

jiden çok işlenişe odaklanır, 
ikna, tolerans, çeşitlilik, 
fedakarlık, uyum gerektiren 
metodlara dayanır. Bir dö-

nemin “Çok katılıyorum-hiç 
katılmıyorum” tabanlı, beş 
şıklı anketlerde sonuçlar ge-

nelde ne o, ne de öteki, yani 
tepe noktası “üç” çevresinde 
dikçe bir çan eğrisi oluşturur. 
Yani merkez, ortak payda, 
uyum, aynı zamanda “fikrim-
tercihim” yok anlamına da 
gelir. “Nasılsın” sorusunun 
bile genel cevabı “Fena de-

ğil- idare eder” arasında yani 
ortadadır.

...Ve “dijital” de-

nen hayal başlar. Dijital 
anlaşılmaz ileri teknoloji 
gibi görünse de aslında 
sadece “bir” ve “sıfır”dan 
oluşur. Her şey ya “bir” ya 
“sıfır”dır. Buçuk, çeyrek 
yoktur. Hamilelik gibi. 
Yarım hamilelik olmayacağı 
gibi iskender alır gibi bir bu-

çuk da dijitalde yok. Sosyal 
medyada ya ‘kalp’ ya hiç; ya 
da Eski Roma arenaların-

dan devşirilmiş baş parmak 
hareketi gibi. İmparator 
gladyatörün yok edilmesini 
isterse, kılıcı, silahı temsil 
eden baş parmak aşağı 
doğru yumruk kaldırır; 
sağ kalmasını isterse baş 
parmak yumruğa yapışık 
yani kılıç kınından çıkma-

sın hareketi yapılır. Önce 
Hollywood sonra da deniz 
altında Kaptan Cousteau, 
“öldür’ün tersi” anlamına 
gelsin diye, baş parmak 
yukarı yumruğu tercih eder. 
Roma’da olmayan bu hare-

ket, zamanla onay hareketi 
anlamına gelmeye başlar. 
Sosyal medyada da baş 
parmak ya aşağı ya yukarı-
dır. Fena değil yoktur emoji-
si bile yoktur. Bardak yarım 
dolu olmaz. Orta yol ya da 
merkez buharlaşır. Sosyal 
medyada ezici çoğunluk 
kendi fikir ve düşüncesinde 
olanları takip eder. “Öteki” 
ile ilgilenmez. Zamanla 

dünyanın sadece kendi gibi-
lerden oluştuğunu düşünür. 
Çünkü birler ve sıfırlar ara-

sında kutuplaşma yerleşir. 
Birbirine teğetten daha 
öte dokunmayan iki kutup 
oluşur. Artık merkez yoktur, 
çan eğrisinin tepe noktası 
artık dip nokta olur. Her 
kutubun kendi çan eğrisi ve 
merkezi oluşur. İki hörgüçlü 
deve şekilli grafik ortaya 
çıkar. Çift kutuplu, etkile-

şimsiz, diğerini yok sayan, 
tahakkümü hedef yapan iki 
farklı merkez.

Derinleşen kopuş
Dijital diye yırtınılan şey 
aslında hayatın tamamını 
ele geçirir. İki merkezli, iki 
kutuplu, geçişken olmayan 
yapı. Günlük yaşam pra-

tiklerinden, iş ve yönetim 
anlayışına, insanı ele alış 
biçiminden, refah dağılı-
mının anlamlandırılmasına 
kadar her şey… Üstelik 
kopuş her gün derinleşir, 
merkezler diğerini göre-

meyecek kadar kalabalık 
ve birbirinden uzak olur. 
Herkes kendi gibi düşünen, 
yaşayan, aynı değeleri pay-

laşanları takip eder. Ortaya 
karışık merkezlerin her biri 
tek renkli hale geliverir. 
Kutuplaşma keskinleşir. 
Yeterince hızlı dönmek, 
dönüşmek, çeşitlenmek için 
kaçınılmaz hale gelir. 

Dijital lafını her yere 
bularsanız, bir ve sıfırlar 
arasında hırpalanırsınız. Var 
olanı yenilemek, hep öteye 
götürmek ötekileştirmeden 
de olabilir. Herhalde.

Sizin merkez adediniz 
kaç?

Bir? Sıfır? Merkezkaç?
 “Anlaşıldı merkez… mın-

tıkaya intikal ediyoruz!” •

Levent  
Erden

“DİNLEMEDEYİZ 
MERKEZ”

Köşe dönme umudu 

BEKIR AĞIRDIR
bagirdir@gmail.com

• Dünya nereye gidiyor?

• Türkiye bilgi çağında 

dönüşümün neresinde?

• Geleceğin hikâyesi 

ne olacak?

BEKİR AĞIRDIR
HİKÂYESİNİ ARAYAN GELECEK

Bekir Ağırdır KONDA 

araştırmalarının 

verilerinden yola çıkarak 

bu sorulara çarpıcı 

yanıtlar veriyor.

Son yıllarda hayatımıza hızlıca giren 
kripto para meselesinin daha ne 
olduğunu öğrenemeden dolandı-
rıcılığını öğrendik. Kripto para bor-

sası olduğu iddia edilen bir şirketin 2 milyar 
dolara yaklaştığı iddia edilen dolandırıcılığın-

dan sonra öğrendik ki kripto para piyasasında 
şu anda irili ufaklı 40 adet yerli borsa varmış. 
Bunların arasında günlük işlem hacmi milyar 
doları aşan varmış, 6 milyon aktif hesap oldu-

ğu söyleniyor. Bu 40 yerli borsadan üçünün 
geçen hafta battığını duyduk.

Doğrusunu isterseniz 6 milyon alım satım 
yapan hesap ve günlük işlem hacmi milyar 
dolar gibi rakamlara temkinli yaklaşmak gerek. 
Çünkü bu şirketler, işlemler, hesaplar hiçbir şeffaf 
yönetime ve denetime, yasal düzenlemeye tabi 
olmadıkları için doğrusunun ne olduğunu da 
bilmiyoruz.

Bu hikaye gündeme gelince bir dostum ara-

yıp, çabuk ve kısa yoldan zengin olma hayalinin 
bu topraklarda bu denli yaygın olup olmadığını, 
varsa dürtülerinin ne olduğunu sordu. 

Öyle ya, iki-üç yıl arayla tekrar tekrar 
yaşanan, küçük tasarrufçuların paralarının iç 
edilmesi deneyimi oldukça yüklü bir toplum bu-

rası. Herkes banker skandallarını hatırlıyor, yaşı 
yetmeyenler de geçen hafta muhtemelen yakın 
çevrelerinden dinlediler. Sonra yurt dışında çalı-
şan işçilerin tasarruflarıyla oluşturulan sözde çok 
ortaklı şirketler vardı bir dönem. Hemen tümü 
battı, daha doğrusu işe önderlik edenler tara-

fından küçük ortaklar dolandırılarak batırıldılar. 
İnşaat müteahhitlerinin çalışanlarına, yakınla-

rına kurdurarak konut edinme hayali peşindeki 
insanların dolandırıldığı konut kooperatifleri 
yaşandı. Arada çılgın bankalar, bankacılar ve 
yine dolandırılan yüz binler gördük. Titan saadet 
zinciri derken Jet Fadıl’a geldik. Daha iki yıl önce 
Çiftlik Bank dolandırıcılığı. Şimdi de kripto para 
borsası şirketleri görünümlü teknolojik dolandı-
rıcılık.

Titan zincirlerinin  
sonu gelmiyor
Tüm bu sistemli dolandırıcılıkların temel çalışma 
ilkesi aynı. Çılgın vaadlerle sisteme yeni katılımcı 
ve taze para eklenirken öncekilere vaadi yerine 
getirmek. İlk aşamada vaat edilen kazançlar 
gerçekleşiyor gibi göründükçe sistem kendi pa-

zarlamasını, promosyonunu, reklamını yapıyor 
ve yeni katılımcı geliyor. Ama sistemin tıkanma 
noktası yeni gelenlerin taze paraları öncekilere 
vaat edileni karşılamaya yetmediği gün başlı-
yor ve sistem tıkanıyor. Kaldı ki sözü edilen bu 
girişimlerin neredeyse tamamı baştan küçük ta-

sarrufçuyu dolandırma niyetiyle başlatılmış işler. 
Yani karşımızda organize bir dolandırıcılık var. 

Bunca deneyime karşın aynı tuzağa nasıl 
düşülüyor? Öncekiler emeklilerdi bankerlere 
kandı, konut edinmek isteyenler genç evlilerdi, 
çok ortaklı şirketlere para yatıranlar faize karşı 
dindarlardı, eğitimsizlerdi vs. Bugün dolandırı-
lanlar iddialara göre genç ve eğitimlilermiş. Buna 
dair de elimizde sağlam bir veri olmadığı için 
yine kuşkuyla karşılasam da teknolojiye yatkın 
olduklarından eminiz ve muhtemelen de ülke 
ortalamasından daha yüksek eğitimliler.  

Yani bu tezgaha düşenlerin demografik fark-

lılıklarına bakarak bir yorumda bulunmak doğru 
değil. Bu davranışın dürtülerindeki farklılaşmalar 
belki açıklayıcı olabilir. Bu insanların başlangıç 
dürtüsü yalnızca kolay para kazanmak değil. 
Kolay para kazanmak, hele köşe dönmek diye bir 
deyimin olduğu toplumda elbet ilk dürtülerden 
birisi. Ama bu dürtünün bir Alman’da ya da Fran-

sız’da olmadığını söyleyebilir miyiz? Oralarda 
bu kadar rahatça çalışmayan dolandırıcı tezgahı 
nasıl oluyor da bu topraklarda bu kadar kolay 
kandıracak insan buluyor?

Kimseye güvenmeyenlerin ülkesi
Türkiye, insanların birbirlerine en az güven 
duyduğu ülkelerden birisi. ‘Başkalarına güvenir 
misiniz?’ sorusuna bu memleketin insanlarının 
yüzde 90’ı olumsuz yanıt veriyor. Bu oran 120 
ülkelik örneklem arasında Türkiye’yi güven 
duygusunun en zayıf olduğu yedinci ülke yapıyor. 
Sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve iktisat alanla-

rında yapılan araştırmalara göre güven, mutlu 

Kripto para borsası ya da Çiftlik Bank dolandırıcısı olan bu genç çocukların bu işin 

tek failleri olması mümkün değil bence. Güvenlik güçlerinden korumaları, yargıdan 

koruyucuları, siyasetten ortakları olmadan bu tezgahlar kurulamaz da çalıştırılamaz da…

Dijital diye yırtınılan şey aslında iki 

merkezli, iki kutuplu, geçişken olmayan 

yapı. Herkes kendi gibi düşünen, yaşayan, 

aynı değeleri paylaşanları takip eder. Ortaya 

karışık merkezlerin her biri tek renkli hale 

geliverir. Kutuplaşma keskinleşir

ve sağlıklı bir toplum için vazgeçilmezdir. Dünya 
çapında yapılan çeşitli araştırmalarda stan-

dart bir soru kullanılmaktadır: “Sizce genelde 
insanların çoğunluğuna güvenilebilir mi? Yoksa 
dikkatli olmak mı gerekir?” Türkiye toplumunun 
yüzde 6.3’ü “insanların çoğuna güvenilebilir” 
derken, yüzde 93.7 “dikkatli olmak gerekir” 
cevabını tercih ediyor. 

Ama bu dolandırıcılar da aynı toplumda 
kandıracak yüzbinlerce insan bulabiliyor. Çünkü 
mesele bireysel güven meselesi değil, tam tersi-
ne sisteme, nizama güvenmemek ve kısa yoldan 
gemisini kurtarma çabasından besleniyor.  

Muhtemelen bireysel naturalar da rol 
oynuyor. Risk almaya yatkın olmak ya da 
garantici olmak gibi bireysel karakterlerin de 
payı var. Ama bu açıklamalar hikayeyi anlamaya 
yetmiyor kanımca. O nedenle daha çok toplum-

sal düzene, toplumsal belleğe, toplumun ve 
zamanın ruhuna bakmak gerekiyor. Ve elbette 
devlet ve yönetim sistemi mekanizmasının 
çalışma biçimine… 

Devlete ve hukuka güven zayıf
Toplumda hukukun üstünlüğüne inanç ve 
devletin politika ve uygulamalarına olan güven 
eksildiği oranda bireyler bencilleşiyor ve lüm-

penleşiyor. Çünkü ortak değerler, ortak ufuk, 
ahlaki ve kültürel kodlamalar bu güvensizlik 
ortamında bozuluyor.

Toplumun gelecek algısı kısalıyor örneğin. 
Türkiye’de toplumun yalnızca yüzde 22’sinin 
10 yıldan fazla bir gelecek algısı var. Yüzde 24’ü 
gelecek dendiğinde 6-10 yıl, yüzde 21’i 3-5 yıl, 
yüzde 18’i 1-3 yıl sonrasını anlıyor. Yüzde 15’lik 

bir kesim ise gelecek denilince yalnızca bir yılı 
düşünebiliyor. Bu bulguya paralel olarak, verile-

rin ortalamasını aldığımızda Türkiye toplumu-

nun genelinin, gelecek dendiğinde ortalama 10 
yıl sonrasını düşündüğünü hesaplayabiliyoruz ki 
bu gelecek algısı 10 yıl önce ortalama 11 yıldı. 

Gelecek algısı bu denli kısa, devlete ve 
hukuka güveni düşük, belirsizliğin esas olduğu 
ve enflasyonla yaşamı kaçınılmaz gören bir 
toplumun bireylerinin aceleci olmaları, te-

laşlı davranmaları doğal aslında. Öte yandan 
enflasyon gibi kayıt dışılığın da doğal hayatın bir 
parçası olması ani zenginleşmeleri de normal-
leştiriyor bir bakıma. Alın teriyle çalışmanın ve 
ahlaklı adam olmanın giderek enayilik sayıl-
ması, ahlaksızlığın gizlenen değil övünülen bir 
şey olması, hakedilmeyen görev ve makam-

lara ulaşmanın utanç duygusu üretmediği bir 
hayata doğru evrilen bir toplumsal hayatı analiz 
etmek zorundayız. Bu topraklarda uzun süredir 
büyükçe bir kesim için onur-haysiyet-şeref gibi 
kavramlar yalan söylemeyi, hakedilmeyen işleri-
ihaleleri-makamları almayı, rüşvet almayı-ver-

meyi kapsamıyor artık. Ve farketmeliyiz ki artık 
bu memlekette ayrı sosyolojik kümelerin ayrı 
ayıp, günah, suç tanımları ve değer setleri var. 
Yani mesele, yalnızca bir demografik, sosyolojik, 
sınıfsal, siyasal bir kümenin değil tüm toplumun 
meselesi. 

Devlet ve siyaset kurumu suçlu
Toplumsal dokudaki bu olumsuzlukların nor-

malleşmesinin, yaygınlaşmasının nedenlerine 
baktığımızda ben devleti ve siyaseti görüyorum 
ne yazık ki. İlki 1948 yılında olmak üzere 73 
yılda çıkarılan 17 imar affı, orman arazilerinin 
işgal ve imarına yönelik af yasaları, gündelik 
hayatın her bir hücresinde karşımıza çıkan par-

tizanlıklar, her zaman iktidarın tercihlerine göre 
çalışan yargı mekanizması, hayatı düzenleyen 
değil, denetleyen bir devlet mekanizması gibi 
tüm organlarıyla devletin ve siyasetin politika 
ve araçları bu dolandırıcılıklara imkan tanıyan 
bir toplumsal zihniyeti besliyor. Ve elbette 
siyasetin uzun süredir zenginleşme aracı haline 
dönüşmesi ve siyasetin kayıtdışı finansmanı bu 
dolandırıcılara imkan tanıyor.

Muhtemelen Almanya ya da Fransa’da da 
böylesi dolandırıcılıkları planlayan, teşebbüs 
eden insanlar vardır. Kanacak Almanlar ya da 
Fransızlar da. Ama oralarda bu denli sık ve kolay 
yaşanmıyorsa; hukukun, denetim mekanizma-

larının çalışıyor olmasından. 
Çünkü tüm handikaplarına karşı bireyleri 

dolandırıcılardan koruyacak olan devlet ve 
hukuk. Eğer devlet gerekli düzenlemeleri ve 
denetlemeleri yapmıyorsa, eğer devlet dolandı-
rıcıyı, hırsızı değil; siyasi muhalifleri kovalamayı 
asli iş edinmişse, eğer siyaset yasal düzenleme-

leri yapmak yerine kendisi yasal düzenlemeleri 
bozuyorsa bireyleri, vatandaşı kim koruyacak? 

Tek başlarına yapmış olamazlar
Kripto para borsası ya da Çiftlik Bank dolandı-
rıcısı olan bu genç çocukların bu işin tek failleri 
olması mümkün değil bence. Eğitimleri eksik, 
tüketim biçimlerine bakılınca hayat görgüleri 
geri bu genç çocuklar ne kadar zeki olursa 
olsunlar bu tezgahları kendi başlarına kuramaz-

lar. Güvenlik güçlerinden korumaları, yargıdan 
koruyucuları, siyasetten ortakları olmadan bu 
tezgahlar kurulamaz da çalıştırılamaz da.

O nedenle her zaman olduğu gibi ve ko-

layca toplumu suçlamak yerine kök problem-

leri konuşmamız, devleti, yargıyı ve elbette 
siyaseti nasıl yeniden yapılandıracağımızı 
tartışmamız lazım.  •
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Dünyanın eksenini kaydırdık
İnsan kaynaklı iklim değişimi sonucu kutuplardaki buzulların azalması ve hareket etmesi dünyanın eksenini kaydırdı. Bunun etkisini 

günlük yaşamda hissetmek zor. Ancak iklim değişiminin kendini besleyen bir canavar olabileceği konusunda ipuçları sunuyor

C
OVID-19 berbat 
bir salgın ve bunu 
hayatlarımızın her 
alanında, aylardır 

hissediyoruz, belki yıllarca 
hissetmeye devam edeceğiz. 
Ama insanlığın geleceği için 
COVID-19 nezleyse, iklim 
krizi tüm organlara metastaz 
yapmış kanser gibi…

İklim değişimi, aslında ge-
nel bir kavram: İklim, Dünya 
atmosferi var olduğundan 
beri değişiyor. Bunda anor-
mal bir şey yok. Dünya’nın 
jeolojik tarihine bakarak, 
farklı dönemlerde iklimin 
nasıl değiştiğini tespit edebili-
yoruz. Aslında iklim değişimi 
genellikle sıcaklık ile ilişkilen-
dirilse de nem, yağışlar, buz-
lanma, basınç gibi çok sayıda 

diğer faktör de iklim değişimi 
kategorisinde inceleniyor. 
Ama tüm bu diğer parametre-
leri etkileyen bir unsur olması 
bakımından sıcaklık, iklim 
değişiminin kalbinde yatıyor. 
Gezegenimizin tarihini incele-
diğimizde, farklı dönemlerde 
Dünya’nın ortalama sıcaklığın 
artma (“küresel ısınma”) veya 
azalma (“küresel soğuma”) 
yönünde değiştiğini görmek-
teyiz. Sorun, Endüstri Dev-
rimi’nden beri içinde bulun-
duğumuz sürecin bir küresel 
ısınma süreci olması ve bunu 
tetikleyen ana unsurun insan 
faaliyeti olması.

Buradaki anahtar terim, 
“ortalama sıcaklık”. Yani çok 
sayıdaki ölçüm noktasından 
alınan sıcaklıkların ortala-
mada değişimi önemli. Kimi 
zaman insanlar, bazı yıllar 
yaşanan aşırı soğuklara işaret 
ederek “Hani küresel ısınma 
vardı?” diye sorabiliyorlar. 
Bu, birçok seviyede hatalı ve 
neden hatalı olduğunu anla-
mak, iklim krizini anlamak 
konusunda önemli.

İlk olarak, ortalama sıcak-
lığın artması için her yerin, 
aynı anda ısınması gerek-
miyor. Bazı yerler soğurken, 
diğer yerler ısınabilir; ancak 
ısınan yerlerdeki sıcaklık 
artışı, soğuyan yerlerdeki 
soğuma miktarından daha 
fazlaysa, ortalama sıcaklık 

artacaktır. İkincisi, iklim krizi 
Dünya ile ilgili bir krizdir; 
spesifik bir coğrafyayla ilgili 
değil. Örneğin Asya’nın belli 
bir bölgesi soğuyor olabilir; 
ancak Dünya’nın genel sıcak-
lık ortalaması artıyorsa, küre-
sel olarak ısınıyoruz. Üçün-
cüsü, iklim ile hava durumu 
birbirine karıştırılmamalıdır. 
Hava durumu, belli bir 
coğrafyadaki kısa bir zaman 
aralığında yaşanan atmosferik 
olaylardır (Ankara’da pazar 
günü hava sıcaklığının ne 
olduğu ve yağış oranı gibi). 
İklim ise, bir coğrafyanın 
uzun yıllar boyunca (örneğin 
50 yıl veya 5.000 yıl boyunca) 
hava durumu ortalamasının 
nasıl değiştiğidir. 

Yıkımlar artıyor
Son olarak, zaten küresel 
ısınma yaşanan bir gezegen-
de beklenti, soğukların daha 
soğuk, sıcakların daha sıcak 
olmasıdır ama sıcaklardaki 
artışın soğuklardan daha fazla 
olmasıdır: Atmosfer ısındıkça, 
atmosferik doğa olaylarının 
enerjisinin dağılma ihtimali 
azalmakta, dolayısıyla daha 
uzun süreli, daha şiddetli 
yıkımlar görülmektedir ve 
ekstrem sıcaklıklar arası fark 
artmaktadır. Dolayısıyla belli 
bir gün veya mevsimde, ufak 
bir coğrafyadaki sıcaklık 
değişiminin küresel ısınmayla 

örtüşmüyor olması, küresel 
ısınmanın yaşanmadığı anla-
mına gelmez.
Ayrıca atmosfer sıcaklığı 
arttıkça, atmosferin tutabile-
ceği nem miktarı artmaktadır 
ve çok daha şiddetli kasır-
galar, fırtınalar, hortumlar, 
yağışlar ve diğer atmosferik 
doğa olayları yaşanmaktadır 
(Türkiye’de son dönemde 
bunların bazılarının arttığını 
hissetmeniz tesadüf değil). Sı-
caklık artışını tetikleyen sera 
gazları, okyanusların asitlik 
oranını arttırarak besin zin-

cirlerini dağıtmakta, yok oluş 
hızını evrim hızının ötesine 
geçirerek kitlesel yok oluşu 
tetiklemektedir. Sıcaklıklar 
arttıkça buzullar erimekte, 
insanların yarısının yaşadığı 
kıyı şehirleri her yıl biraz 
daha sulara gömülmektedir. 
Ayrıca buzulların erimesi, 
Dünya’nın ısı yansıtıcı yüzey-
lerini azaltmakta ve sıcaklık 
artışını daha da pekiştirmek-
tedir. Sıcaklar daha sıcak, so-
ğuklar daha soğuk, kuraklar 
daha kurak, tropikal bölgeler 
daha geniş olmakta; buna 
bağlı olarak salgın hastalıklar, 
sosyolojik denge hâli, turis-
tik bölgelerin akıbeti, politik 
istikrar, ekonomik dengeler 
gibi birçok hayatî parametre-
de şoklar yaşanmaktadır.

Son yapılan bir çalış-
maysa, iklim değişiminin 
Dünya’yı temelden değiştir-
diğini gösteriyor: Dünya’nın 
ekseninin 23.5 derece eğik-
liğini bilirsiniz. Bu eksen 
eğikliğini belirleyen ana 
unsurlardan biri, gezegen 
üzerindeki kütle dağılımıdır 
ve bu eğiklik, 41 bin yılda bir, 
22.1 ila 24.5 derece arasında 
gidip gelir. Ancak 1990’larda 
bu eğiklikte dikkate değer bir 
değişim yaşandı: 1995-2020 
arası kutup kayması hızı, 
1981-1995 arasındakinden 17 
kat daha fazlaydı! O yıllardan 

beri toplanan tüm verileri 
inceleyen araştırmacılar, 
bunun sebebinin insan kay-
naklı iklim değişimi sonucu 
kutuplardaki buzulların azal-
ması ve yer değiştirmesi ile, 
kutuplar-harici bölgelerdeki 
aşırı su kayıpları ve kurak-
lıklar olduğunu gösterdiler. 
Bu kaymanın etkisini günlük 
yaşamda hissetmek zor; an-
cak eksen eğikliğinin mev-
simleri belirleyen ana faktör 
olduğu düşünülecek olursa, 
iklim değişiminin nasıl kendi 
kendini besleyen bir canavar 
olabileceği konusunda ipuç-
ları sunuyor.

Ufacık bir virüse diz 
çöken insanlığın, küresel bir 
iklim krizi karşısında ayakta 
kalabileceğini düşünüyorsa-
nız, yanılıyorsunuz. Üstü-
müzden silindir gibi geç-
mekte olan bu kriz için dün 
harekete geçmeliydik, yarın 
çok geç. Geriye sadece bugün 
kalıyor.●

Ufak bir coğrafyadaki 

sıcaklık değişiminin 

küresel ısınmayla 

örtüşmüyor olması, 

ısınmanın yaşanmadığı 

anlamına gelmez

Ufacık bir virüse diz 

çöken insanlığın, küresel 

bir iklim krizi karşısında 

ayakta kalabileceğini 

düşünüyorsanız, 

yanılıyorsunuz

Çağrı Mert 
Bakırcı

cmb@evrimagaci.org
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Bayramı da kapsayan 
tam kapanma, planlarınızı 
ertelemiş olabilir. Ama 
sorun yok, az biraz 
dişimizi sıkacağız. Virüs 
bu yaz hayatımızdan 
çekip gitmese de, ondan 
uzakta kafa dinleme 
şansımız var. Buyrun size 
iki tekerle katedilebilecek 
muhteşem rotalar

En güzel 
bisiklet 
rotaları

@baharakinci

Bahar
Akıncı

YOLDA

Artvin – Trabzon Rotası: 
Artvin-Trabzon arası bir harikalar 
diyarı... Bisikletçiler bu mesa-

feyi üçe ayırarak gitmeyi tercih 
ediyor. Trabzon-Rize, Rize-Hopa 
ve Hopa-Artvin. Yol boyunca çay 
ekili bahçelerin eşsiz kokusu ve 
yemyeşil Karadeniz, bisikletçilere 
eşlik ediyor. (230 km)
Sapanca Gölü Rotası: Sapan-

ca’da bisiklet ulaşım aracı olarak 
yaşama entegre edilmeye çalışılı-
yor. Sapanca, 2020 Dağ Bisikleti 
Maratonu Dünya Şampiyonası’nın 
da ev sahibiydi. İsviçre’yi hatırlatan 
muhteşem manzaraların arasın-

da yolculuk etmek istiyorsanız 
Kazımpaşa - Sapanca Gölü rotasını 
deneyebilirsiniz. (24 km)
Fethiye Yarımada Rotası: 
Fethiye merkezinden start alıyor. 
Karagözler üzerinden başlayarak 
tüm yarımadayı dolaşan rotanın en 
yüksek noktası 75 metrelik Yumru-

tepe. Fethiye Yarımadası girişi kav-

şak noktasında öncelikle sağ tarafı 
izleyerek Kadıışığı mevkini geçerek 
Aksazlar Koyu’na ulaşılıyor. Ardın-

dan Paçarız Burnu’na kadar iniş ve 
çıkışlar mevcut. (18 km)
Kapadokya Rotası: Avanos 

– Çavuşin – Göreme – Uçhisar – 
Ortahisar – Ürgüp – Mustafapaşa 
güzergâhında Kapadokya’nın 
önemli vadilerini görebileceğiniz 
bir rota. Güzel Atlar Ülkesi’nde, 
demir atınızla yol almak, inanılmaz 
bir görsel keyif sağlıyor. (43 km)

Hatay – Arsuz Rotası: Türki-
ye’nin en uzun tek parça bisiklet 
yolu 25 km ile Hatay’da (Saman-

dağ - Arsuz sahil yolu) açıldı. Ancak 
maalesef trafik yoğun olduğunda 
arabalar bisiklet yolunu kullanıyor 
ve kazalara yol açabiliyorlar.
Muhteşem Gökova Rotası: 
Halikarnassos’tan başlayan rota, 
eşsiz körfez manzarası eşliğinde 
Karia antik kentlerini, şimdi birer 
kültürel anıt olan çok eski yeldeğir-

menlerini ve mükemmel doğa-

sıyla gizli kalmış turkuvaz koyları 
geçerek Knidos’ta son buluyor. 
Sahildeki birçok plaj kamp yapma-

ya müsait. (295 km)
Trakya (Kırklareli – İğnea-
da) Rotası: Rotanın güzergâhı; 
Kırklareli’nin Kıyıköy ilçesinden 
başlayıp – Kışlacık – Panayır 
İskelesi – Sivriler Köyü – İğneada 
şeklinde sürüyor. Yol, dağlık ve 
ormanlık. Panayır İskelesi’nden İğ-

G
üzel ülkemizde zor meşgale, 
bisiklet sürmek. Bisikletin 
bir süs aracı, bir hobi değil 
de bir ulaşım aracı olduğunu 

kabul etmek. Çünkü kapitalizm bisiklet 
sevmez. Bisiklet süren otomobil almaz, 
akaryakıt da almaz, kasko yaptırmaz, 
MTV ödemez, arabayı servise götür-
mez, sağlıklı olur, doktora, hastaneye 
pek işi düşmez. O yüzdendir ki; Türk 
insanı otoyol sever, bisiklet sevmez. 

Ama bu yıl kartlar yeniden dağıtıldı. 
Pandemi alışageldiğimiz her düzeni 
altüst ettiği gibi, belki tek güzel şeyi 
bisikletin başına getirdi. Türkiye’de 
bisiklet satışı ve düzenli kulla-
nımı neredeyse 3 katına çıktı 
ve yollara çıkan bisikletli 
sayısı arttı. Covid, sebebiy-
le toplu taşımadan kaçınılan 
çoğu şehrin sakini ulaşım 
aracı olarak bisikleti denemeye 
başladı. Bu durum da yıllardır göz ardı 
edilen bisiklet-bisikletçi sorunlarını ni-
hayet gün yüzüne çıkardı. Bu hafta hem 
şehirde bisiklet sürmeye çalışan sıradan 
vatandaşın, hem de Türkiye’nin en 
güzel şehir içi-şehir dışı bisiklet 
yollarının rotasını derledik.

neada Longoz Ormanları Milli Parkı’na 
girerek, yeşili ve ferahlığı hissederek, 
İğneada’ya ulaşıyorsunuz. (79 km)
Köprülü Kanyon Rotası: Antal-
ya’nın en güzel bisiklet rotalarından 
biri. Bisiklet turunun yanı sıra rafting ve 
trekking aktiviteleri ile de meşhur bir 
bölge. Beşkonak’ta başlayıp Selge-De-

lisarnıç-Tazı ile devam edip tekrar Beş-

konak’ta sona eren parkurun derecesi 
orta-zor. (65 km)
Gelibolu Yarımdası: Tarihi 
alanı kapsayan ve az rampalı bu rota, 
Gelibolu’da başlayıp Eceabat’ta son 
buluyor. Milli park ilan edilen bu alanda, 
Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybe-

den askerlerin anısına dikilen anıtlarla 
Kilitbahir ve Seddülbahir kaleleri yer 
alıyor. (114 km)

Kaputaş-Kaş-Demre Rotası: 
Yeryüzünün eşsiz manzaraların peşinde 
pedal çevirmek istiyorsanız, Kaputaş-
Kaş-Demre rotasını denemelisiniz. İlk 
etap 42 km uzunluğundaki Kaş Andifli-
Kaş Kaputaş Mağarası yolu. Kekik 
kokuları eşliğindeki ikinci rota ise 20 km 
uzunluğunda ve 695 metre rakımlı Kaş-
Demre yolu. Bu rota iyi antrenmanlı yol 
bisikleti kullanıcılarının tercihi olabilir. 
Amasra – Sinop Rotası: Bar-

tın’dan başlayıp Kastamonu’yu geçerek 
Sinop’a varan rota, Karadeniz’in bol 
yokuşlu ve virajlı sahil yollarından. Rota 
deniz seviyesine paralel olduğu için 
rampalar çok yüksek değil, en yüksek 
300 metreye tırmanılıyor. (331 km)
Gökçeada Rotası: Gökçeada, bahar 
aylarında tam bir bisiklet cenneti. 20 
kilometrelik Kuzu Limanı-Tepeköy 
rotası ile 30km’lik Kuzu Limanı-Dere-

köy-Marmaros Şelalesi rotası muhte-

şem. Kuzulimanı-Kafalos, Dereköy-Gizli 
Liman rotaları da adanın diğer kayda 
değer rotaları.
Beykoz Mahmutşevketpaşa - 
Kılıçlı Rotası: Beykoz’un bisikletçiler 
için en sevilen köylerinden geçen bu 
rota iyi bir antrenman ve şehire kısacık 
mesafede harika bir doğa sunuyor. 
Yalova Delmece Yaylası: Feribot 
ile Yalova’ya geçildikten sonra kısa süre 
içinde şelaleler ve nehirler eşliğinde 
harika bir doğa sizi karşılıyor.
Mavişehir – Sasalı Doğal 
Yaşam Parkı Rotası: Bostanlı 
Mavişehir’den başlayan yol, sazlıklar ve 
Körfez’in güzel manzarası eşliğinde Sa-

salı Doğal Yaşam Parkı’nda son buluyor. 
Bonus, KONYA: Topoğrafyası nede-

niyle bisikletin yaygın olarak kullanıldığı 
Konya, 550 kilometre ile New York’tan 
sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna 
sahip olan ikinci şehir. Ovada olmasının 
da etkisiyle bisiklet kullanımında Türki-
ye’de ilk sırada yer alıyor. Konya’da 800 
bine yakın bisiklet bulunuyor.

Bisikleti yok saymak 
bizde adettendir!

Bisiklet yolu nasıl olur yeni öğreni-
yoruz. Şehir plancıları ve bu alanda 
çalışan uzmanlar, bisikletli ulaşım 

konusunda yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar 
hazırlasalar da kimi zaman planlar yeterli 
detay bilgiyi içermediği ya da realite ile 
örtüşmediği için fen işleri ekipleri boş-

lukları kendi vizyonları doğrultusunda 
tamamlıyorlar. Bu da karşımıza bir ucu 
caddede biten bisiklet yolları, çukur ya 
da yağmur eğimi yapılmamış, ortasından 
mazgal geçen, birdenbire kesilip sonra 
alakasız bir yerde yeniden başlayan ve en 
önemlisi de yaya trafiğinden ayrılmamış 
bisiklet yolları olarak çıkıyor. Sevindirici bir 
haber; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Daha 
Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler” hedefiyle, 
3 yıl içinde 3 bin kilometre bisiklet yolu 
yapmayı hedefliyor

Araç sürücüleri saygısız
Otomobil tacizleri, aniden açılan araba 
kapıları çok büyük sorun. Boş caddede 
bisikletlinin yanından pay bırakmadan 
geçmeye kalkışmak kadar, aracı kenara 
çektiğini sanıp sağa sola hiç bakmadan 
araba kapısı açmak da feci sonuçlar 
doğuruyor. Kendisi de bisiklet kullananlar 
hariç, maalesef Türkiye’deki sürücülerin 
bisiklete saygısı yok. Araç ehliyeti alırken, 
bisikletlilere nasıl davranılması gerektiği 
konusu daha çok işlenmeli.
Yayalar bisiklet yolunda yürümekten 
vazgeçmiyor. Dünyanın hemen hiçbir 
ülkesinde bisiklet yolunu yaya yolundan 
ayıran bir takım yükselti, banket, şerit, 
duvar vs bulunmaz. Her iki yol da yan 
yana şehrin içinden akıp gider. Ancak 
maalesef bu, Türkiye’de imkansız. Çünkü 
Türk yayasının en sevdiği aktivite, bisiklet 
yolundan yürümek, hatta çekirdek çitle-

yerek yürümek. Uyarınca sinirlenmek ya 
da umursamadan devam etmek. 

Motosikletin orada işi ne?
Bir başka yeni türeyen sorun da motosik-

letlerin bisiklet yolu kullanması. Örneğin 
6 aydır Fethiye’de yaşayan ve Merkez – 
Çalış Plajı arasındaki muhteşem bisiklet 
yolunu kullanan biri olarak, motosiklet-

lerin neden bu yolu tercih ettiğini ve niçin 
bir ceza kesilmediğini anlayamıyorum. 

İstanbul’da bisiklet halen bir ulaşım 
aracı değil. Caddebostan Sahili ya da Ye-

niköy - Bebek arası yer yer kesilen bisiklet 
yolu, maalesef ihtiyacı karşılayamıyor.

Ve bisiklet hırsızlığı... Apartman giriş-

lerinden sürekli çalınan bisikletler büyük 
sorun. Çaresi, ev içinde 

taşınabilen katlanır 
bisikletler ya da 

hafif karbon 
bisikletler gibi 

görünüyor.

Kapadokya’da mistik buluşma
Ünlü bisiklet organizasyonu Boostcamp, 10 -13 Haziran tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleşiyor. BOOSTCAMP 
MYSTIC RISE rotası, Ürün - Göreme - Uçhisar - Avanos bölgelerini içeren rota, dünya harikası doğal zengin-

liklerin olduğu açık hava müzelerinin olduğu bölgelerden geçecek. Boostcamp etkinliğine katılan bisikletçileri 
tecrübeli antrenörlerden oluşan rehber bisikletliler ve destek araçları takip edecek. 4 gün sürecek olan etkinlik 
yaklaşık 100 bisikletlinin katılımı ile her gün farklı rotalarda gerçekleştirilecek. www.boostcamplive.com 
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Ömer 
Madra

Köprüden önce son çıkışa 
sadece 10 yılımız kaldı

Liderlerin İklim Zirvesi öncesinde dünyanın 
beklentilerini kaleme alan Ömer Madra, 
zirve sonrasında dinmeyen alarm çanlarını 
yazdı: İlk Yeryüzü Günü kutlamasından 51 
yıl sonra durum çok daha vahim

İnsanlık hiçbir zaman iklim değişikli-
ği kadar korkutucu bir ortak sorunla 
karşı karşıya kalmadı. Sıcaklıkları 

sanayi öncesi dönemin en fazla 2 
derece üzerinde tutma şansımızın ola-

bilmesi için, önümüzdeki otuz yıl içinde 
net küresel sera gazı emisyonlarını 
sıfıra yakın seviyeye indirmemiz gerek. 

Mevcut ortamda, Bill Gates’in say-

gın sesi bu çabalara önemli ve değerli 
bir katkı olarak görülüyor. Gates yeni 
çıkan How to Avoid a Climate Disaster: 
The Solutions We Have and the Break-
throughs We Need [İklim Felaketi Nasıl 
Önlenir? Elimizdeki Çözüm İmkanları ve 
Gerekli Adımlar] adlı kitabında, çözüm 
bulmak için yeni fikirler ve teknolojik 
inovasyonlarla daha fazla denemeler 
yapmamız gerektiğini savunuyor. 
Ancak solar jeomühendislik konusun-

daki ısrarı yanlış yönde bir adım olarak 
görünüyor. 

Solar jeomühendislik basit bir fikre 
dayanıyor: Atmosferdeki sera gazı mik-

tarını sınırlayabilirsek ısı yayan güneş 
ışığını bloke edebiliriz. Bu, örneğin, 
yansıtıcı bir örtü oluşturarak yapılabilir. 
Volkanik patlamalar aynı işi doğal bir 
şekilde görebiliyor. 1991 yılında Filipin-

ler’deki Pinatubo Dağı’nın püskürme-

sinden sonra, çok miktarda sülfürik asit 

ve toz stratosfere çökelince, Dünya’nın 
aldığı güneş ışığı miktarı geçici olarak 
azaldı.

Şu anda birçok parlak zihin solar 
jeomühendislik projeleri üzerinde 
çalışıyor. Peki bir şeyler ters gidebilir 
mi? Pinatubo’nun püskürmesi iklimde 
istikrarsızlığa sebep olmasının yanı sıra 
ozon tabakasındaki tahribatı da hız-

landırmış görünüyor. İklim değişikliği 
üzerinde anlamlı bir etki yaratabilmek 
için, bu yanardağ patlamasının etkisini 
çok daha büyük bir ölçekte kopyala-

mamız gerekiyor; bu da daha büyük bir 
iklimsel değişkenlik anlamına geliyor. 

Bir planın olası büyük yararları ama 
aynı zamanda büyük olası bedelleri 
varsa, en mantıklı olan şey uygulanabi-
lirliğini görmek için küçük ölçekli dene-

meler yapmaktır. Gates’in desteklediği 
girişimlerin şu anda yaptığı da bu. 

Sonuç itibariyle, iklim felaketini ön-

lemek istiyorsak önümüzde ne kolay 
bir kaçış yolu, ne de karbon vergileri ve 
yenilenebilir enerji haricinde bir alter-

natif var. Bu önemli nokta, Gates’in 
solar jeomühendislik hevesi içinde 
görünmez hale geliyor. 

Gates’in solar jeomühendisliğe 
verdiği destek aslında tekno-ütopyacı-
lığın bir ifadesi. Teknoloji elbette çözü-

mün bir parçası olmalı; ancak asırladır 
süren aşırı karbon emisyonu için sihirli 
bir çare olamaz. Tekno-ütopyacılığın 
sorunlu yanı, maliyetli yatırımlara du-

yulan ihtiyacı kabullenmek yerine, hızlı 
çözümler aramaya ve bunları topluma 
dayatmaya yönelmesi. Siyaset bilimci 
James C. Scott’un gösterdiği üzere, bu 
perspektif 20. yüzyılda pek çok top-

lumsal felakete yol açtı ve jeomühen-

disliğe duyulan bu yeni heves benzer 
sonuçları beraberinde getirebilir. •

Teknolojik ütopyacılık 
iklime çare olur mu?

İKİ ÖNEMLİ KALEM, İKLİM ZİRVESİ’Nİ YAZDI. SORUN ÖNGÖRÜLENDEN ÇOK DAHA CİDDİ 
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Daron 
Acemoğlu

Daron Acemoğlu, MIT İktisat Profesörü 
ve (James A. Robinson ile birlikte) Dar 
Koridor: Devletler, Toplumlar ve Öz-
gürlüğün Geleceği kitabının yazarı Bundan 51 yıl önce 22 

Nisan’da pırıl pırıl bir 
bahar sabahı ABD’de 

yapılan ilk Yeryüzü (Dün-
ya) Günü kutlamasına 
yaklaşık 20 milyon insan 
katılmıştı. Katılan milyon-
lar doğaya köktenci, dönüş-

türücü, hatta devrimci bir 
ivme getirmeyi amaçlıyordu. 
Şimdi, 50+1. yıldönümünde, 
bildiğimiz haliyle insanlık me-
deniyetinin ve hatta canlılar 

âleminin büyük bölümü-
nün geri döndürülemez 
bir yıkıma gitmesini 
önlemek, yani “köp-
rüden önce son çıkış”a 

girmeden direksiyonu 
doğru yönde kırmak için 
önümüzde sadece 10 yıl 
gibi bir zaman aralığı 
kaldı – o da en fazla! 
(Bunu bize, önde gelen 

bilimcilerin neredeyse 
tamamı söylüyor da oradan 

biliyoruz.)
İlk Yeryüzü Günü 

kutlamasından yarım 
yüzyıl sonra durum çok 

daha vahim! Bu “acil 
çıkış” tabelasını da 
yarım yüzyıl öncesinin 

o güneşli bahar aydınlığında 
değil, bilgisayarlarımızın ya 
da cep telefonlarımızın yapay 
aydınlatmalı ekranlarında 
görebiliyoruz ancak. Neden? 
İspanyol Nezlesi’nden 100 yıl 
sonra “âfâkımızı yine sarmış 
olan bir dûd-ı muannid”– yani 
Covid yüzünden!

ABD’nin yeni Başkanı 
Joe Biden, ülkesini Paris 
İklim Anlaşması’na yeniden 
sokarken, bir de çevrimiçi 
“liderler zirvesi” düzenledi. 
40 ülkenin siyasi liderlerini ve 
bazı iklim aktivistlerini davet 
ettiği bu “sanal” toplantıdan 
hemen önce dünyanın dört 
bir yanından uyarı ve alarm 
çanları çaldı çan çan! İşte size 
birkaç örnek: 

Liderlere mektuplar

Nobel Ödülü sahiplerinden 
101’inin zirveye katılan “Li-
derlere Mektup”undan:

“Barış, edebiyat, tıp, fizik, 
kimya ve iktisadi bilimlerde 
Nobel ödülü sahipleri olarak 
dünyadaki pek çok kişi gibi 
bizler de zamanımızın büyük 
ahlaki meselesi ile ilgiliyiz: İk-
lim krizi ve bununla bağlantılı 
olarak doğanın yok edilmesi 
ile… İklim değişikliği yüzlerce 
milyon hayatı ve her kıtada 
insanların ekmeğini tehdit edi-
yor ve binlerce türün varolu-
şunu tehlikeye atıyor. Kömür, 
petrol ve gaz yakılması, yani 
fosil yakıt kullanımı iklim 
değişikliğine açık ara en fazla 
sebep olan faktör… Tarihin 
doğru tarafında yer almak için 
şartlar belli… Çözüm basit: 
Fosil yakıtlar yerin altında 
bırakılmalı. Bu krizin gereğini 
yapmak için gerekli güç ve ce-
sur adımlar atmak için gerekli 
ahlaki sorumluluk sanayide 
değil liderlerde…”

H H H

Dünyanın dört bir yanın-
dan binlerce iklim aktivistinin 

“Liderlere Mektup”undan:
“Siz sözde liderler bugüne 

kadar ne yaptınız? Her ne yap-
tıysanız kesinlikle yeterli değil. 
Boş vaatler veren çoğunlukla 
hep aynı ‘liderler’. Zirveleriniz 
için her zaman ‘hırslı’ tema-
lara sahipsiniz, ancak prova 
yaptığınız konuşmalardan ve 
boş vaatlerden bıktık. Gerçek 
eyleme ihtiyacımız var. Saçma-
lığı kesin artık! İklim değişik-
liği, farklı bölgeleri orantısız 
bir şekilde etkileyen küresel 
bir sorundur. MAPA (En Çok 
Etkilenen Kişiler ve Bölgeler) 
toplulukları, iklim acil duru-
mundan en az sorumlu olan-
lardır, ancak sonuçlarından 
en çok zarar gören topluluk-
lardır… Gerçek iklim eylemi, 
fosil yakıt yatırımlarını ve 
sübvansiyonları derhal sona 
erdirmek, özellikle MAPA’da 
çevremizin yağmalanmasını 
durdurmak ve gerçek net sıfıra 
ulaşmak için adaleti ve eşit-
liği etkileyen yıllık, bağlayıcı 
karbon bütçelerine, somut 
planlara, yol haritalarına ve ki-
lometre taşlarına sahip olmak 
anlamına gelir…”

H H H

Genç iklim aktivisti Greta 
Thunberg’in zirve öncesinde 
ABD Kongresi’nde yaptığı 
çevrimiçi konuşma ve The 
Big Issue ve Vogue dergilerine 
verdiği mülakatlardan:

“İklim krizi sosyal bir 
krizdir. Çoğunlukla en kırılgan 
toplum kesimlerini vurur... 
Bir politikacı yeni bir yol ya 
da yeni bir şey inşa edeceğiz 
dediğinde, daima şunu düşü-
nün: Tamam da, bunun iklim 
için etkisi ne olacak? Çünkü 
iklim krizi en önemli şey! 
Medya iklim krizini kriz gibi 
ele alsaydı, her şey bir gece 
içinde değişirdi… Ülkelerin 
emisyonları kısmak için yap-
tıklarıyla Paris İklim Anlaşma-
sı’nın temel hedeflerinden 1,5 
derece ısınmayı önlemek üzere 
yaptıkları arasında “Muaz-
zam bir uçurum” var. Fosil 
yakıt sübvansiyonlarına, yeni 
fosil yakıt aramalarına son 
vermek, fosil yakıtlardan tüm 
yatırımlarımızı çekmek, kar-
bonu yerin altında bırakmak 
zorundayız. Başka çaremiz 
yok… Yapılması gerekenlerle 
fiilen ne yaptığımız arasındaki 
uçurum her dakika biraz daha 
büyüyor. Eylem, farkındalık 
ve zaman: Her odanın ortasın-
daki en büyük fil bu işte. Bu 
uçurumun üzerine gitmediği-
miz sürece hiçbir gerçek deği-
şim mümkün değildir. Hiçbir 
çözüm de bulunamayacaktır… 
İmparatorlarımız çıplak – gelin 
onları teşhir edelim. Ve lütfen, 
uçurumu dikkate alalım.”

H H H

Kimilerince “Zırva Zirve” 
diye de nitelenen toplantının 
iki önemli katılımcısının söz-
lerinden örneklerle bitirirsek: 
Önce,19 yaşındaki iklim göç-
meni ve aktivisti genç kız Xiye 
Bastida:

“İklim krizi kolonyalizm, 
baskı ve sömürü, kapitalizm 
ve küresel sorunlara piyasa-

odaklı yeşil badana çözümleri 
gibi korkunç zararlı sistemleri 
sürdüren ve dayatan güçlü 
‘liderlerin’ yarattığı bir so-
nuçtur… İklim adaleti, sosyal 
adalettir… Mevcut ekonomik 
ve siyasi sistemler ‘küresel 
Güney’ ülkelerini ve küresel 
Kuzey’in kara veya koyu tenli 
topluluklarını hedef alan, ‘göz-
den çıkarılmış, feda edilmiş’ 
bölgelerin varlığına dayanarak 
ayakta kalmaktadır…. Dünya 
liderleri iklim değişikliğinden 
bahsetmek yerine fosil yakıt 
çağının artık kapandığını 
kabul etmeli, dünyanın her 
yerinde yenilenebilir enerjiye 
derhal geçilmesini, fosil yakıt 
yatırımlarına ve altyapılarına 
(boru hatları dahil) hemen 
son verilmesini talep etmeli-
dir… Bize saf diyen liderler 
yanılıyor. Dünyayı değiştirme 
becerisine sahip olduğumuza 
inanmayan karamsarlar varsa, 
onlar sizlersiniz.”

H H H

Son olarak da Afrika’dan 
genç iklim aktivisti kadın Hin-
dou Oumarou İbrahim:

“Biz ‘Yerli halklar’ diye ta-
nımlanan, doğayla iç içe yaşa-
yan toplumlar dünya nüfusu-
nun artık yüzde 5’inden azını 
oluşturuyoruz ama gezegeni-
mizin biyolojik çeşitliliğinin 
yüzde 80’ine katkıda bulunu-
yor ya da onu bizzat koruyo-
ruz. Karbon deposu ormanla-
rın da üçte birini yine biz yerli 
halklar koruyoruz… Koruma 
bir politika değil, bizim yaşam 
biçimimizdir. Biz yerli halklar 
ekosistemleri, ulusal parklar 
ve bahçeler tarafından koru-
nan ekosistemlerden çok daha 
iyi koruruz… Siz liderler akıllı-
sınız: bize kulak vermeyi akıl 
ediyorsunuz. Ayrıca şanslısınız 
da: Biz de size yardım etmeye 
hazırız çünkü… Ama şartları-
mız var: Birincisi, hükümetler, 
yerel yönetimler, şirketler artık 
bizi can kulağı ile dinlemeye 
başlamalı. Toprağımızı fosil 
yakıtlar, tarımsal ürünler vb. 
için bizden çalmaya son ver-
meli. Ve bunu hemen yapmalı! 
İkincisi: Devlet başkanları, 
belediye başkanları, CEO’larla 
aynı masada oturmak ve si-
zinle ortaklığımızı konuşmak, 
görüşmek istiyoruz. Çünkü 
ortada tek bir plan var! Ve 
nihayet: Çözümlerin, biyoçe-
şitlilik korumasının yüzde 80’i 
bizde, ama ekosistem koru-
masına ayrılan mali kaynak 
oranı: Yüzde 1! İklim finans 
kuruluşları, yardım kuruluşla-
rı, pamuk eller cebe! Yerlilerin 
öncülük ettiği çözümlere en az 
1 milyar dolar ayırmalısınız! 
Aklınızı kullanın, biz yerli 
halkların çözüm bulmakta size 
yardım etmemiz şansını iyi 
kullanın…”

H H H

Son söz olarak iki hafta 
önceki sorunuza cevap olarak 
sorduğum soruyu tekrarlaya-
yım: Yerleşik medya bunları 
neden yazmıyor, konuşmu-
yor, anlatmıyor, tartışmıyor 
dersiniz?

Başka sorum yok. •
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YANINDA 
İYİ GİDER

Zamanda 
mistik yolculuk

Prime Video’daki Undone ilginç hikayesinin yanı 
sıra, kamerayla çekilen görüntülerin tek tek elle 
çizilmesine dayalı tekniğiyle de dikkat çekiyor

G
omorra’yı izlediniz mi? Bir-
kaç hafta önce burada da ta-
nıtmıştık. İtalyanların Eşkıya 
Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı 

diyelim. Bunda vatan-millet-Sakarya 
aforizmaları yok ama geri kalan her 
şey, yani yeraltı dünyasının bütün 
mekanizmaları, aile ilişkileri, ihanetler, 
hesaplaşmalar, iktidar kavgaları, artık 
aklınıza ne gelirse, aynı. Aman bir 
taklitten bahsediliyor sanılmasın, her 
ikisi de son derece özgün işler. 

Gomorra, Napoli’nin kenar mahal-
lelerinde büyüyen ve tanık olduğu 
hayatı 2006’da kitaplaştırdıktan sonra 
yaklaşık 10 korumayla birlikte ve 
kurşun geçirmez camlarla yaşamak 
zorunda kalacak kadar tehdit altında 
olan gazeteci, yazar, senarist Roberto 
Saviano’nun kitabından uyarlanmıştı. 

Kapağında “DİKKAT! İtalyan maf-
yası öldürmek için bu kitabın yazarını 

arıyor” notuyla yayımlanan Kan ve 
Suç İmparatorluğu alt başlığıyla 52 dile 
çevrilen Gomorra, dünya genelinde 
10 milyonun üzerinde sattı. 2008’deki 
film uyarlaması Cannes’da Grand 
Prix ödülünü aldı, daha sonra gelen 
dizisi ise dördüncü sezonu idrak etmiş 
durumda ve bu sezonların hepsini 
BluTV’den izlemek mümkün (Hatta 
pandemi nedeniyle geciken beşinci 
sezondan çekim haberleri de gelmeye 
başladı).

Bir sevkiyatın izinde
Fakat şimdi konumuz Gomorra değil, 
aynı ekibin imzasını taşıyan ve yine 
bir Saviano uyarlaması olan ZeroZe-
roZero. İlk gösterimi Venedik Film 
Festivali’nde yapılan ZeroZeroZero, 
Gomorra’da ticaretini izlediğimiz 
uyuşturucunun transit lojistiği 
üzerine diyelim. Şiddet kaçınılmaz 

olarak yine var ama epey bir zamanı 
da rıhtımlarda, konteyner parkların-
da geçiriyoruz. Amerikalı armatör 
Edward Lynwood (Gabriel Byrne), 
Meksika kartellerinin üretiminin İtal-
yan mafyasına ulaşmasını sağlıyor. 
Şirketinde, tıfıl oğlu ve çok sağlam 
bir iş insanı olan kızıyla birlikte 
çalışıyor. Latin Amerika’nın karanlık 
köşelerinde başlayan hikaye kartel-
lerin arasındaki güç savaşlarını ve 
uyuşturucu dünyasındaki büyük 
hesaplaşmaları ekrana taşıyor. Bir 
sevkiyatın izinde Meksika, İtalya, 
Fas, ABD, Senegal derken yine maf-
yayı rahatsız edecek ve Saviano’nun 
güvenliğini artırmasına neden olacak 
bir dizi diyebiliriz yani kısaca. Sekiz 
bölümlük uyarlamada Andrea 
Riseborough, Gabriel Byrne, Dane 
DeHaan başrollerde. Mogwai’nin 
müziği de unutulmasın. •

ELIF EREN

S
on zamanlarda sıra dışı, özgün 
bir şeyler izlemek istiyorsanız 
Prime Video’da yayınlanan 

Undone, aradığınız yapım olabilir. 
Dizinin arkasında Bojack Horseman’in 
ortak yaratıcıları Kate Purdy ve 
Raphael Bob-Waksberg’in olması, 
izleyiciyi nelerin beklediğine dair az 
da olsa fikir veriyor. 

Undone yaşamadan anlaması zor 
duygular gibi, izlemeden anlatılması 
hayli zor bir hikaye. Yine de deneme-
ye değer. 28 yaşındaki Alma (Rosa 
Salazar) endişeli annesinden, mü-
kemmeliyetçi kız kardeşinden, işin-
den, sevgilisinden kısacası monoton 
hayatından sıkılmış, depresif bir 
genç kadın. Hayatı, geçirdiği büyük 
trafik kazasıyla birlikte tamamen 
değişiyor. Komadan çıktıktan sonra 
zamanın şifrelerini çözmeye çalışan 
bir kuramsal fizik profesörü olan 
ve yıllar önce bir trafik kazasında 
hayatını kaybeden babasını görme-
ye başlıyor. Babası (Bob Odenkirk) 
Alma’ya şamanik güçleri olduğunu, 
onları kullanarak zamanda yolculuk 
yapabileceğini anlatıyor. Aslında 
başına gelenin bir kaza olmadığını 
söylüyor ve geçmişe giderek onu 
öldüreni bulması için Alma’dan yar-
dım istiyor. Alma, geçmiş ile şimdi 
arasında yolculuk etmeyi öğreniyor, 
böylece babasının kazasına dair sis 
perdesi yavaş yavaş aralanıyor. 

Senaryonun, zamanda yol-
culuğu -Alma’nın babasının bir 
kuramsal fizik profesörü olmasına 
rağmen- şamanizm gibi mistik 
öğelerle bağdaştırması, benzersiz 
bir bakış açısı. Öte yandan Alma’nın 
akıl sağlığı pek de salim değil, yani 
tüm yaşananların aslında Alma’nın 
şizofren sanrılarından kaynaklanıyor 
olabileceğine dair bir soru işareti 
zihinleri kemiriyor. Final bölümünün 
oldukça havada kalması da bu soru-
nun ucunu da epey açık kalıyor. 

Cevaplar ikinci sezonda
Son derece enteresan bir olay 
örgüsüne sahip Undone’ı ilginç 
kılan bir diğer yönü, sanatsal bir 
tarza sahip rotoscoping tekniği ile 
hayat bulmuş olması. Esasında 
geçmişi 1910’lu yıllara dayanan 
rotoscoping, çokça emek isteyen 
bir teknik. Çünkü kamerayla çekilen 
görüntülerde, her bir karenin tek tek 
elle yeniden çizilmesini gerektiriyor. 
Dizide A Scanner Darkly ve Waking 
Life filmlerinden hatırlayabileceğiniz 
bu tekniğin kullanılması, Alma’nın 
gerçek ile gerçek dışı arasında 
yaşadığı gelgitleri çok iyi yansıtıyor. 
Sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 
Amazon Prime’da yayınlanan dizi, 
ikinci sezon onayını almış olsa da 
yeni bölümlerin izleyicilerle buluşma 
tarihi, pandemi nedeniyle sarktı. 
Cevap bekleyen pek çok soruyla 
birlikte geniş bir kitle, ikinci sezonu 
için heyecanla gün sayıyor. •

Netflix’ten 
kararsızlara

Dört sezonluk Gomorra’yı yaratan ekibin imzasını taşıyan ZeroZeroZero, 
sekiz bölümüyle tam bir ‘maraton’ dizisi. Bitirmeden başından kalkılmıyor

The New York Times, 
2020’ye girerken ‘Son 10 
Yılın En İyi 30 Uluslararası 
Dizisi’ (yani ABD’de yapılma-
mış diziler) listesine aldığı 
Arjantin yapımı El Marginal 
için “Amerikan hapishane 
dizileri, El Marginal’in yanında 
Disney’in aile filmleri gibi 
kalıyor” demiş. Abartmış diye 
düşünmeyin, durum aynen 
böyle. Yolsuzluklar ülkesinin 
yolsuz savcılarından birinin 
kızı kaçırılıyor, o da kızını 
kaçıran çetenin bulunduğu 
hapishaneye mahkum gibi 
girip kızı bulması için bir eski 
polisle anlaşıyor. Ajan mah-
kumumuzun, Arjantin’in en 
namlı hapishanesini kontrol 
altında tutan çete içinde adım 
adım yükselişini izlerken 
elbette şiddetin 50 tonuna 
da vakıf oluyoruz. Oz ve Prison 
Break hayranlarını pek mem-
nun edecek, onları izlememiş 
olanları da hemen kendine 
bağlayacak El Marginal’in üç 
sezonu var BluTV’de. Bir de El 
Recluso / The Inmate isimli bir 

Meksika uyarlaması var, ki o 
da tek sezon olarak Netflix’te 
mevcut.

İşin uzmanı ekipten 
yine, kartel, mafya…

Fragmanı izleyin

Güç bu yıl da
bizimle olsun

Her yıl 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü 
olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü 
serinin kült kalıbı “Güç seninle olsun”un 
İngilizcesi “May the force be with you” 
üzerinden 4 Mayıs’a yani “May the 
Fourth” ile bir kelime oyunu yapılıyor.   

Serinin vizyona girdiği ilk gün olan 
25 Mayıs 1977; sinemayı, bilim kurgu 
kavramını ve popüler kültürü geri dönüle-
mez bir şekilde değiştirdi. George Lucas’ın 
yönettiği ilk Star Wars filmi vizyona 
girdi ve büyük bir imparatorluğu başlattı. 
1980’deki ikinci filmin ismi belki de bu 
yüzden Empire oldu. 1983’te gelen ‘Return 
of the Jedi’ ile birlikte Star Wars çoktan 
dünyanın en ünlü sinema öğelerinden biri 
olmuştu. 16 yıl sonra George Lucas tekrar 
o koltuğa oturdu ve öncül üçlemeyi yarattı. 
2005 yılında çıkan ‘Revenge of the sith’ ile 
birlikte Star Wars dünya kültürünün yapı 
taşlarından biri olmuştu artık. Oyunlarıyla, 
kitaplarıyla, figürleriyle dev bir külliyat ha-
line gelen Star Wars evreni Harrison Ford, 
Natalie Portman, Liam Neeson gibi nice 
ünlü oyuncuyla iyice yükseldi. 2015’te baş-
layan ardıl üçleme -hayranları tarafından 
pek sevilmese de- yine gişede büyük başarı 
kazanırken, Star Wars bugün her şeyiyle 
büyük bir fenomen olmayı sürdürüyor. Bu 
yıl da Güç Sizinle Olsun ya da günün anlam 
ve önemine uygun olarak May The Fourth 
Be With You!

Ne izleyeceğim derken yolunuzu kay-
bettiyseniz veya kararsızsanız ‘Bir Şeyler 
Oynat’a basmanız yeterli olacak… Netflix, 
daha önce izlediklerinize göre belirlediği ve 
seveceğinizi düşündüğü bir dizi veya filmi 
anında ekranınıza getirecek. Konu ile ilgili 
olarak Netflix Ürün İnovasyon Yöneticisi 
Cameron Johnson’ın kaleme aldığı yazı 
özetle şöyle: 

“Bazen karar vermek zor gelir bize. 
Uzun bir haftanın ardından cuma akşamı 
eve geldiğimizde, buzdolabının kapısı-
nı açıp açıp kapattığımızda veya ailece 
izleyecek bir şeyler bulmaya çalıştığımızda 
yaşadığımız kararsızlığa hepimiz aşinayız.

Böyle zamanlarda ‘Bir Şeyler Oynat’ 
düğmesine basın ve arkanıza yaslanın. 
Ayrıca ‘Başka Bir Şey Oynat’ düğmesiyle 
de yepyeni, zaten izlemekte olduğunuz, 
listenizdeki ya da henüz tamamını izleme-
diğiniz dizi veya filmlere erişebilirsiniz.

‘Bir Şeyler Oynat’ özelliğini televiz-
yonunuzda profil adınızın altında, Netflix 
ana sayfanızdaki 10. satırda, ekranın sol 
tarafındaki gezinme menüsünde bulabilir-
siniz…”

 EL MARGİNAL

Gabrial Burn, 

Zero Zero Zero’da 

uyuşturucunun transit 
lojistiğini sağlayan 
amerakalı armatör 
rolünde.

Alma, geçmiş ile şimdiki 
zaman arasında yolculuk 
etmeyi öğreniyor.
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T
rump iktidarı ikinci döne-
minde, insanlar robotlarla 
seks yapabiliyor, zihinlerini 
dijital bulutlara yükle-

yebiliyor. Brexit’in ardından, aşırı 
sağcı bir partinin iktidarda olduğu 
İngiltere’deyiz. Manchesterlı bir aile 
olan Lyonsların hayatını takip ediyor. 
Başrolde dört kardeşi görüyoruz: 
Finans danışmanı Stephen (Rory 
Kinnear), yanlış erkekle evlendiğinin 
farkına varan konut yetkilisi Da-
niel (Russell Tovey), ayrık omurga 
hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, 
son derece eğlenceli bekar anne Rosie 
(Ruth Madely), aktivist Edith (Jessica 
Hynes)… Hepsi bu kadar değil tabii. 
Bu dört kardeşlerin çocukları, eşleri 

ve tabii ki onları dünyaya getiren bü-
yük anne Muriel (Anne Reid) de var.

Başbakan Emma Thompson
Lyonsların bize anlattığı gelecek 
her yanıyla güllük gülistanlık değil. 
Televizyon ölmüş, Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal etmesiyle birlikte bir 
mülteci krizi çıkmış, ABD Çin’e füze 
fırlatmış, ekonomik kriz birçok evi 
dağıtmış… Bununla birlikte, bugüne 
göre çeşitliliğin ve hoşgörünün daha 
fazla olduğu bir toplumdan bahsede-
biliyoruz yine de. Kahramanlarımız 
ise tıpkı bizlerin bugün hissettiği gibi 
korku ve belirsizlik içindeler, bekle-

dikleri istikrarın gelmesi imkansız.  
Oscar ödüllü Emma Thompson’ın 

canlandırdığı başbakan Vivienne 
Rook ise, cesur tavrı ile ilk başta 
Lyon ailesinin bazı fertlerini etkile-
meyi başaran ancak dizi ilerledikçe 
hiçbir ahlaki değeri olmadığı ortaya 
çıkan bir karakter. Emma Thompson 
rolünü; “Viviene sıradan konuları 
ve insanları önemseyen, herkesin 
iyiliğini isteyen sıradan biriymiş 
gibi ortaya çıkıyor. Ama elbette öyle 
değil. Sinsi ve güç peşinde bir insan” 
olarak özetliyor.

Dünya ahvalini anlamaya çalışır-
ken hayatını sürdüren Lyons ailesini 

izlerken kendi ailenizi görür gibi 
olacaksınız. Kardeşlerin ve aileleri-
nin gelir eşitsizliği, teknolojinin sinsi 
yanları gibi endişe verici konulara 
yaklaşımlarında her zaman ince bir 
mizah ve şefkat var. 

Göz açıp kapayana kadar
Dizi, 15 yılı altı saate sığdırırken, 
bölümler de göz açıp kapayana 
kadar bitiveriyor. Kimi zaman 
duygusal bakımdan izlenmesi zor 
olan yerleri olsa da içinde kesinlikle 
eğlence, sevgi ve teselli barındıran 
bir dizi. Sonuçta, umut ettiğimiz 
sürece varız. Years and Years, Doctor 
Who’nun yazarı ve A Very English 
Scandal, Queer as Folk, Its a Sin gibi 
dizilerin yaratıcısı Russell T. Davi-
es’in eseri. 2019-2034 arasında geçen 
altı bölümlük bilim kurgu dizisi 
bizde GAİN’de yayınlanıyor. •
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DİSTOPİK DİZİLER HATIRLATMASI

The Handmaid’s’ Tale 
Margaret Atwood romanından uyarlanan 
dizide, totaliter Gilead ülkesinde kadın-

ların zorlu hikayesi anlatılıyor. Son sezon 
daha birkaç gün önce başladı. (BluTV

Westworld 
Ziyaretçilerinin, parkın yaratıcı, güven-

lik ve kalite kontrol departmanlarınca 
geliştirilmiş senaryolara göre robotlarla 
etkileşime girdiği bir tema parkı. (BluTV)

Black Mirror 
Charlie Brooker tarafından yaratılan dizi 
modern dünyayla ilgili kolektif kaygı-
larımızı keşfetmeye yönelik bir seçki. 
(Netflix)

The 100 
Genç tutuklular konsey tarafından, nük-

leer savaş sonrası yok edilmiş dünyaya 
sürülürler. (Netflix)

Gelecek dertleriyle gelmiş
GAİN’de yayınlanan Years and Years korku ve belirsizlik 

içinde bir gelecek anlatıyor. Ama dünyanın çivisi  
çıksa da umudu yitirmemeye dair mesajlar da var

Bir vakanın üzerine giden gazeteci 
hikayeleri her zaman ilginçtir. 
Seri katil anlatımları da her 

zaman ilginçtir. Yasa dışı tarikatlerin 
faaliyetlerini duymak da ilginç olabi-
lir. The Sons of Sam üçünün bir araya 
geldiği bir hikaye. David Berkowitz 
isimli bir seri katilin, aslında tek başına 
olmadığını, cinayetlerinde tek başına 
hareket etmediğine inanan gazeteci 
Maury Terry’nin araştırmaları üzerine 
yoğunlaşan belgesel şeytani tarikatın 
izini onunla birlikte sürüyor. Terry’nin 
tüm ömrünü adadığı vaka onun için 
bir yandan saplantıya dönüşürken 
izleyiciyi de oldukça germeyi başarıyor. 
Spike Lee’nin Berkowitz’le ilgili Sum-
mer of Sam filmini izleyenler, ayrıca ilgi 
gösterecektir. Belgesel dizi 5 Mayıs’ta 
Netflix’te. (MEHMET DİNLER)

Tarikatın 
peşindeki 
gazeteci

Tenisin zıt 
kutuplarının 

çekimi
Björn Borg - John McEnroe rekabeti 

tenis dünyasının en büyük çekişmeleri 
arasında özel yere sahip. Bir yanda 
kazandığı şampiyonluklarla zirveye 
çıkmış, sakin yapılı Borg, diğer yanda 
ise İsveçli rakibini tahtından indirmeye 
kararlı çılgın ABD’li McEnroe. Bu karak-

terlerin görünen yüzleri. BluTV platfor-

munda izleyebileceğiniz Borg / McEnroe 

ikili arasındaki rekabeti ve benzerlikleri 
kahramanların iç dünyasına da inerek 
ortaya koyuyor. Ortak noktaları şöhrete 
ulaşırken ödedikleri ağır bedeller olan 
Borg ile McEnroe’nun, 1980 Wimble-

don Tenis Turnuvası’nda oynadığı final 
karşılaşması, filmin en can alıcı bölümü. 
2017 yapımı Borg / McEnroe’nun yönet-

meni Janus Metz. (MİTHAT KORAY)

2016’dan beri 39 yabancı dizi Türkiye’ye uyarlandı. Hızlıca veda 
ettiğimiz de oldu, yurt dışında bile reyting rekorları kıran da…

Her beş dizimizden biri uyarlama

BURAK SAKAR

Sadakatsiz’in başarısıyla birlikte önü-

müzdeki sezon ikisi TV, birisi dijitalde 
olmak üzere üç Britanya dizisi (Liar, 

The Split ve Happy Valley) daha Türkiye’ye 
uyarlanacak. Aynı zamanda MED Yapım’ın 
FOX TV için Kore dizisi Cunning Single 

Lady’nin yerli versiyonun çekeceğini ve 
Limon Film’in ABD dizisi Your Honor’ın 

haklarını aldığını biliyoruz. Sektör dediko-

dularına kulak kabartırsak yeni sezonda 
uyarlamalar bunlarla sınırlı kalmayacak. 
Son beş yılın panoraması da bize bunu 
gösteriyor…

Son beş yılda tam 39 tane yabancı 
dizi Türkiye’ye uyarlandı. Bu 39 uyarlama 
ortalama 27.2 bölüm sürdü. 2020’de 
izlediğimiz yedi adaptasyon diziden 
yalnızca üçü bugünlerde yayınına devam 
ederken Fransa uyarlaması Alev Alev’in 
28’inci bölümde, Menajerimi Ara’nın ise 

yaz sonunda final yapması bekleniyor. 
Bu kararlarla birlikte geçen seneki yedi 
uyarlamadan yoluna devam eden tek dizi 
Sadakatsiz kalıyor.

Peki seyircilerin uyarlamalara ilgisi na-

sıl? İlk bölümünde 10 reytingi geçen tek 
örnek, geçtiğimiz yıl Japonya’dan uyarla-

nan Öğretmen. O da 4 puanın altına inince 
dokuzuncu bölümde yayından kaldırıldı. 
Final bölümünde 10’u geçen tek uyarla-

ma ise Kadın. İlk bölümde 5’te kalmasına 
rağmen final bölümünde 13 reytingi gören 
dizi, yurt dışında da en çok izlenen Türk 
yapımlarından biri.

Kısacası son beş yılda üretilen her beş 
yerli diziden birisi yabancı dizi uyarlaması. 
Bunlara ek olarak İçerde (The Departed), 

Rengarenk (Notting Hill) gibi film uyarla-

malarını da düşünürsek sayı hayli artıyor. 
Dijital platformların da uyarlama işine 
girmesiyle önümüzdeki sene yeni bir rekor 
daha kırılabilir. Kaçının ortalamayı yani 27 
bölümü göreceğini ise zaman gösterecek. •

Fragmanı izleyin

2019 yapımı dizi 
aslında dünyanın 
şimdiki halini 
anlatıyor.
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MEHMET DINLER
dwayde@gmail.com

C
ovid-19 hayatımız-
dan çok fazla şey 
götürürken sinema 

dünyasını da derinden sarstı. 
Sinema salonları kapandı. Biz 
evlerimize kapanırken filmlerin 
çekimleri de durdu. Bazı pro-
jeler iptal edilirken çekilenlerin 
de vizyon tarihleri devamlı 
ertelendi. Without Remorse on-
lardan biriydi. 2020 Eylül’ünde 
yayınlanması planlanan film 
ertelene ertelene 30 Nisan’a 
kadar sarktı. Nihayetinde 
gecikmeli de olsa Prime Video 

kataloğunda yerini aldı. 
Ünlü yazar Tom Clancy’nin 

1993’te yayınladığı aynı isimli 
kitabın uyarlaması olan hikaye 
Prime Video’da dizi uyarla-
masını da izleyebileceğiniz 
Jack Ryan evreninin en önemli 
karakterlerinden John Clark’ın 
hikayesini anlatıyor.

Kesintisiz aksiyon

Onurlu bir ordu mensubunun 
yaşadıklarıyla bir kanun kaça-
ğına dönüşmesi hikayemizin 
temelini oluşturuyor. Suriye’de 
rehin alınan bir ajanı kurtaran 
operasyonun başında bulunan 
John, intikam arzusundaki 
Rusların hedefi oluyor. Karısı 

öldürülürken o yediği onca 
kurşuna karşın hayatta kalıyor 
ve intikamının peşine düşüyor. 
Sonunda kendini çok gizli bir 
operasyonun içinde buluyor. 
Bir savaş çıkma riskinin ortasın-
da. Üstelik baştan aşağı intikam 
arzusu içindeyken. Bugüne dek 
sevdiklerini kaybedip, intikam 
için canını dişine takan onlarca 
film karakterinin sergilediği bir 
özellik onda da var. Artık Mr. 
Clark olsa da daha kendisinden 
daha büyük bir ülke amacı için 
çalışsa da her şeyi intikamı için 
yapıyor. Kendisinin muhteşem 
askeri yeteneklerini bununla 
birleştirince neler olacağını tah-
min etmek çok zor değil. Ama 

film de zaten bir sırdan ziyade 
birbirinden heyecanlı aksiyon 
sahnelerine sırtını yaslıyor.

Aynı temadaki filmleriy-
le tanıdığımız Sollima’nın 
yönetmen koltuğunda otur-
duğu filmin başrolünde 
Hollywood’un son dönem 
altın çocuklarından Michael 
B. Jordan yer alıyor. Üçün-
cü filmle birlikte yönetmen 
koltuğuna da oturacağı Creed 
serisiyle ünlenen, Oscar adayı 
Black Panther’da da ses getiren 
Jordan, yine tüm karizmasını 
göz önüne serebileceği bir rol-
le karşımıza çıkıyor. Herkesin 
unutmak istediği Fantastic 4’da 
birlikte oynadığı Jamie Bell 
de Jordan’a filmde eşlik eden 
isimlerden biri. Hem aksiyon 
sahneleri hem de kadrosuyla 
izleyecek aksiyon filmi arıyor-
sanız, John Clark’ın macerası 
size aradığınızı verebilir. •
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Pandeminin Hollywood’a ertelettirdiği filmlerden biri daha bugün 

Prime Video’da başlıyor. Tom Clancy’nin Jack Ryan serisinin en 

yenisinde son dönemin parlayan yıldızı Michael B. Jordan başrolde

Bu aksiyon için 
yeterince bekledik

Hem fantastik hem de mesajı var
Büyük-küçük hepimizin fantastik hikayelere ihtiyacı var 

ama en güzelleri çocuklar için pozitif mesajlar da içerenleri... 

BURAK GÖRAL

M
asallardan beri hayal 

gücümüzü tetikleyen, 

fantastik eserler yaşa 
bakmaksızın bütün insanları 
etkilemekte. Bu yüzden fantastik 

edebiyat ve sinema hiçbir zaman 

popülaritesini yitirmez. Dijital plat-

formlar da özellikle çocuk içerikle-

rinde fantastik filmlere ve dizilere 

çok fazla yer vermekte. Ancak en 

nitelikli olanları sadece aksiyona, 
heyecana ve çizgi film şiddetine 
yaslanmayıp; onlara eğlenirlerken 
anlamlı bir hikayeyle birlikte bazı 
değerli mesajlar vermeyi de amaç-

layanlar. 

Çocukla Sinema’nın bu haftaki 
seçkisi tam da böyle filmlerden 

oluşuyor... •

Astronot Willy: Macera Gezegeni (Terra 
Willy) 7+
Gelecekte bir zamanda, birer bilim insanı olan 
anne ve babasıyla birlikte uzayda yolculuk 
yapan 8-9 yaşlarında bir çocuk olan Willy, 
beklenmedik bir kaza sonucu onlardan ayrılır 
ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur. 
Fransız yapımı. (BluTV)

Yaman Tilki (Fantastic Mr. Fox) 8+
Çocuk edebiyatının en iyi yazarlarından 
biri olan Roald Dahl’ın belki ilk akla 
gelen klasik hikâyelerinden biri değil 
Yaman Tilki. Sıra dışı mizah anlayışıyla 
sinemaseverlerin gönüllerinde yer 

edinen Wes Anderson’ın bu tuhaf uyar-

lamasında da hikâyenin sivri köşeleri, 
özellikle daha da belirginleştirilmiş. 
Mizah anlayışı ve değişik macerasıyla 
farklı bir film deneyimi aileler için. 
(Prime Video)

Uzaklar (Away) 9+
Bol ödüllü ve felsefesi oldukça güç-

lü oluşturulmuş Letonya yapımı bu 
diyalogsuz animasyon filmde, uçak 

kazası sonucunda kendisini paraşütüyle 
bir ağaca asılı bulan genç bir çocuğun 
gizemli bir adadaki yolculuğu anlatılıyor. 
Büyümek, hayatın zorlukları ve korku-

larla baş etmek, kişiliğini ve karakterini 
bulmak gibi çok önemli temaları işleyen 
heyecanlı bir macera. (beIN Connect)

ÇOCUKLA 
SİNEMA

Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle) 8+
18 yaşındaki Sophie cadı büyüsü ile 90 
yaşında bir kadına dönüşür. Sophie evini 
terk eder ve Howl adında bir büyücünün 
yürüyen şatosuna temizlikçi olarak girer. 
Bir Miyazaki başyapıtı. (Netflix)

Dora ve Kayıp Altın Şehri (Dora and 
the Lost City of Gold) 8+
Hem macera hem de çocukların öğren-

me merakını artırmayı amaçlayan bir 
bakış içeriyor film. Özellikle kız çocukları 
için meraklı ve araştırmacı bir rol model 
oluşturan Dora dizideki gibi bazen 
kameraya bakarak izleyenlerle interaktif 

bir bağ kuruyor. Küçük çocuklar için 
yapılmış bir Indiana Jones macerası da 
diyebiliriz. (Netflix)

Şu ana kadarki yasaklarda ne var ne yoksa izlemiş 
olabilirsiniz. Bu yeni film ve diziler yeni kapanmayı 

sıkılmadan geçirmenizi sağlayacak

HAFTANIN YENİLERİ

The Innocent
Ters köşelerin ustası İspanyol 
senarist ve yönetmen Oriol 

Paula’nın The Invisible Guest’ini 

(Netflix) izleyenler bu diziyi de me-

rakla bekliyordur. Harlan Coben’in 

bizde de Şantaj adıyla yayımlanan 
romanından yapılan uyarlamada, 
Kazayla birinin ölümüne sebep 
olduktan sonra işleri rayından 
çıkan bir hayatın hikayesi. Sekiz 
bölüm. (Netflix)

Parasite
Bu yıl Oscar’ı silip süpüren Nomad-
land oldu. Aynı işi geçen yıl üstle-

nen Kore filmi Parazit’i görmeyen 

varsa, o durumda kalmasın diye 
1 Mayıs’ta film platforma geliyor. 
Ayrıcalıklı koşullarda, refah içinde 
yaşayan bir ailenin evine teker 
teker sızarak hayatı herkes için 
tepetaklak eden başka bir aile. İlk 
bakışta kara mizah, son tahlilde 
dünya hali. (Netflix, 1 Mayıs)

Apollo 11
İnsanoğlunun Ay’a attığı ilk 
adımın 50’nci yılı şerefine NA-

SA’nın kasalarında 50 yıl boyunca 
saklanan 70 milimetrelik filmler 
ortaya çıktı ve bu nefes kesici bel-
gesel kurgulandı. 1969 yılındayız, 
hazırlığıyla, yolculuğuyla, aydaki 
görüntüleriyle ve dönüşüyle tüm 
bir ay yolculuğu. Başrollerde Neil 
Armstrong, Michael Collins ve 

Buzz Aldrin. (Netflix, 1 Mayıs)

Deadwater Fell
Deadwater Fell, görünüşte mutlu 
bir ailenin cinayeti hakkındaki 
soruşturma ve onların gizemli 
ölümlerinin, sıkı sıkıya bağlı bir İs-

koç kırsalındaki topluluğun derin 
güvensizliğini ortaya çıkarışıyla 
ilgili bir suç draması. Başroldeki 
David Tennant, izleyiciyi dördüncü 

ve son bölüm sonuna kadar ‘yaptı 
mı, yapmadı mı?’ ikileminde tenis 
topuna çeviriyor. (TV+)

Michael B. Jordan 
(sağda), yine tüm 

karizmasını göz önüne 
serebileceği bir rolle 

karşımıza çıkıyor. 



OKSİJEN 35 CMYK

30 NİSAN-6 MAYIS 2021

EKRAN 35

Paranın gözü kör  
olsun dedirten filmler

Başrollerini Jude Law ve Carrie Coon’un paylaştığı 
ve beIN Connect’te izlenebilen The Nest’te genç 
çiftin hayatı, yeni eve taşınmalarıyla beraber 
değişir. Ama problem lanet değil, ihtirastır

Vespa’nın 
arkasındaki 
kahraman
Netflix’teki Enrico Piaggio, dünyanın 
en tanınmış motosiklet modellerinden 
Vespa’nın hikayesini yaratıcısının zekasını 
ve vicdanını öne çıkararak anlatıyor

T
ürkiye’de bu kadar ünlenme-
se de Vespa, yıllardır kendi 
alanında en çok tercih edilen 

araç oldu. Ancak durum her za-
man böyle değildi. Girişimci Enri-
co Piaggio’nun, savaş sonrasında 
şirketi batmak üzereyken dahiyane 
bir fikirle düzlüğe çıkardığı marka, 
sonrasında büyük bir başarı hikaye-

sine dönüştü. 
Şu sıralar Netflix’te bulabile-

ceğiniz yarı biyografik yapım da 
bu hikaye üzerine odaklanıyor ve 
Vespa’nın başarısını, baş köşeye Pia-
ggio’nun hikayesini alarak anlatıyor. 
Filmde de anlatıldığı üzere, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında yaşanan 
ekonomik sorunlar bile fabrikada-

ki çalışanlarını Alman ordusuna 
göndermemek için vurulmaya razı 
olan kahraman ve dürüst Piaggio’yu 
dönemin çakal siyasetçileriyle işbir-
liği yapmaya mecbur bırakamıyor. 
Bombalanmış şehirde hareket kabili-
yeti sağlayan, Piaggio’nun deyimiy-
le ‘kadınların bile kullanabileceği’ 
araç, William Wyler’ın Roma’da 

Cinecitta Stüdyoları’nda Gregory 
Peck ve Audrey Hepburn ile birlikte 
çektiği Roma Tatili filminde kullanı-
lınca, deyim yerindeyse ‘patlıyor’. 

İlham veren, insana kendini 
iyi hissettiren bir film
Teknik bir dil yerine insan hikayesi 
anlatmayı seçen yapımın başrolünde 

Enrico Piaggio rolüyle Alessio Boni 
var. Livia rolüyle ona eşlik eden isim-
se 2000’li yılların ünlü şarkıcı aktris-
lerinden Violante Placido. Tecrübeli 
yönetmen Umberto Marino’nun filmi, 
gerçek bir hikayeye dayanmasıyla 
ilham verebilecek, anlatısıyla da 
kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak 
bir yapım. •

Vespa’nın kaderi Roma Tatili filmiyle (solda) değişmişti. Netflix’teki film bu meşhur motosikletin macerasını insan hikayesi üzerinden kurguluyor.

DEFNE AKMAN
defnettinhanim@gmail.com

T
he Nest, mutlu bir 
ailenin kırsalda gıcır-
dayan merdivenleri, 
gizli geçitleri olan 

gösterişli bir malikaneye taşın-
ması; derken kulak tırmalayan 
bir piyano müziği eşliğinde 
evde bir uğursuzluk olduğunu 
fark etmeleriyle tıpkı klasik bir 
korku filmi gibi başlıyor. Ancak 
bu sefer sorun evin lanetli 
olması değil, ailenin bitmek 
tükenmek bilmeyen hırsı.

İlişkiler un ufak
Film, finansal vurgunculuğun 
revaçta olduğu 1980’lerde 
geçiyor. O’Hara ailesi New 
York’taki yaşamlarını geride 
bırakıp, Rory’nin (Jude Law) 
doğduğu İngiltere’ye taşınıyor-
lar. Rory’nin Amerikalı karısı 
Allison (Carrie Coon) son 10 
yılda dört kere taşındıkları için 
pek istekli değil. Ancak Rory 
bunun kaçırmamaları gereken 
bir finansal fırsat olduğu konu-
sunda kararlı. Geçmişte kısıtlı 
imkanlarla yetiştiği için ancak 
abartılı bir hayat yaşarsa mutlu 
olabileceğini düşünüyor. Yeteri 
kadar varlıkları olmasına rağ-
men ailesine hep daha fazlasını 
vermek istiyor.

Neticede Surrey’de fazlasıy-
la büyük ve şatafatlı bir malika-

neye taşınıyorlar. At terbiyecili-
ği yapan karısının atı ABD’den 
getiriliyor. Rory tam bir lord 
gibi takılıp, ABD’de edindiği 
deneyimlerle işyerinde harika-
lar yaratacağını düşünürken, 
işler planladığı gibi gitmemeye 
başlıyor. Çiftimiz evin finansal 
yükü altında ezilirken, ilişkileri 
de un ufak olmaya başlıyor.

Ağır ve sağlam ilerliyor
The Nest’in yönetmeni Martha 
Marcy May Marlene ile 2011’de 
Sundance’de en iyi yönetmen 
ödülünü almasının ardından 
yeni filmi merakla beklenen 
Sean Durkin. Kendisinin de 
filmdekine benzer bir taşınma 
hikayesi var. Kanada doğumlu 
yönetmen, ailesiyle birlikte 
Surrey’e yerleşip, çocukluğu-
nun önemli bir kısmını burada 
geçirmesinin ardından yine 
ebeveyninin işi gereği 12 yaşın-
da Manhattan’a taşınmış.

The Nest her bir karakterin 
duygusal temeli atılarak, ağır 
ağır ilerleyen bir film. Jude 
Law, hırsına yenilip gücünün 
yetmeyeceği risklere atılan 
aile babası, Carrie Coon ise 
bir yandan kocasına güven-
mek isteyen ancak gidişatın 
iyi olmadığını görecek kadar 
zeki bir kadın olarak derinlikli 
performanslarıyla bizleri dağıl-
makta olan ailelerini toparla-
maya çalışan bir çift oldukları-
na inandırıyorlar. 

Hırsın 
parçaladığı 
bir aile

Muhteşem Gatsby
Genç borsacı Nick Car-

raway, kendisini milyoner 
komşusu Jay Gatsby’nin 
şaşaalı hayatının ortasın-

da bulur. (BluTV)

Casino 
Biri tetikçi, diğeri kumar-

hane yöneticisi iki yakın 
arkadaşın açgözlülük, 
ihanet, para ve güç 
etrafında dönen ezeli 
rekabeti. (Netflix)

The Pursuit of Happiness 
Başarısızlıkları yüzünden 
karısının onu terk etme-

sinin ardından Chris, bir 
aracılık firmasına girerek, 
oğlunun velayetini alır 
ve hayatı başka bir yöne 
doğru evrilir. (Netflix)

The Wolf of Wall Street 
Gerçek bir yaşam 
hikayesinden uyarlanan 
film, genç borsacı Jordan 
Belfort’un yükselişi ve 
düşüşünü konu alıyor. 
(BluTV)

Fragmanı izleyin

DERIN KOÇER

2
016’nın Kasım’ında 
tası tarağı toplayıp bizi 
bu dünyada biraz daha 

yalnız bıraktığında Leonard Co-

hen, 82 yıllık ömründe birçok 
insanın hayatını da yaşamıştı 
aslında: Kendini bir Budist-ke-

şiş olarak yetiştirmiş bir Yahu-

di, ilahiler yazan bir müzisyen, 
cesur bir hikayeci, romantik bir 
aşıktı. Hayat ne kadar büyük 
olabilirse, o 
kadar büyük-

tü belki de. 
Kendi 

yaşam öykü-

sünü, henüz 
hayattayken 
başkaların-

dan dinleme 
şansına (ya da 
şanssızlığına) 
sahip olan en-

der insanlar-

dan da biriydi. 
Şu günlerde 
GAIN’den 
izleyebildi-
ğimiz 2006 yapımı I’m Your 
Man, bu anlatılardan sadece 
biriydi. Her ne kadar yenilen-

meye, Cohen’in son 10 yılında 
anlattığı hikayelerle belki de 
baştan yazılmaya ihtiyacı 
olsa da özlediğimiz bu ‘büyük 
adam’ı hatırlamak için şahane 
bir fırsat bu. Üstelik Cohen’i, 
Nick Cave gibi başka devler 
anlatıyor, şarkılarını söylüyor. 

Zaten, her büyük sanatçı-
da olduğu gibi, kurduğu 
cümlelerin zamanın 
ve onun bedeninin 
dışında 
yaşamaya 
devam et-

tiğini de görüyoruz. Mesela An-
them’da “Her şeyde bir çatlak 
vardır” diyor “ışık oradan girer 
içeri.” Felaketlerden felaket 
beğenemediğimiz aylara karşı, 
onun on yıllar önce kurduğu bir 
cümle, tekrardan ‘ışık’ aramaya 
çağırıyor insanı. 

O da hayatı boyunca o 
ışığın peşinden gitmiş zaten. 
25 yaşında, parasız vardığı 
Londra’da, kokuşmuş, sıvaları 
akan odasında oturup, Olivetti 
daktilosunda karanlık şiirler 

yazan adam 
da, 600 bin 
kişinin önünde 
konser veren 
de ‘dertli’ bir 
adamdı. O 
yüzden de 
bazen yalnız-

lıkla dövüşen 
biri oluyordu 
Cohen; bazen 
demokrasi 
üzerine kafa 
yoran bir 
vatandaş. 
Hem kendi aşk 

trajedileri vardı şarkı-
larında hem de aşk şarkısı diye 
dinlediklerimizde insanlığın 
yaşadığı en büyük trajedilerin 
kalıntıları. Karanlığın şairi de 
oydu; daima aydınlığa çağrıyı 
yapan da. 

Mesele, onun ışığını bul-
makta: Ama kendisi bile emin 
değildi belki de nereye bakmak 
gerektiğinden. Bazen ‘içeri’yi 
tarif ediyordu bazen dışarıyla 
kavga ediyordu. Gitmeden 

bir cevap bulmuş mudur 
acaba? Son günlerinde 

“Hazırım Tanrım” 
diyordu çünkü. 

“Benden bu 
kadar.” •

Hep ışığın 
peşinde giden 

Leonard Cohen
GAİN’de izleyebileceğimiz I’m Your Man   

belgeseli beş yıl önce aramızdan ayrılıp bizi bu 
dünyada biraz daha yalnız bırakan Leonard 
Cohen’i yakından tanımak için iyi bir fırsat

Çiftimiz evin 
finansal yükü 

altında ezilirken, 
ilişkileri de un 

ufak olmaya 
başlıyor.
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EKRAN

Andrea Camilleri: Kural 
Tanımayan Usta, Netflix’te 

yayında olan 52 dakikalık 
bir belgesel. 2019’da, 93 ya-

şındayken ölen, ilk romanını 57 

yaşında yayımlayan daha sonra 
69 yaşındayken yayımladığı Komi-
ser Montalbano serisiyle ünlü olan 
Camilleri’nin neredeyse asırlık 
hayatını, hem de kendi anlatı-
mıyla, mükemmel bir şekilde 
özetlemişler. Belgeselde yazarla 
görüşen gazeteci, 35 dile çevrilen 
kitapların 30 milyondan fazla 
sattığını belirtirken “Krizlerden 
etkilenmeyen tek mamulümüz” 
diyor. Bu mamulün bu kadar 
rağbet görmesinde romanların 
televizyona uyarlanmasının payı 
da büyük. 

Sonuncusu yazarın ölümün-

den sonra yayımlanan seride, bir 
kısmı bizde de çıkmış 28 kitap var. 
Camilleri, son kitabı ‘alzheimer 
olur da yazamazsa’ diye ölümün-

den 13 yıl önce yazıp, yayıncısına 
teslim etmiş. Televizyon uyar-

laması ise her biri yaklaşık iki 
saat olan 36 bağımsız bölümden 
oluşuyor. 20 yılı aşkın süreye ya-

yılan bu ekran macerasında ekip 
neredeyse hiç değişmemiş ve üzü-

cü bir rastlantı, dizinin yönetmeni 
de Camilleri’den üç hafta sonra 

hayata veda edince, komiser 
Salvo Montalbano’yu canlandıran 
Luca Zingaretti üstlenmiş son 
bölümlerin yönetmenliğini. 

Dizi nasıl kitapların satışını 
körüklemişse, Sicilya kıyılarının 
muhteşem görüntülerine, barok 
mimarisine, leziz yemeklerine 

eşlik eden mafya ve iktidar karşıtı 
siyasi göndermeler de dizinin 
bu kadar çok izlenmesine katkı 
sağlamış. Özellikle ilk bölümler 
günümüz için biraz demode 
kalsa da, gelecekle ve distopyayla 
meşgul zamane televizyonunda 
çok güzel bir soluk İl Comissario 
Montalbano dizisi. Önce yönet-

menin belgeseliyle başlamanızı 
öneririm. Hali hazırda birkaç 
bölüm eksik ama 12 Mayıs’ta 
Netflix’te yerini alacak İtalyan 
filmleriyle birlikte eksik bölümler 
de tamamlanacak. Sıralamanın 
çok da önemi yok ama ille de sıralı 
olsun diyenler imdb.com’dan ya 
da wikipedia’dan bölümlerin 
sırasına bakabilir. 

Sicilya distopyası da var
“Ben deniz kıyısı, güneş filan 
istemem, ille de distopya olsun” 
diyenlere de BluTV’nin en yeni 
dizisi Anna’yı önerebiliriz. Olay 
yeri yine Sicilya üstelik. Bir virüs 
adadaki tüm yetişkinleri öldür-

müş, 13 yaşındaki Anna da küçük 
kardeşiyle birlikte bu yeni dün-

yada hayatta kalmaya çalışıyor. 
İlk kez kamera karşısına geçen 
iki çocuk oyuncunun yer aldığı 
diziyi yöneten de yazar Niccolo 
Ammaniti. Dizinin uyarlandığı 
Ammaniti romanı Anna, bizde 
de Can Yayınları’ndan çıkmıştı. 
Anna’nın çekimlerine pandemi 
nedeniyle uzun bir süre ara 
verilmiş, sekiz olan bölüm sayısı 
da altıya indirilmişti. 

Kasabaların  
sırları bitmez
Bir de İngiltere’nin kuzeyinde, 
dağlar arasında kalan göller 
bölgesinde yer alan küçücük, 
nefis bir doğası olan bir ka-

sabada geçen Deep Water var, 
TV+’da. Üç birbirine benzemez 
anne, üçünün çocukları, koca-

ları ve dışarıdan gayet güzel 
görünen ‘home sweet home’la-

rı. Her şey yolunda giderken 
kız çocuklardan biri ortadan 
kaybolunca iskambil kağıdından 
yapılma evler gibi bütün hayat-

lar da altüst oluyor. ●

Elçin Yahşi
Öneriyor

elcinyahsi@gazeteoksijen.com

Andrea Camilleri’nin 
satış rekorları 

kıran kitaplarından 

uyarlanan Müfettiş 

Montalbano serisi de 

Netflix’te yerini aldı

FESTİVALE ÖZEL İFTARDAN SAHURA KADAR

SEYAHAT ETMEYİ ÖZLEYENLERE VE AİLECEK İZLEYENLERE

DERLEYEN: MEHMET DİNLER

Karantina dönemi için ideal sahil polisiyesi

İki Âşığın Ölümü: Dört çocuklu 
bir çift ayrılır ve Utah’ta küçük bir 
kasabada, birbirlerinden birkaç kapı 
ötede yaşamaya devam ederler. 
Durumu kabullenmekte gitgide 
daha çok zorlanan adam, öfke-
sine, kıskançlığına ve zayıflığına 
teslim olur. Boğucu kasaba yaşamı, 
belirsizlik, ABD’de aile kavramı ve 
“toksik erkekliği” eleştirel bir bakış 
ve sade bir görsellikle ele alan film-
deki çocuk oyuncular, yönetmenin 
kendi çocukları. 
(ABD, 29 Nisan-4 Mayıs)

Babysitters Club: Netflix çocuk 
dizisi olarak sınıflandırmış olsa da 
10 bölümlük bu hikaye her yaştan 
insanın keyifle izleyebileceği bir 
yapım. Ann M. Martin’in kitabın-
dan ekrana uyarlanan yapım, bir 
arkadaş grubunun bebek bakıcılığı 
için kendi organizasyonlarını kur-
duktan sonra başlarına gelenleri 
anlatıyor. Beş saate yakın toplam 
süresiyle bir gece için birebir. 
(Netflix)

Düşüş: Eastern Promises, Lord 
of the Rings, Green Book ve daha 
pek çok filmden oyuncu olarak 
hatırlayacağımız yazar, fotoğ-

rafçı, ressam ve müzisyen Viggo 
Mortensen bu kez yönetmen. Se-

naristliğini, müziklerini, yapımcı-
lığını ve başrolünü de üstlendiği 
film, çocukluğu çiftlikte geçse 
de yıllardır şehirli eşcinsel bir 
adamın demans hastası babasını 
yanına almasını ve babasıyla 
gerilimli ilişkisini anlatıyor. 
(Kanada-İngiltere, 30 Nisan-5 
Mayıs)

Young Sheldon: The Big Bang 
Theory Sheldon Cooper karakterini 
o kadar büyük bir fenomen haline 
getirdi ki onun çocukluğunu anla-

tan Young Sheldon geldi ardından. 
Cooper’ın büyüklüğünü oynayan 
Jim Parsons’ın da yapımcılığını yap-

tığı dizi, dahi bir çocuğun yaşadığı 
zorlukları eğlenceli bir şekilde anla-

tıyor. Blu TV’deki ilk sezonu tam bir 
gecenizi alabilir. (Blu TV)

Sevgili Yoldaşlar: Yönetmen And-
rey Konchalovskiy, Sovyetler Birliği 
tarihinin kanlı sayfalarından birini 
aralıyor ve 1962’de Rusya’nın No-
voçerkassk şehrinde gerçekleşen 
işçi katliamını ele alıyor. Kızıl Ordu 
askerleri hükümeti protesto eden 
göstericilerin üzerine ateş açmış, 
30 işçi hayatını kaybetmişti. Bu 
katliam 30 yıl saklandıktan sonra 
ancak 1992’de SSCB dağıldıktan 
sonra ortaya çıkmış ve sorumlular 
hakkında bir soruşturma açılabil-
mişti. (Rusya, 1-6 Mayıs)

Back to the Future Serisi: Bilim 
kurgu sinemasının gelmiş geçmiş 
en kült serisi, zaman yolculuğu 
tartışmalarının halen anlattıkları 
üzerinden dönmesiyle popülerliği-
ni her daim koruyor. Doc Brown ve 
Marty McFly, önce seksenli yıllarla 
elliler arasında bir köprü kuruyor, 
sonra da Vahşi Batı’ya kadar uza-

nıyor. Üç filmin toplam süresi beş 
saat 40 dakika. (Prime Video) 

Üst Kattakiler: Tek mekânda 
dört kişi arasında geçen, gerçek 
zamanlı, kurnazca kurgulanmış, 
eğlenceli, sivri sözlerle bezeli 
bir romantik komedi. 15 yıllık 
beraberlikleri tatsız ve heye-

cansız bir birlikteliğe dönüşen 
ilk çiftimiz, onlardan biraz daha 
genç, tartışmasız daha hareketli, 
daha sıcak komşuları olan çifti  
evlerine davet ederler. Ve gece 
sıradan başlamakla birlikte hızla 
çığırından çıkar. 
(İspanya, 2-7 Mayıs)

The 2000’s: 11 Eylül’den Or-

tadoğu’daki savaşlara, iPod’un 
ortaya çıkmasından sosyal 
ağların gelişimine milenyumdan 
beri çok fazla şey yaşandı. The 
2000’s bütün bunları kimi za-

man ciddi kimi zaman eğlenceli 
bir dille ele alıyor. Sekiz bölümün 
toplam süresi altı saat bile değil. 
(Blu TV)

Jumanji-Welcome to Jungle:
 Burada biraz hile var. Ama Jumanji 
Welcome to Jungle’ı seyredip eğle-

nirken insan kendini Bill Murray’nin 
harikalar yarattığı orijinal hikayeyi 
tekrar izlemekten alıkoyamıyor. 
Kendinizi Jumanji evreninin 
maceralarına kaptırmak isterseniz 
toplamda dört saate yakın süren iki 
filmle akşamınızı şenlendirebilirsi-
niz. (Netflix)

40. İstanbul Film Festivali filmlerini 
filmonline.iksv.org adresinden 

izleyebilir, biletlerinizi aynı adresten 
satın alabilirsiniz

Ramazan’da arada bir iftardan sahura 
kadar ayakta kalmak eğlencelidir. Evde 

kaldığımız günlerde ailecek bir gece boyu 

ekran başında olmak isteyenlere rehber

Salgın işleri oldukça zorlaştırsa da yaz 

yaklaşırken seyahati hayal etmek hâlâ 

mümkün. Biz de o hayallere katkısı 

olabilecek yapımları listeledik

YURT DIŞI GEZİLERİ

Murder Mystery:  Yıllardır 
hayalini kurdukları Avrupa 
seyahatine çıkan bir çift tüken-

miş evliliklerini kurtaracak bir 
maceraya atılıyor. Milyonluk bir 
yatta işlenen cinayeti çözmeye 
çalışan çifti iki süper yıldız Jen-

nifer Anniston ve Adam Sandler 
canlandırıyor. 
(Netflix)

Monte Carlo: Amerikalı 
gençlerin en büyük hayali olan 
Avrupa tatiline çıkan üç genç 
kızın hikayesi, Selena Gomez, 
Leighton Meester ve Katie 
Cassidy gibi ünlü oyuncuların 
parladıkları film olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu kez hayallerde 
Paris var. 
(Prime Video)

İbiza: Bir toplantı için şirketi 
tarafından Barselona’ya gön-

derilen Harper’ın peşine takılan 
arkadaşlarıyla birlikte bunu 
eğlenceye çevirme hikayesi. Bir 
DJ’in peşinde kendini Ibiza’da 
bulan kızlar zamanla yarıştıkları 
bir maceraya atılırken başrolde 
Gillian Jacobs ve Game of Thro-
nes’la ünlenen Richard Madden 
var. (Netflix)

Çok Gezenti: Gezmek dediği-
mizde akla gelen ilk isim elbette 
Burak Akkul. Pasaportu ve vize-

yi hallederseniz her şey tamam 
diyerek yola çıkan Burak&Seda 
Akkul çifti yıllardır uzak-yakın 
demeden kıta kıta, ülke ülke, 
dolaşıyor ve bize onlarca farklı 
kültürü anlatıyor.
 (Teve2 uygulama)

Bize Gezmek Olsun: Erkan 
Can ve Güven Kıraç’ın “Bir şehri 
tanımanın en iyi yolu kaybol-
maktır” düsturuyla çıktıkları 
Küba gezisi izleyiciye oldukça 
eğlenceli anlar sunuyor. Üç 
bölümlük gezide iki usta oyuncu 
hem klasik arabalara da biniyor, 
hem müze müze geziyor. 
(Blu TV)

Anna, kaçırılan kardeşini ararken 
yepyeni dünyalara dalıyor.

Montalbano’nun deniz kenarındaki 
evinin balkonunu da çok görüyoruz. 

Deep Water’ın başrolünde, Netflix’teki Marcella’dan tanıdığımız  
Anna Friel (en solda) var. 
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Evden Kaçmanın 
Yolları / Kolektif / 
Hazırlayan: Defne 
Suman / Doğan Kitap 
/ 240 Sayfa
Defne Suman’ın bu 
seçkisi, İrlandalı şair 

Seamus Heaney’nin, “Şair, yitik yeri 
şimdi şiirinde yaratmak zorundadır” 
dizesinin çağrışımlarından doğmuş. 
Bu tohumdan filizlenen öyküler, anı-
lar, anlatılar bir araya gelmiş. Türkçe-

nin usta kalemlerinin evden kaçış ve/
veya geride kalış anlatıları bu kitapta 
toplanmış. Kaçanların, kalanların 
ve bazen kovulanların hikâyeleri… 
Eve kapandığımız şu dönemde, evde 
oturarak evden kaçmanın yollarını 
düşünenler için...

Aspern’in Mektup-

ları / Henry James 
/ Çeviren: Viktor 
Bensusan / Sia / 128 
Sayfa
Tam da biz evden 
kaçmanın yollarını 

ararken; Henry James, bu küçük 
romanında okuru Venedik’te sıra dışı 
bir yolculuğa çıkarıyor. Amerikan 
edebiyatının en önemli ozanlarından 
birinin hayatına merak salan bir edi-
tör, inzivada yaşayan ama gençliğin-

de ozanla büyük bir gönül macerası 
yaşadığına inanılan bir hanımefen-

diyi kandırıp elindeki büyük ustaya 
ait mektupları almaya niyetlenir. 
Kendisini zengin bir kiracı olarak 
göstererek, bu hanımefendinin evine 
giren genç adamın aslında bir başka 
kadını daha etkilemesi gerekmek-

tedir. Sıcak Akdeniz güneşi, aheste 
yaz mevsimi, Venedik kanalları ve 
görkemli sarayları…
 

Vişnenin Cinsiyeti / 
Jeanette Winterson / 
Çeviren: Pınar Kür
Kafka Kitap / 176 
Sayfa
Jeanette Winterson’ın 
belki de en sevilen 

romanı, Pınar Kür’ün eşsiz çevirisiyle 
yeniden Türkçede! 
  

Abide / Alice Oswald 
/ Çeviren: Nazım 
Dikbaş / Harfa / 88 
Sayfa
Bir sözlü mezarlık: 
Troya Savaşı’nda yiti-
rilenler için dikilmiş bir 

abide. Alice Oswald’a 2013 Warwick 
Yazı Ödülü’nü kazandıran Abide: 
Bir İlyada Kazısı, yenilikçi yaklaşımı ve 
şaşırtıcı hayal gücüyle dikkat çeken 
bir İlyada ‘çeviri’si. Şimdiye kadarki 
çevirilerden farkı, destanın hikâyesini 
değil atmosferini çevirmesi: Matthew 
Arnold’dan bugüne hemen herkesin 
yaptığı gibi İlyada’nın “asalet”ini 
övmüyor, eski çağ eleştirmenleri 
gibi destanın “enargeia”sını övüyor, 
tanrılar yeryüzüne kılık değiştirerek 
değil de kendileri olarak geldiğinde 
tanık olunan göz alıcı, dayanılmaz 
gerçekliği... 

Arkabahçe - Dünya 
Edebiyatına Yön 
Vermiş Eserlerin Perde 
Arkası  / Ebru Çaloğ-
lu / Remzi Kitabevi / 
128 Sayfa

Ebru Çaloğlu, Arkabahçe adlı eserin-

de, dünyaca tanınan 14 ünlü eserin 

pek bilinmeyen, bazıları 
okuyucuları hayrete 
düşürecek olan dünyaya 
geliş öykülerini anlatıyor. 

Burası Orası Değil - 
Hayalet Oğuz Kitabı / 
Kaya Tanış / Kırmızı 
Kedi / 568 Sayfa
Kimdir Oğuz Alplâçin? 
Tezer Özlü’nün öykü-

sünde karşımıza çıkan 
bir kahraman mı, 50 
Kuşağı’nın en “bohem” üyesi mi? 
Dönemin yazarlarının anılarında yer 
alan siyah beyaz bir figür mü, eksik-

lerle dolu hayat hikâyesi anlatıldıkça 
efsaneleşen renkli bir karakter mi? 

Arkasında tek tük 
metinler bırakmış 
bir hevesli mi, yoksa 
çok çalışkan usta bir 
çevirmen veya göz 
ardı edilmiş bir şair/
yazar mı? “O Pera’daki 

Hayalet” mi? Kaya Tanış, yıllara 
yayılan bir iz sürmenin neticesinde, 
Türk kültür-edebiyat sahnesinin en 
ünlü bohemini –kelimenin gerçek 
anlamıyla– tüm yönleriyle ortaya 
koyuyor. Efsanelerden, rivayetler-

den arındırıp bir hayaleti bedenine 
kavuşturuyor. 

İnsan Denen Hay-

van - Hastalıkta ve 
Sağlıkta Hayvanlar-

dan Öğrenebilecek-

lerimiz / Barbara 
Natterson Horowitz / 
Çeviren: Şiirsel Taş / 

Metis Yayıncılık
İnsan Denen Hayvan’da Horowitz ile 
bilim yazarı Kathryn Bowers, insan 
sağlığıyla hayvan sağlığı arasındaki 
çarpıcı paralelliklere dikkat çekerek 
tıpta insanmerkezciliğin aşılması 
çağrısında bulunuyorlar.

Emanet Çocuk / 
Claire Keegan / Çe-
viren: Behlül Dündar 
/ Jaguar Kitap / 80 
Sayfa
1980’lerin başında, 
İrlanda kırsalında-

yız. Küçük, isimsiz bir kız çocuğu, 
kendi ailesi tarafından daha önce hiç 
tanışmadığı çocuksuz Kinsella çiftine 
bırakılır. Çağdaş İrlanda edebiyatının 
en parlak isimlerinden Claire Kee-

gan, Emanet Çocuk’ta, bir kız çocuğu-

nun gözünden İrlanda’nın yemyeşil 
vadileri ve parlak gökyüzüyle bezeli 
pastoral yaşamını, hırçın rüzgâr ve 
dalgalarla falezler misali yontulmuş 
taşra insanlarını son derece doku-

naklı ve yalın bir dille anlatıyor.

Ses Hızı / Eric Bernt / 
Çeviren: Deniz Öcal / 
April Yayıncılık
424 Sayfa
Denzel Washington, 
Russell Crowe gibi 

isimlerle çalışan, Hollywood gişe 
filmlerinin ünlü senaryo yazarı, 
romancı Eric Bernt; Ses Hızı’nda, 
ses dalgalarıyla özel beyinleri 

birleştiriyor, sıra dışı bir 
maceraya imza atı-
yor. Başrolünde otizm 
spektrumunun yüksek 
işlevli ucunda, Asperger 
sendromuna sahip Eddie 
Parks’ın olduğu roman, 
polisiyeyi macerayla bir-

leştiriyor. Akustik arkeo-

loji bilimini odağına alan 
macera romanı, daha 
önce kaydedilmiş sesleri 
yeniden yaratan bir icat 

fikrine dayanıyor. Ses Hızı armonisi 
kusursuz, soluk soluğa bir roman!

Dokuzuncu Cemiyet / 
Leigh Bardugo / 
Çeviren: Nur Eren 
/ İthaki Yayınları / 
464 Sayfa
Alex, Yale Üniversitesi 
birinci sınıf öğrencileri 

arasından tuhaflığıyla sıyrılan bir 
gençtir ve vahşi bir cinayet mahal-
linden sağ çıkan tek kişidir. Hastane 
yatağında uyandıktan sonra hayatı 
tamamen değişir. Alex, üniversitede-

ki cemiyetlerin faaliyetlerini denetle-

yen bir grubun parçası olmuştur, peki 
ama neden? Geçmişiyle ilgili sorulara 
cevaplar arayan Alex, kendini birden 
sihirli ve gizemli cemiyetlerin, Kadim 
Sekizli’nin ortasında bulur. 

Çöl  / Yavuztan İnam 
/ Monokl / 240 
Sayfa
Anadolu’nun kadim 
diyarlarında mistik, 
dönüştürücü, büyü-

leyici bir gezi: Mardin’in fotoğrafçı 
çocuklarından Diyarbakırlı Astrono-

ma ve oradan Nemrut’un sırlarına 
olağanüstü bir yolculuk… Yavuztan 
İnam ilk kitabı Çöl’de, Anadolu’nun 
sesinde kendi sesini arıyor. Benli-
ğinin çölünde gezen bir gezginin 
Anadolu’nun yarattığı kalıcı seraba 
kapılmasının öyküsünü anlatıyor. 
 

Bir Kadın Bir Cinayet / 
Melih Esen Cengiz / 
Altın Kitaplar / 248 
Sayfa
1977 Mayıs’ı… İstan-

bul kâbuslar içinde bir 
cehennemden diğerine geçmektedir. 1 
Mayıs olayları sonrası şehir gençlerin 
ölümleriyle sarsılırken, “Kralların Tre-

ni” Orient Ekspress tarihinde son defa 
Sirkeci Garı’na gelir. İki gün sonra bir 
Orient Ekspress yolcusu Gülhane Par-

kı’nda ölü bulunurken bir başka yolcu, 
yaşlı Alman kadın Gisela cinayet zan-

lısı olarak Sultanahmet Karakolu’nda 
gözaltına alınır. Cinayetin ipuçlarını 
belki Tanzimat Fermanı’yla Türk 
aydınlanmasına ilk harcın konulduğu 
gizemli Gülhane Parkı saklıyordu, 
belki de19’uncu yüzyılın askeri okulu, 
şimdinin İstanbul Morgu ya da bizlere 
çok yabancı bir tarih!

 

Araplar ve Hikaye 
Anlatma Sanatı - 
Tuhaf Bir Aşinalık / 
Abdelfattah Kilito / 
Çeviren: Su Baloğlu / 

Vakıf Bank Kültür Yayınları  
/ 144 Sayfa
Kendilerini şair bir halk olarak gören 
Araplar, şiirdeki ustalıklarını hikâye 
alanında da gösteriyorlar. Şiirin ter-

cüme edilemezliği karşısında aktarı-
ma daha elverişli olan ve Arapçanın 
zenginliğini âşikâr kılan hikâyeleri, 
onları anlatı sanatında da yüksek 
seviyelere taşıyor. Ünlü edebiyat 
eleştirmeni, Faslı yazar Abdelfattah 
Kilito’nun anlatı sanatının klasiklerini 
ele aldığı ve Türkçeye kazandırılan ilk 
eseri olan Araplar ve Hikâye Anlatma 
Sanatı, geniş bir alanı kuşatan nitelik-

li bir çalışma.

Bildiğin Gibi Değil 
Osmanlı / Mustafa 
Alp Dağıstanlı / 
Alfa Yayıncılık / 320 
Sayfa
Mustafa Dağıstanlı, 

okurunu Osmanlı dünyasında bir 
gezintiye davet ederken, “Osmanlı 
İmparatorluğu, kuruluş aşamalarının 
küçük Osmanlı Beyliği’yle Kanunî 
Sultan Süleyman’ın muhteşem dö-

nemi ne kadar da farklıdır. Osmanlı’yı 
dünya tarihinin en önemli ve uzun 
ömürlü imparatorluklarından biri 
yapan şey, değişen şartlara uyum 
sağlama, değişme ve dönüşme yete-

neğiydi” diyor.
 

Seçilmişler / Haluk 
Özdil / Destek Yayın-
ları / 208 Sayfa
Seçilmiş kristal çocuk-

lar bir gün aniden or-

tadan yok olurlar. 1991 
yılında ABD-Cape Canaveral Uzay 
Üssü’nde Mars’ta keşfedilen bir kra-

tere “Sinop” isminin verilmesiyle baş-

layan sırlar yumağı önce Nevada’daki 
51. Bölge’ye, oradan da Türkiye’ye 
kadar uzanmaktadır. Kaybolan kızının 
peşine düşen çaresiz bir annenin bir 
yazardan yardım istemesiyle gelişen 
olaylar, Türkiye’deki bambaşka bir 
sırrın ortaya çıkmasını sağlar.
 

Kapitalizm Nasıl Sona 
Erecek? Aksayan Bir 
Sistem Üzerine Yazı-
lar / Wolfgang Stre-
eck / Çeviren: Bülent 
Doğan / Tellekt  

/ 352 Sayfa
Çağdaş siyaset ve ekonomi uzmanı 
Wolfgang Streeck‘e göre dünya 
değişmek üzere: İkinci Dünya 
Savaşı’nın gölgesinde bir araya 
gelen demokrasi ile kapitalizm yavaş 
yavaş ayrılıyor. Bir zamanlar finans 
sektörünün aşırılıklarını kısıtlayan 
düzenleyici kurumlar çöktü ve 
Soğuk Savaş sonrası kapitalizmin 
nihai zaferinin ardından, piyasaların 
liberalleşmesini geri alabilecek hiçbir 
siyasi kurum yok. Kapitalizm artık 
kritik bir durumda. Dünya azalan 
büyüme, oligarşik yönetim, küçülen 
bir kamusal alan, kurumsal yozlaşma 
ve uluslararası anarşiyle tanımlanır 
hale geldi ve bu hastalıkların tedavisi 
yok. Peki, ‘Kapitalizm Nasıl Sona 
Erecek?’ Bir patlamayla mı yoksa bir 
inlemeyle mi? • 
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Ülkemizde poli-
siye edebiyatın 
sevilmesinde 

Tess Gerritsen’in önem-
li payı var. Bunu 2014’te 
kendisine söylediğimde 
Çin asıllı gözlerini daha 
da incelterek gülüm-
semiş ve “Kendi sakin 
köşemde yazdığım 
şeylerin bu kadar insa-
na ulaşması ne kadar 
güzel” demişti. 

Tess Gerritsen 
İstanbul Kitap Fuarı’na 
katılmak için şehri-
mizdeydi. O zamanki 
yayımcısı Martı Yayın-
ları’nın yazar onuruna 
verdiği davetteydik. 
Algan Sezgintüredi ile 
beraber sohbetin ve 
İtalyan şarabının tadını 
çıkarıyorduk. İkimizin 
de yüreği kadıncağı-
za ertesi sabah fuar 
alanına varmak için 
yapmak zorunda ka-
lacağı dehşet verici E5 
yolcuğundan bahset-
meye elvermiyordu. Ta-
nıdığımız en mütevazı 
yazar olduğuna karar 
vermiştik.

Savaş ve seviş
Her ne kadar Gerrit-
sen’i ülkemize sevdiren 
daha çok 2000 sonrası 
yazdığı Rizzoli ve Isles 
serisi olsa da, öncesinde 
adını Amerika’ya ro-
mantik gerilim türünde 
romanlarla duyurduğu 
bir dönem var. Şimdi 
Doğan Kitap sayesinde 
tüm eserleriyle beraber 
bu erken dönem ro-
manlarına da yeniden 
kavuşuyoruz. Son ola-
rak da aynı anda Proje: 
Ölümcül Virüs ve Aşk 
Ölümden Uyanıştır çıktı. 
İlki Özlem Gültekin, 
ikincisi Bahar Yaldız 
Çelik çevirisiyle… 

Romantik gerilim 
ilginç bir tür. Sanki en 
sıradan kadın erkek 
ilişkisi bile yeterince 
gerilimli değilmiş gibi 
bir de buna cinayetler, 
dünyayı mahvedecek 
virüsler, FBI ajanları, 
tetikçiler ve halka 
açık yerlerde patlayan 
bombalar falan ekleni-
yor. Potansiyel kurban 
durumundaki genç ve 
çekici kadınların kader-
leri karizmatik erkek 
kurtarıcılarla birleşiyor. 
Çiftler daha kitabın 
yarısına gelmeden 
yakınlaşmaya başlıyor, 
şeytanlarla mücadele 

ederken sevişmeyi de 
ihmal etmiyorlar. 

Normalde sadece 
Bruce Willis filmle-
rinde eğlenceli olan 
bu hikâye türü, Tess 
Gerritsen romanlarında 
da okuma keyfi veriyor. 
Galiba nedeni matema-
tiği doğru kurulmuş, 
nerede sertleşip nerede 
yumuşayacağı iyi ayar-
lanmış olay örgüleri ve 
tabii ki o sinematogra-
fik anlatım. 

Küresel komplo
Proje: Ölümcül Virüs’ün 
kahramanı Catherine 
gece ıssız bir yolda 
arabasına aldığı yaralı 
bilim insanı Victor’la 
beraber kendisini 
küresel bir komplonun 
ortasında buluyor. Ar-
tık peşlerinde biyolojik 
silah yapmaya çalışan 
ruh hastası bir ilaç 
şirketi ve aralarında ilk 
anda filizlenen aşk var. 
Aşk Ölümden Uyanış-
tır’daki gelin Nina 
ise kiliseye yapılan 
bombalı saldırıdan 
damadın düğün günü 
sırra kadem basması 
sayesinde kurtuluyor. 
Düğün iptal ediliyor, 
derken bomba patlı-
yor ve soruşturmayı 
yürüten yakışıklı 
dedektif Sam Navarro 
hayatımıza giriyor. 
Peki ama damat Robert 
nerede? Saldırıyla bir 
ilgisi var mı? Nina’nın 
dedektifle yakınlaşması 
ona ihanet sayılır mı? 
İşte bir polisiye romanı 
merakla okumamıza 
yetecek sorular… 

Gerçi iki kitapta 
da Gerritsen’in ustalık 
dönemi eserleri sayılan 
Rizzoli ve Isles roman-
larındaki katmanlı 
hikâyeler, gelişkin adli 
tıp ve soruşturma tek-
nikleri ya da karakter 
derinlikleri henüz o ka-
dar yok. Yine de yazarı-
mızın o çok sevdiğimiz 
anlatımı ikisinde de var 
ki yorucu bir günün 
sonunda ayaklarımızı 
uzatıp elimize kitapları 
aldığımızda, çay eşli-
ğinde pek iyi gidiyor.   

Proje: Ölümcül 
Virüs/ Tess Geritsen/ 
Çeviren: Özlem Gülte-
kin/ Doğan Kitap

Aşk Ölümden Uya-
nıştır/ Tess Geritsen/ 
Çeviren: Bahar Yaldız 
Çelik/ Doğan Kitap

Tuna Kiremitçi
Kitap Dedektifi

kiremitciev@gmail.com

Normalde sadece Bruce Willis 

filmlerinde eğlenceli olan bu hikâye 

türü, Tess Gerritsen romanlarında da 

okuma keyfi veriyor

Romantik 
polisiye kraliçesi

Kapanma günlerinde 
okunacak 16 kitap

Sokağa çıkamıyoruz 
diye, yeni kitaplarla 
yeni dünyalara 
açılamayacak da 
değiliz. Yayınevleri 
her ilgi alanına hitap 
edecek dumanı 
üstünde eserlerle 
karşınızda

Tess Geritsen

ELİF’İN SEÇTİKLERİ:
YENİ KİTAPLAR

etanriyar@gazeteoksijen.com
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Youth’un seçmelerine 
gitmek istememiştim

Sizi bir oyuncu olarak Paolo Sorren-
tino’nun Youth filmindeki Luca Moro-
der karakteriyle de tanıyoruz. O filmde 
yer almanızın hikayesi nedir? 

Sorrentino, oyuncu seçimi için beni 

İtalya’ya davet etti. İlk başta gitmek iste-

medim çünkü Roma’ya kadar gitmek is-

temiyordum. Sonra Sorrentino’nun Oscar 
kazanan önceki filmi “La Grande Bellezza” 

yı izledim ve fark ettim ki bu adam harika 
bir klasik sinema yapıyor.

Sorrentino ile birlikte çalışmak 
nasıl bir duygu? Bu deneyim size  
neler kattı?

Sorrentino ile çalışmak büyük bir ay-

rıcalıktı. O bir besteci. İmgelerin zihninde 
şekillenmesine izin verir ve bu imgeleri 
düzenleyerek ritim, melodi ve ahenk verir. 
Bu müziktir. Karakterim Luca Moroder iyi 
bir dağcıydı ama kadınlar hakkında hiçbir 
fikri yoktu. İlk görüşte aşka dair küçük 
bir hikayeydi. Ve tabii ki Rachel Weisz 
ile uçurumun üzerinde bir ipin üzerinde 
sallanmak harikaydı.

Sizi Youth filminin oyuncusu olarak 
mı yoksa ödüllü bir yazar olarak mı 
tanımaları daha çok hoşunuza gidiyor? 
Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Ciddi bir görme bozukluğuyla 
büyüdüm ve Viyana’da bir körler oku-

luna gittim. Çocukken her zaman kendi 
küçük dünyamda yaşadım. Daha çok bir 
içselleştirme haliydi... Oyunculukla ise 

içselleştirmeleri dışsallaştırmalı veya 
büyütmeli, görünür kılmalısınız. Bu ise 
asla benim güçlü yanım olmadı. Genç 

bir adamken tiyatro okuluna gittim ve 
ardından tiyatro sahnelerinde çalıştım. 
Tiyatroda ne zaman sahne alsam her 
zaman çok utanır, yerdeki tahtaların beni 
yutmasını isterdim. Öte yandan kamera 
önünde, film ya da televizyon için çalış-

mak bana pek de zor gelmiyor; kameranın 
sessiz hoşgörüsü beni koruyor. Ama en 
çok yazı masamda kendimi çok rahat ve 
güvende hissediyorum. Orada tamamen 
kendim olabilirim. Esasen hiç kimsenin 
bana bakmadığı, masamda yalnız başıma 
oturup yazı yazmadığım sürece, kendimi 
evde ve rahat hissetmiyorum.
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Sevgili kitap 
terapisti, ben yaşını 
almış bir okuru-

nuzum ve gençleri 
anlamakta, onlarla 
iletişim kurmakta 
zorlanıyorum. Kendi 
torunlarımla bu 
sürekli bir proble-

me dönüşüyor. Ne 
tavsiye edersiniz? 
Zerrin

Sevgili Zerrin 
Hanım, her şeyden 
önce bu köşeyi takip 
edip, bu soruyu 
soran bir anneanne 
yahut babaanneyle 
kim ne iletişim prob-

lemi yaşar hayal bile 
edemiyorum, ama 
madem sordunuz, 
madem bu konuda 
sıkıntıda hissedi-
yorsunuz, bakalım 
elimizde neler var. 

Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, ben 
ve 50’lerine merdiven dayamış ya da aşmış diğer 
arkadaşlarım da bu sıkıntıyı ara ara yaşıyoruz. Eskiden 
akıllı olan, eskiden komik olan, eskiden neslinin 
“cool”u olan biz, nedense bir eşik var sanki, o atlan-

dığı anda artık öyle olamıyoruz. Ben çareyi mizahta 
buluyorum. Kendimle dalga geçebilmekte buluyorum. 
Geçen gün kaç yıllık 23 Nisan şar-

kısını yanlış söylediğimi kızım he-

men yakaladı: “Sevinin büyükler, 
övünün küçükler” demişim. Tabii 
hemen geçti dalgasını unutkanım 
diye. “Yoo,” dedim “ben bundan 
sonra sevineceğim, buyur sen 
övün.” Günlerdir aramızda bunun 
kavgası veriliyor. Kim sevinecek 
kim övünecek… 

Pardon lafı uzattım, hemen 
önerilerime geçiyorum. Son 
zamanlarda okuduğum harikula-

de bir kitap tam da bu özelliğiyle 
dikkatimi çekmişti. Yeryüzünde Bir 
An İçin Muhteşemiz. Amerika’da 
yaşayan Vietnamlı bir ailenin hikâ-

yesini küçük bir oğlan çocuğundan 
dinliyoruz. 

“İki dil birbirini götürür” der 
Barthes, üçüncü bir dili çağırır. 
Bazen kelimelerimiz az ve birbirine 
mesafelidir, bazense yok oluverir-

ler. İki durumda da, her ne kadar 
cildin ve kıkırdakların boyunduru-

ğunda olsa da, el dilin yetmediği 
noktada üçüncü bir lisan olarak 
hayata geçebilir.”

İngilizce bilmeyen annesi ve anneannesi ile 
arasındaki dil farkından dem vuruyor olsa da aslında 
kahramanımız annesiyle kendisi arasında bir türlü ku-

rulamayan diyalogdan bahsediyor bana kalırsa. Şaşır-

tıcı olan ise annesini atlayıp anneannesiyle o diyaloğu 
kurabilmesi. Orada da dil şefkat dili. Bunun da yazar 
tarafından bilinçli bir seçim olduğunu düşünüyorum. 
Şefkat. Önemsenmeli. 

Bir başka önerim Her Şey Aydınlandı. Genç bir adam 
Amerika’dan Ukrayna’ya giderek elindeki eski bir 
fotoğrafla, soykırımda büyükbabasını Nazilerden kur-

tarmış olma ihtimali olan bir kadını aramaya başlıyor. 
Burada benim size dikkatle bakmanızı önereceğim 
karakter, bu genç çocuğa yolculuğunda eşlik eden yaş-

lı adam. Oradaki mizah aslında daha önce anlatmaya 
çalıştığımı en güzel şekliyle gösteriyor. Okumanızı 
muhakkak tavsiye ediyorum. 

Yaranıza merhem bir başka kitap da şüphesiz 
Yaprak Dökümü. Aman şu bildiğimiz roman mı deme-

yin, bir de bu gözle okuyun. Çünkü aslında gençlerle 
yakalanamayan iletişim elbette nesil farkından kay-

naklanmakta. Yaprak Dökümü’ndeki o sancılı dönem, 
yani Birinci Dünya Savaşı sonrası yılları şimdikinden 
çok mu farklıydı sizce? Orada Batılılaşma çabası ve 
bunun yarattığı zorluklar ekseninde anlatılan, bugün 
pekâlâ geçerliliğini korumakta. Batılılaşmış olsak da 
yahut yerimizi kabullenmiş ve bir Batı-Doğu sente-

zinde yaşasak da birbirinden farklı nesiller arasında 
daima bir yaklaşım farkı olacak. Gitgide birinden birine 
yakınlaştığımız için değil, evrimleşmenin kuralı bu 
olduğu için… 

Bir de naçizane şunu söyleyeceğim. Görmüş geçir-

miş nesillerin genç nesillerle bir iletişim dili bulmaya 
çalışması konusunda sizi örnek almalı, bunu onlardan 
beklememeliyiz. Teşekkürler ve tebrikler.  

REÇETE:

1. Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz, Ocean 
Vuong, Çeviren: Deniz Koç, Harfa.

2. Her Şey Aydınlandı, Jonathan Safran Foer, 
Çeviren: Algın Sezgintüredi, Siren Yayınları.

3. Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin,  
İnkılap Kitabevi. 

Okumak duyguları 
tanımanızı sağlar, 
ruhunuzu iyileştirir. 
Haftalık bibliyoterapi 
seansına hoş geldiniz. 
Derdinizi yazın, derman 
olacak kitabı söyleyelim...

bibliyo@gazeteoksijen.com

Bibliyoterapi

ASLI 
PERKER

Gençleri 
anlamıyorum
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Ocean Prey, John Sandford, 

 Putnam

The Hill We Climb, Amanda Gorman, 

Viking

The Devil’s Hand, Jack Carr, Emily 

Bestler/Atria

The Four Winds, Kristin Hannah,  

St. Martin’s

Where The Crawdads Sing, Delia 

Owens, Putnam

The Midnight Library, Matt Haig, 

Viking

Stargazer, Anne Hillerman, Harper

The Good Sister, Sally Hepworth,  

St. Martin’s

The Red Book, James Patterson ve 

David Ellis, Little, Brown

When The Stars Go Dark,  

Paula McLain, Ballantine

Amazon Türkiye, D&R, eganba, Hepsiburada, İdefix, Kitapyurdu, Remzi Kitabevi 
çok satanlar listelerinin ortalamasıyla oluşturulmuştur. 

YERLİ YABANCI The New York Times Çok Satanlar Listesi

ÇOK SATANLAR

Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin, 
Doğan Cüceloğlu, Kronik Kitap

Veba Geceleri, Orhan Pamuk,  

Yapı Kredi Yayınları

Empedoklesin Dostları, Amin  

Maalouf, Yapı Kredi Yayınları

Yakın Tarihin Gerçekleri,  

İlber Ortaylı, Kronik Kitap

Kısmet, Tuğçe Işınsu,  
Feniks Kitap

Seyir, Piraye, Mona Yayınevi

Her Doğum Bir Hikaye-Bilinçli Ha-
milelikten İdeal Doğuma Uzanan 
Yolculuk, Furkan Kayabaşoğlu, 
Kronik Kitap

Küllerin Günü, Jean-Christophe 

Grange, Doğan Kitap

Gecikmeli Teslimiyet, M. Barış 
Muslu, Doğan Kitap

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever, 

Esra Ezmeci, Destek Yayınları

Patates tarlasında doğan 
‘Mahler’ romanı

ELIF TANRIYAR
etanriyar@gazeteoksijen.com

A
vusturyalı oyuncu, senarist 
ve romancı Robert Seethaler, 
karmaşık yaşamları kendine 
özgü, sade ve neredeyse sert 

bir dilde anlatabilmek gibi olağanüstü 
bir yeteneğe sahip bir yazar olarak de-
ğerlendiriliyor. İçlerinden biri (40 dile 
çevrilen Bütün Bir Yaşam) Uluslararası 
Man Booker Ödülü aday listesinde de 
yer alan dört roman sahibi Seethaler; 
aynı zamanda Paolo Sorrentino’nun 
Michael Caine ve Harvey Keitel’li 
Youth / Gençlik filminde rol almış olan 
bir oyuncu da… 

Seethaler’in Bütün Bir Yaşam ve Top-
rak adlı romanlarından sonra son ro-
manı olan Son Senfoni (Çeviren: Regaip 
Minareci) de kısa bir süre önce Timaş 
Yayınları’ndan yayımlandı. Son Senfoni, 
müzik tarihinin belki de en güçlü 
senfonilerini bestelemiş olan Gustav 
Mahler’e New York’tan Avrupa’ya 
giden bir gemide, ölümünden önceki 
son yolculuğunda edebi, duygusal ve 
lirik bir anlatıyla eşlik ediyor. Mah-
ler’in kopuk düşüncelerinde canlanan 
anıları, yolculuk öyküsünün bütününü 
oluşturuyor. Seethaler yeni romanını 
Türkiye’den ilk kez Oksijen’e anlattı.

Bütün Bir Yaşam kitabınız için 
“Sadece basit bir adamın hikayesini 
anlatmak istedim” demişsiniz. Ar-
dından gelen Toprak pek çok sıradan 
insanın ölümden sonra kendi ağız-
larından yaşama dair küçük anlarını 
anlatıyordu. Üçüncü durak olan Son 
Senfoni’de ise tam tersine hiç de basit 
olmayan, tarihin en ünlü ve başa-
rılı insanlarından biri olan Gustav 
Mahler’in yaşamına dair bir öyküyü 
anlatıyorsunuz. Ama aslında sıradan 
ya da değil tüm insanlar acı, hayal 
kırıklığı, başarı ya da mutluluğu aynı 
şekilde hissediyor.

Herkes hayatının bir noktasında acı 
çekecektir, bu kesin. Herkesin kendi 
kişisel ıstırabı var. Ve tabii ki sevinçleri. 
Bunlarla uğraşmak bizi ayırır - ama 
aynı zamanda bizi birbirine de bağlar. 
Yaşlı bir köylü kadın, bir Türk ma-
denci ya da Gustav Mahler… Herkes 
ölüm karşısında eşittir. Ancak yazar-
ken hep bunları düşünmüyorum. Öyle 
oluveriyor.

Sanırım Mahler fikri yaşamınıza 
bir kibbutz ziyareti sırasında radyoda 
duyduğunuz bir ezgisiyle girmiş. O 
ilk esinin gelme hikayesini ve neden 
Mahler’e dair bir roman yazmaya 
karar verdiğinizi anlatır mısınız…

Bir tarlada patates toplarken, her 

zaman iki atla yakınlarda olan yaşlı bir 
adamla tanıştım. Birbirimizle konuş-
tuk ve onun Holokost’tan kurtulan 
biri olduğu ortaya çıktı. Yanında hep 
taşıdığı küçük radyosunda, bir gün 
Gustav Mahler çalıyordu. Bu yaşlı be-
yefendinin yanında, öğle sıcağındaki o 
müziği unutamam. Ve şimdi, çok yıllar 
sonra, bu kitabı yazdım. Ancak elbette 
bu karşılaşma tek başlangıç noktası 
değildi. Dürüst olmak gerekirse: İlham 
hakkında fazla bir şey söyleyemem. 
Sadece oluşur. Bir karakter, bilinçdışı-
nın sisinden bir figür, bir görüntü, bir 
sahne belirir ve yavaş yavaş şekillenir 
ve ışığa kavuşur. Şans ve bol çalışma 
ile de bütün bir hikâye haline gelir.

2016 Uluslararası Man Booker lis-
tesinde Bütün Bir Yaşam adlı romanı-
nızla yer alınca ne hissettiniz?

Ödüller gerçekten önemli değil 
ama güzeller. Dürüst olmak gerekirse, 
Uluslararası Man Booker’ı duyma-
mıştım bile. Orada burada işlerimi 
takdir eden biri var ve bu harika. 
Kitap şimdi 40’tan fazla dile 
çevrildi, bir yazar daha fazla 
ne ister? •

Robert Seethaler hem Uluslararası Man Booker adayı bir yazar hem de Youth filminde rol almış  
bir oyuncu. Yeni romanı Son Senfoni’de ünlü besteci Mahler’in yaşamına dair bir hikaye anlatıyor

“Hikayeleri 

ve imgeleri 

dışarıda değil, 
içimde ararım. 

Gerisi çalışmak. 
İşin sırrı basit: 

Sadece yap. 
Otur ve yaz. 
İlginizi veya 

arzunuzu takip 

edin.”

  ©
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“Saf dahiler yoktur. 
Bu sadece bir 

efsanedir. Sadece 
daha ateşli bir 

şekilde ve çoğundan 
farklı algılayan 
insanlar vardır. 

Çok az sözde 
dahi, sıkı çalışma 
olmadan başarılı 

olabilir. Mahler en 
iyi örnekti. Düşene 

kadar çalıştı.”
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Kahramanlar da 
bir gün yaşlanır

Henning Mankell kendi yarattığı usta 
dedektif Kurt Wallander’le vedalaşma vakti 

geldiğinde Huzursuz Adam’ı yazmıştı

ECE ERDOĞUŞ LEVI
eceerdogus@hotmail.com

B
eth Cox’un yazdığı, 
Blue Peter Book 

ödüllü Gücünü Keşfet 

ve Kendine Güven, 8 yaş 
üstü çocukları istekleri, 
duyguları ve davranışları 
üzerine düşünmeye sevk 
edecek, kişisel gelişimle-

rini destekleyecek kılavuz 
kitaplar…

Gücünü Keşfet’te çocuk-

ların yeteneklerini, 
yapabilecekleri-
ni, isteklerini ve 
duygularını tanıyıp 
davranışlarıyla 
nasıl ilişkilen-

direbilecekleri 
örneklerle anlatılıp 
alıştırmalarla sunu-

luyor. Beyin gücünü 
kullanmak, iyilik 
yapmak, olumlu 

düşünmek, 
gerektiğinde 
silkelenmek 
gibi öneriler-

le…  
Kendine 

Güven’de ise çocukların 
güçlü yönlerini keşfetme-

leri, kalabalık içinde ya da 
karşısında yaşadıkları so-

runlar, vücut dili kullanımı, 
cesaretli olmak, arkadaşlık 
bocalamaları ve hata 
yapmaktan korkmamak 
üzerinde duruluyor. Gücünü 

Keşfet ve Kendine 
Güven, çocuklarımızı 
kendilerini ve çevre-

lerini tanımak üzere 
keşfe çıkaracak. 

Gücünü Keşfet/ 
Kendine Güven/ 
Beth Cox/ Resimle-
yen: Vicky Barker/ 
Çeviren: Tülin Er/ 
Doğan Egmont Ya-
yıncılık/ 32 Sayfa •

Çocuklar için kişisel gelişim

B
aştan söyleyeyim; 
‘Kitap Dedektifi’ Tuna 
Kiremitçi’nin alanına 

girmeye niyetim yok. Sa-

dece bir Henning Mankell 
hayranı olarak Kurt Wal-
lander’in “veda kitabı”nı 
hatırlatıp, sonra da köşeme 
çekileceğim.

Genel bir tanımla Nordic 
Noir olarak adlandırılan İs-

kandinav polisiyesinin tar-

tışılmaz ustası Mankell’in 
ülkemizde hatırı sayılır bir 
okur kitlesi var. 2015’te, 
henüz 67 yaşındayken bu 
dünyadan ayrılan 
aktivist yazarın 
tanınırlığında en 
büyük pay hiç kuş-

kusuz Wallander’in.
Aslında Man-

kell, ilk kitabını 
1991 yılında yazdığı 
Kurt Wallander’le çok daha 
önce vedalaşmayı düşü-

nüyordu. Serinin en iyi 
kitaplarından olan Ayazdan 
Önce’de sahneyi usta de-

tektifin kızı Linda’ya teslim 
etmenin yollarını aramıştı. 
Kurt ile Linda’nın birlikte 
çalıştıkları davanın en 
etkileyici yanı, polisiyenin 
dinamikleri içine yerleştiril-
miş bir baba-kız hikayesiy-

di. İsveç’in tedirgin ve kas-

vetli havasına, yeni dünya 
düzeninin politik arızalarını 
da yerleştiren Mankell, o 
zamandan beri Wallan-

der’le nasıl vedalaşacağının 
hesabını yapmaktaydı.

Hafızayla mücadele
Bu maceraya emekli bir 
deniz subayının Stockholm 
yakınlarında bir ormanda 
kayboluşuyla başlıyo-

ruz. Olayın Wallander’in 
meselesi haline gelmesinin 
nedeni yine Linda. Çünkü 
kaybolan subay, Linda’nın 
kayınpederi. Kaybolma, 
izini kaybettirme ve geç-

mişten gelen dosyaların 
açılması Mankell’in hem 
sevdiği hem de sıklıkla 
kullandığı izlekler.

Huzursuz Adam’ın önceki 
maceralardan önemli farkı, 
İsveç’in sorunlarını her fır-

satta dile getiren karamsar 
kahraman Wallander’in 
artık yaşlılıkla yüzleşiyor 
olması. Sağlıksız beslenen, 
alkolle arası hep iyi olan, 
huzuru opera dinlemede 
bulan dedektifimiz bu 
macerada hafızasıyla baş 
etmek zorunda kalıyor. 

Hep aynı problem
Anlayacağınız seri roman-

lar yazan bütün yazarların 
ortak sorunu devreye 

giriyor: Kahramanlar da 
yaşlanır. Romanın en 

güçlü sahnelerini de 
Wallander’in bu du-

rumla hesaplaşmak, 
yüzleşmek ve başa 
çıkmak zorunda 
olduğu sahneler 
oluşturuyor. Üstelik 
çözmeye çalıştığı 

mesele, Soğuk Savaş yılla-

rına ve Gizli Servis’e kadar 
uzanıyor. 28 Şubat 1986’da 
eşi ve oğlu ile sinema-

dan evine dönerken, faili 
meçhul bir cinayete kurban 
giden sosyal demokrat baş-

kan Olof Palme de Huzursuz 
Adam’ın sayfalarında yerini 
alıyor. Bir yandan kahrama-

nımızla vedalaşacağımızı 
bilmek, bir yandan kapalı 
kapılar ardında yürütülen 
politikaların içinde kaybol-
mak, bir yandan da yakın 
dönem dünya politikasını 
başka bir çerçeveden 
okumak fırsatı veren ro-

man, özelikle ortalarından 
itibaren baş döndürücü bir 
hızla ilerliyor.

Wallander serisinden 
bir kitap okumamış ya da 
kitaplardan yola çıkarak 
yapılmış dizileri izlememiş 
olanlar geç kaldıklarına 
yansın. Yeri gelmişken; bu 
dedektifin doğuş hikâyesini 
anlatan dizi Young Wallan-
der’i Netflix’te izleyebilirsi-
niz. Şimdi polisiye romanlar 
hakkındaki yazıları yine 
Kitap Dedektifi’ne bırakıp 
köşeme çekilebilirim.

Huzursuz Adam/ Hen-
ning Mankell/ Çeviren: 
Seda Hauser/ Altın Kitap-
lar/ 544 Sayfa •

İ
lk romanı Kabuk ile lafın 
gelişi değil de gerçekten 
dikkatleri üzerine çeken bir 
isim olarak aklımızda kal-

mıştı Zeynep Kaçar. Dil 
ve kurgudaki titizliğinde 
yıllardır yazdığı tiyatro 
oyunlarının da payı vardı 
şüphesiz. Aynı zamanda 
MSM Tiyatro Bölümü 
ve İstanbul Üniversitesi 
Dramaturji Bölümü’nden 
mezun bir tiyatro oyun-
cusu ve yönetmeni Kaçar. Şimdi 
ikinci romanı Yalnız’ı (Doğan 
Kitap) yayımladı. Bu romanda 
şimdi yollarına “yalnız” devam 
eden zamanının önemli kadın 
rock gruplarından Volvox’un da 
izleri var, daha doğrusu cesaret-
leri ile Kaçar’a ilham olmuşlar. 
Rock star olacakken evli barklı 
bir fizik öğretmeni, sonra tarikat 
şeyhinin ev hayvanı ve katil 
karısı olan Feray’ın hikâyesi Yal-
nız. Bu süreçte sadece hayalle-
rini, hayatını, şehrini değil bir 
ülkeyi de kaybeden Feray’ın 
hikâyesi ama “yalnız” Feray’ın 

hikâyesi değil; bir ülkenin de 
hikâyesi... Gazetelerde, sos-
yal medyada hashtag’lerden 
tanıdığımız öldürülen kadınla-
rın da hikâyesi…  Kitabın arka 
kapağındaki “Zeynep Kaçar bir 
kadınla bir ülkenin aslında ne 
kadar benzediğini gösteriyor” 
cümlesi ise her şeyin özeti. 

“Kalbimin sızısı, 
iki yılımın yarısı hem 
şakam hem öfkem” diye 
duyurmuşsunuz Yal-
nız’ın çıkışını...

Yalnız, kalbimin 
sızısı çünkü hayatım-
daki önemli bir parçayı 
söküp masanın üstüne 

koymuşum gibi. Beni rahatsız 
eden o mekanizmayı herkese 
teşhir etmiş, biraz onarmış biraz 
kırıp parçalamışım gibi. Bitince 
bir sızı kalıyor geriye. Yazma 
dönemindeki yalnızlığın ve ve-
dalaşmanın sızısı da var ayrıca. 
Bir şaka da var. Feray aklının 
ucundan geçirmediği bir hayatı 
yaşıyor. Yaşaması gereken hayat 
ise bir hayale dönüşüyor. Ne 
orada ne burada, hem orada 
hem burada.  

Feray rock star olacakken 
kendini bir anda aslında dok-
tor olan ama sonra tarikat şeyhi 

ilan eden bir adamın sürekli 
çay demleyen ve hatta bir süre 
sonra sandıkta yaşayan karısı 
oluyor… Bu hikâyenin sizdeki 
çıkış noktası neydi?

10-12 yıl kadar önceydi, bir 
gün İstiklal Caddesi’nde yürür-
ken, bir anda aslında sandığım 
şehirde, ülkede olmadığımı fark 
ettim. Burası Ortadoğu’ydu ve 
ben o ana dek fark etmemiştim. 
Benim için çok çarpıcı bir andı. 
Sonraki tüm zamanlarda geç-
mişim hiç olmamış gibi, 
gizli bir el, geçmişime 
ait tüm izleri silmiş 
gibi bir hisle yürüdüm 
caddeyi. Sonra bugün-
lere geldik. ‘Bu ülke, bizim 
kuşağımızda geleceği parlak, 
umutlu, az çok okumuş yazmış 
bir kadını nasıl şekillendirdi?’ 
sorusunun cevabını aradım 
roman boyunca. Çay demleyip 
sandıklara tıkılmadık ama aşağı 
yukarı öyle bir şey oldu. •

T Ü R K i Y E ’ N i N  Y E N i  N E S i L
A T I Ş T I R M A L I Ğ I  Z Ü B E R ’ D E N

“Hurmaların Kraliçesi” olarak da bilinen Deglet Noor hurması, sadece bizlerin değil,
aynı zamanda şeflerin de vazgeçemediği, pek çok hurma çeşidine göre lifi yüksek, şekeri düşük bir türdür.
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#zuberlezzetler  |  #dahaiyigıdadahaiyigelecek  |  #betterfoodbetterfuturezuberlezzetler.com
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“90’larda 
İstiklal bir 
lunapark 
gibiydi”

İki zamanlı, iki kat-
manlı kurgulamışsınız 
romanı. 90’ların başı 
ve artık biraz daha bu-
gün… 90’ların İstiklal 
Caddesi kayboluyor, 
Arapça tabelalarla anı-
lan bugüne geliyoruz. 

90’larda İstiklal 
bir lunapark gibiydi. 
Tiyatrolar, sinemalar, 
kitapçılar, barlar, kafeler, 
dünyanın merkeziydi 
orası. Kılık kıyafetimiz 
biraz hırpaniydi gerçi, 
onu beğenmiyorlardı 
herhalde. Ama dünya 
değişiyordu. Cadde de 
dünyaya uyum sağlıyor-

du. Bugün de dünyaya 

uyum sağlıyor. Yeni 
dünya bu, sessizce kabul 
etmek gerek belki. 

Romanda Feray 
âşık olup evlendiği 
Veli’ye göre çok farklı 
bir aileden geliyor. Ha-
yalleri, yolu çok farklı 
iken bir anda başka bir 
dünyanın insanı oluyor, 
insanı da değil kendi 
deyimiyle ev hayvanı… 
Kara sevdaya tutulmuş 
gibi de değil. Neden 
tüm bunlara katlandı 
diye düşünmeden ede-
miyor insan…

Yaşlanmak gibi 
düşünebiliriz belki. 20 
yaşından 50 yaşına 
ani bir geçiş yapsak, 
çirkinliğimize yüreğimiz 
dayanmaz. Ama yavaş 
yavaş olunca insan 
hoşlanmasa da alışıyor. 
Her aynaya baktığın-

da henüz gencim diye 
kendini kandırabiliyor 
böylece. 

SIBEL ORAL 
sibelo@gmail.com

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Zeynep Kaçar’ın 
yeni romanı Yalnız, rock yıldızı olmak isterken 
bütün hayallerini kaybeden bir kadını anlatıyor

Birbirine benzeyen
bir kadın ve bir ülke

“1980ler’in sonunda kurulmuş bir kadın rock 
grubunu (Volvox) çok ilham verici buluyorum. Ana 

karakterim Feray’ı şöyle bir düşünceyle kurguladım: 
Çok güçlü bir kadın, eğer bir gün çok güçlü olamaz 

ve hayatı anlık kararlarla başka başka yönlere sapar 
durursa ve sapmalar onu gerçek hayatın paralel 

evreninde karanlık bir dünyaya taşırsa ne olur?” 
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Oya Eczacıbaşı (İstanbul Modern  
Yönetim Kurulu Başkanı)

İstanbul Modern’in Türkiye 
sanat ortamındaki kadın 
sanatçıları görünür kıldığı 

sergilerine Selma Gürbüz ile devam eder-

ken kendisini kaybettik. Sergi hazırlıkları 
sırası ve sonrasında kendisi de bizim gibi 
heyecanlıydı. Kendisini bu kadar erken ve 
zamansız kaybetmek hem bizi hem tüm 
sanatseverleri çok üzdü. Selma’nın son 
dönem çalışmalarından olan Birbirimize 
İyi Bakalım adlı yapıtını kadın sanatçıların 
üretimlerine destek olmak ve temsillerini 
güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Ka-

dın Sanatçılar Fonu desteğiyle, İstanbul 
Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’na 
kazandırmıştık. Selma Gürbüz’den bize 
kalan son yapıt olacağını asla tahmin 
edemezdik. Çok üzgünüz.”

“Daima sadeliğin nezaketini 
bulmak istedi”
Levent Çalıkoğlu (İstanbul  
Modern Direktörü)

Tüm kariyerini doğanın 
enginliğinde, geçmiş 
kültürlerin mirasında, 
canlıların sıcaklığın-

da, ait hissettiği sanatçıların 
ışığında ve renginde aradı Selma. 
Arzusu, tutkusu, öğrenme isteği, 

heyecanı sonsuzdu. Fazla-

lıklardan kurtulmak, 
sadeliğin nezake-

tini ve anlamını 
bulmak istedi 
her zaman. 
İnsan olarak 
hep kıyılarda 

durdu Selma, 
kalabalıklarda 

görünür olmayı 
sevmedi, sanat ortamı-

nın içinde kaybolmayı iste-

medi. Bu sergi için çok çalıştık, 
çok hayaller kurduk, yıllarca 
nasıl gerçekleştireceğimizin 
planlarını yaptık. Çok mutluydu 
sonuçtan, seyircinin ilgisinden, sa-

natının sunumundan. Çok sevdiğim 
bir dostumu, özel bir sanatçıyı kaybet-

menin üzüntüsü içindeyim.”

“Çağdaşı sanatçılardan 
hiçbirine benzemez”
Ünal Göğüş (Koleksiyoner,  
Gürbüz’ün dostu)

Selma Gürbüz eserleriyle 
ilk kez 1986’da Urart Sanat 
Galerisi’ndeki sergisinde 

karşılaştım. Henüz 26 yaşında genç bir 
sanatçının çini mürekkebi ile yaptığı 
kuşbakışı iki boyutlu hayvan fügürleri, 
özellikle de kedi ve yılanı görselleştirme 
şekli ilgimi ve dikkatimi çekti. 1987 yılın-

da bu hayvan figürlerini pik demir döküm 
ile yere serilen pürtüklü ve düzensiz yü-

zeyleriyle son derece etkileyici yontulara 
dönüştürmesi, Selma’nın çağdaşlarından 
kimselere benzemeyen bir sanatçı oldu-

ğunu kanıtlıyordu. 
Selma’nın yapıtlarını günümüzde 

değil; Osmanlı minyatürleri ve Siyah 
Kalem’in minyatüre getirdiği mizah ve 
düşsel yaratıklarda, meleklerde, cinlerde, 
perilerde, aşk ve sevda hikayelerinde, 
tehlikeli oyun ve uzak yolculuk hikayele-

rinde bulabiliriz.
1986 senesinden bu yana Selma ile 

olan ilişkimiz zamanla aramızda yakın 
dostluk ve sanatçı-koleksiyoner ilişkisi-
nin doğmasına ve ailemizin bir parçası 
olmasına neden olmuştur. Sanatçı ve 
dost olarak paylaştığımız güzel anıla-

rımız, bizim için çok özel ve değerlidir. 
Her zaman özlem ve sevgiyle anacağız. 
Zamansız ve genç yaşta aramızdan 
ayrılan sevgili Selma’yı retrospektif bir 
sergi ve monografi ile anmak en büyük 
arzumdur.”

“Batı eğitimli bir  
Doğu tutkunuydu”
Prof. Hüsamettin Koçan  
(Sanatçı, Gürbüz’ün hocası)

Selma’yı 80’li yıllarda tanıdım. 
İngiltere’den yeni gelmiş, Mar-

mara Üniversitesi’nde atölyemi 
seçmiş. Enerjik, coşkulu, hızlı fırça darbeleri ile 
resimler yapan, parlak takılardan hoşlanan, 
çok çalışkan, tulumu, eli yüzü gözü boya içinde 
bir gençti… Fakülteden sonra aile dostumuz 
oldu, her geçen gün kendini yeniledi. Etrafına 
dikkatle bakar ve her ilgi duyduğu tekniği kul-
lanmak isterdi. Renkli resimlerinden heykele, 
oradan da derin duyarlılığa ve beğenisi 
yüksek bir anlatımcılığa uzandı. 
Yıllar önce bir döküm atölyesine 
gidince pik dökümlerle ilgilendi. 
Sonra yüzeyi çok sevdi. Heykelleri 
ile resimleri arasında tutarlı bir bağ 
kurdu. Batı eğitimi almış, Doğu’ya 
tutkun bir mekânsızdı. 

Sabahleyin bahçemde çiçek 
açan mor salkıma onu soracağım. 
20 yıl önce bana bahçem için Selma 
getirmişti...”

SANAT
30 NİSAN-6 MAYIS 2021

NAZLI PEKTAŞ
nazlipektas@gmail.com

S
elma Gürbüz, 35 yıl resimleri 
ve heykelleriyle hatırlanmaya 
değer şeyler anlattı. 

Uzaklar, kadınlar, hayvanlar, 
ağaçlar, melez varlıklar, güneş ve 
ay, bitkiler, gölgeler, aşk, doğum, 

ölüm ve yas…
Yeryüzünü algılarken; duyuları 

belleğiyle kesişti. Hatırladığı imgeleri 
ve anları, belleğinde birbirine bağladı, re-

simlerinde de yan yana getirdi. Bu görüntülere 
yeni imgeler ekleyerek zamandan ve mekân-

dan azade yeni bir anlatı yazdı. Gördükleri ve 
içinden geçtiği diyarlar anlatısının çekirdeğini 
oluşturdu. Ona göre tabiatta olan her şeyde 
bir şuur vardı ve Selma Gürbüz 35 yıl boyunca 
hep bunun peşinde, dahası içinde oldu. Re-

simleri doğanın teninde ve Selma Gürbüz’ün 
belleğinde yeşerdi... Heykelleri de resimlerinin 
kumaşına tutunmuştu, zamanı geldiğinde 
oradan fırladı.

Gürbüz usta bir hikâye anlatıcısıydı aynı 
zamanda. Kelimelere dökülmemiş, imgelerle 
kâğıda ve tuvale anlatılmış hikâyelerdi bunlar. 
Bir yandan teatral bir kurguyla yan yana 
geliyordu bu imgeler, diğer yandan manzaraya 
karışmış dokunun, yahut dokuya dönüşmüş 
manzaranın önünden, izleyiciye dikiyorlardı 
gözlerini.

Doğanın içeriden dışarıya aktığı, 
toprağın coştuğu dünyayı anlattı
İmgeler geçmişin ipleriyle örülür onun yapıt-

larında. Batı sanatına, Doğu’nun yeryüzüne 
dokunduğu yerden değer. Gürbüz bir yandan; 
Türk, İran ve Hint minyatürlerine, Uzakdoğu 
sanatına, Japon gravürlerine, gölge tiyatrosu-

na ve Siyah Kalem’e temas eder, diğer yandan 
ise Édouard Manet’yi, Velazquez’i, Mona 
Lisa’yı resimlerine çağırır. Bu buluşma bilindik 

bir yakınlaşmayı işaretlemez. Eski ve 
yeni, geçmiş ve şimdi; mürekkep-

le, boyayla, kâğıt ve tuvalde 
buluştuğunda, yeni bir dünya 
aralanır: İçerdekilerin dışar-

dakilerle buluştuğu, doğanın 
içeriden dışarıya aktığı, hayvan-

lar aleminin, insanlar aleminde 
nefes alabildiği, toprağın coştuğu, 

iskeletlerin dans ettiği, siyah mürek-

kepten damlayan mahlukların heykele 
dönüştüğü bir dünyadır bu. Dahası kadınlar 
bu dünyanın başrolündedir. Havva, Kibele 
Afrodit, Medusa, Şahmeran, Meryem Ana… 
Hepsinde de Sema…

Efsaneler, mitler, masallar onun 
imgeleriyle dev bir resim oldu
Kadın oluş, onun üretiminde dişil olanın, doğa-

nın kendisi olduğu gerçekliğinde çoğalır. 
Selma Gürbüz, 1980’li yıllardan bu yana 

düş ve gerçek arasında yansıyan bir ilişki kurar. 
Gölge bu ilişkide bazen resim bazen heykel 
olur. Onun resimlerine bakarken Platon’un 
mağara alegorisi akla gelir: Gerçekler ve göl-
geler birbirlerinin düşleridir. Gürbüz düşü ger-

çeğe giydirir, gerçeği de hikâyelerle resimler. 
Efsaneler, mitler, masallar, şamanik ritüeller 
sanatçının imgeleri eşliğinde dev bir resim olur. 
Selma Gürbüz’ün sanat üretimi Türkiye çağdaş 
sanatı içinde özel bir yere sahiptir. Gelenekle 
çağdaşı, doğuyla batıyı doğada birleştirir ve 
görmenin hiyerarşisini altüst eder. Aşk, haz, 

yas, ölüm ve doğum, bitki ve hayvan, renk ve 
çizgi, boşluk ve doluluk… Cümbür cemaat 
Gürbüz’ün fauna ve florasında canlanır. İs-

tanbul Modern’de devam eden son sergisinin 
adı gibi bu canlanış; Dünya Diye Bir Yer ismine 
özdeş gerçeküstü bir varoluşu sahiplenir ve 
Selma Gürbüz bu varoluşa hep sarılır. Gittiğin 
yerde yeryüzü sana sarılsın Selma Gürbüz.

Türkiye geçen hafta en değerli sanatçılarından birini kaybetti. Selma Gürbüz henüz 61 yaşında aramızdan 
ayrıldı. Onu tanıyanlar ve yakın çalıştığı kişiler hem yeteneğine hem de çalışma aşkına şahitti

etanriyar@gazeteoksijen.com

Elif
Tanrıyar

Kelimelere 
dökülmemiş 
öyküler yazdı
Selma Gürbüz usta bir hikaye 
anlatıcısıydı. Kelimelerle değil, 
kağıda ve tuvale anlatılmış 
hikayelerdi bunlar. Tabiatın 
şuurunun peşinde koştu

Birbirimize İyi Bakalım, 
2020, 198 x 115 cm, El 
yapımı kâğıt üzerine 
kakma, İstanbul Modern 
Sanat Müzesi Koleksiyonu 
(Kadın Sanatçılar 
Fonu’yla koleksiyona 
kazandırılmıştır)

Ünal Göğüş ve eşi Ceyda Göğüş evlerinde, 
Selma Gürbüz eserlerinden bazılarının 
önünde... (Solda “Örtülü Dağ” Nepal kağıdı 
üzeri guaj, arkada “Perde” siyah-beyaz 
deri ve beyaz yağlı pastel, yerde “Boğa” el 
dokuma tün tülü halı çalışması, yine yerde 
demir döküm “Koç Başı” heykeli ile sağda 
“Kuşlu Kostüm” isimli demir dekupaj heykeli)

Selma Gürbüz portreleri: Selma Gürbüz 
Arşivi. İrem Büşra Coşkun Özliyen’e 

teşekkürlerimizle...

1960’ta İstanbul’da doğan Selma 
Gürbüz, sanat eğitimine 1980’de 
İngiltere’deki Exeter College of Art 
Design’da başladı. 1984’te Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris, 
Roma, Buenos Aires ve Barselona başta 
olmak üzere pek çok uluslararası sergiye 
katılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki 
The British Museum, Paris’teki Galerie 
Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, 
Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı 
koleksiyonlarda bulunuyor. 

“Renkli ve büyülü bir 
dünyası vardı”
Öykü Özsoy (İstanbul 
Modern Baş Küratörü)

Resimlerini 
ilk gördü-

ğümde hay-

ranlık duyduğum Selma 
Hanım’la birlikte Dünya Diye 
Bir Yer sergisini çalışırken, onun 
renkli ve büyülü dünyasını kendisin-

den dinleme, onunla birlikte keşfet-

me şansım oldu. Hayatı her yönüyle 
kucaklayan, farklı coğrafyalardan ve 
kültürlerden biriktirdiği yaşama, insan-

lığa, doğaya ait hikâyeleri kendine has 
etkileyici görsel imgelerle bizlere sunan 
muhteşem bir sanatçıydı. Çok erken bir 
kayıp, çok üzgünüm.” 

Sanatını geçmişin mirasında  
ve canlıların sıcaklığında aradı

“Sergi hazırlıkları 
sırasında çok 
heyecanlıydı”

Selma Gürbüz’ün son sergisi  
“Dünya Diye Bir Yer” 30 Haziran 2021’e  

kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
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alperbahcekapili@gmail.com

Üretilen çoğu şey gibi, artık müzik 
de çabuk tüketiliyor, zamanın ruhu 
böyle” diyor Erol Evgin. Fakat o tam 

aksine, 50’yi aşan koca yıldır ürettikleriyle ço-

ğalmaya devam ediyor. Yarattıkları hem kendi 
ruhunu, hem de bizleri endişelerden koruyor. 
Hayatın güzel yanlarına kapı açıyor. Kıymet 
verdiği dostlarının şarkılarını yorumladığı “Sev-

diklerim” adlı albümüyle karşımızda bu sefer 
de... Onunla sanatın aklımızı nasıl koruyabile-

ceğini, mizaha verdiği kıymeti, açmayı düşün-

düğü resim sergisini, telif hakları meselesini, 
Türkiye’deki eğitim sorununu ve Çiğdem Talu ile 
Melih Kibar’ı konuştuk.

Tüm dünya tuhaf bir zamandan geçi-
yor. Sanat bu dönemdeki endişemizi nasıl 
dindirebilir?

Görünmez bir varlığın dünyamızı bu denli 
çaresiz bırakması tam bir travma... Doğa, 
füze rampalarıyla övünen süper güçlere ve 
insanlığa, “Benim sahibim değil konuğumsu-

nuz, kendinize gelin!” dedi. Bu tuhaf zaman 
dilimini doğanın değerini anlayarak, sanatın 
iyileştirici gücüne inanarak ve tabii ki kendi-
mizi koruyarak aşabiliriz. İnsan sağlığı ruh ve 
beden sağlığından oluşur. Ruhumuzun koru-

yucu hekimliği ise müzik ve sanattır. Dünyada 
yaşanan bu zor koşulları değiştiremeyeceğimi 
ve kaygılanmanın enerjimi yok edeceğini bili-

yorum. O nedenle ben çalışarak, üreterek 
endişemi azaltıyorum.

Siz nasıl bir sene 
geçirdiniz? Huzuru 

nerede buldunuz?
Huzuru 

doğa, müzik 
ve resimde 

buldum. İstanbul’un orman köylerinden 
birinde yaşıyorum. Uzun orman yürüyüşleri 
yaptım. Bolca resim yaptım. Anılarımı yazmaya 
başladım. Uzun zamandır aklımda olan bir 
müzik projesini; sevdiğim sanatçı dostlarımın 
sevdiğim şarkılarını “Sevdiklerim” adıyla bir 
albümde topladım.

Bu ülkede bir müzisyen ve yurttaş olarak 
en çok neden rahatsız oluyorsunuz?

Beni çağdaş eğitim eksikliği, eğitim kalitesi, 
eğitimde fırsat eşitsizliği ve daha birçok şey 
rahatsız ediyor. İstanbul’da Beykoz’un köylerin-

den birinde bile okuma-yazma bilmeyen ilkokul 
mezunu çocuk tanıdım. Eğitim kalitesi bir ülke-

de sanatı, siyaseti, demokrasiyi, çevre bilincini, 
üretimi, tüketimi, her şeyi etkiliyor. Koronavirüs 
vakalarının ülkemizde bu denli yüksek olmasın-

da bile eğitim eksikliğinin payı büyük. 
Bir röportajınızda “Sanatçının yapması 

gereken tek şey birleştirmek” demiştiniz. 
Geçtiğimiz haftalarda sanat üzerinden yine 
bir bölünme yaşandı ülkede...

O cümlenin önü, arkası vardır aslında... 
Sanatçının tek görevi birleştirmek değil tabii ki. 
Ancak sanatın birleştirici gücü 
kutuplaşmanın, bölünme-

nin yaşandığı toplumlar için 
yaşamsal önem taşıyor. Uygar 
toplumlarda sanatçıların böy-

le bir derdi olmayabilir. Kutup-

laştırma siyasetinin egemen 
olduğu toplumlarda, sanat-

çının gayreti yangına körükle 
gitmek yerine ortak değerlerin 
altını çizmek olmalı.

Sanat ve siyaset ilişki-
sine dair neler söyleyebilir-
siniz?

Sanat ve siyaset, teknik ve 
taktik gibi iki ayrı kavram. Sanat duygu, akıl ve 
teknikle yapılır. Oysa siyasette taktik her şeyin 
önünde. Bu dönemde ne yazık ki dünya siya-

setinde de olgunluk, hoşgörü, zarafet ve neşe 
eksik. Toplumların bilimle, politikayla henüz 
aşamadığı sorunlara sanatçılar sanatlarıyla ve 
duyguların diliyle ufuk açıcı yorumlar getirir, 
duygularımıza tercüman olur, bakış açımızı 
değiştirir, hatta bazen dayanılmazı dayanılır 
kılarlar...

Kariyerinizde özlemle andığınız bir za-
man dilimi var mı?

70’li yılların ikinci, 80’lerin ilk yarısı... Türk 
pop müziğinin de, benim de önemli ve değerli 
yıllarım... Onlarca hit şarkı ve 3 yıl boyunca her 
gece sahnelediğimiz iki müzikal var bu dönem-

de... “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ve “Şen 
Sazın Bülbülleri”…

Hisseli Harikalar Kumpanyası’nın mizahi 
yanına vurgu yaparak; “Müzikaller kötü 
zamanlara iyi gelebilir” demiştiniz. Mizah 
bize nasıl bir fayda sağlıyor?

“Hayatta en önemli şey neşedir”. Çetin 
Altan’dan duymuştum bunu. Onun “Enseyi 
karartmayın” sözü de çok ünlüdür. Mizah duy-

gusu, zorluklar karşısında insanı korur, supap 
görevi görür. Önemli ve ciddi işlerle uğraşan 
insanlar mizahla rahatlar. Neşeyi kaybetmek; 
bana göre umudu kaybetmekle eşdeğer. Zorluk-

lar gelir geçer. Bu zor dönemi de aşacağız, yeter 
ki içimizdeki sevinci kaybetmeyelim. 

Aynı dönemde Çiğdem Talu ve Melih 
Kibar’la çok yakın çalıştınız. Onlar Türk 
müziğine ve size neler kattılar?

Çiğdem Talu ve Melih Kibar’la Türkiye pop 
müzik tarihinin en unutulmaz şarkılarına imza 
attık. 8 yıl büyük uyum içinde çalıştık. Konserle-

rimde 4 kuşağın birlikte eşlik ettiği onlarca şarkı 
yaptık; “İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor”, 
“İçimdeki Fırtına”, “Sevdan Olmasa”, “Hep 
Böyle Kal”, “Tüm Bir Yaşam” bunlardan bazıları. 
Melih Kibar’ın bestelerinde Türk müziği ma-

kamlarını ve aksak ritimleri kullanması, Çiğdem 
Talu’nun Türk şiiri geleneğine yaslanan şarkı 
sözlerinin büyüsü ve benim de şarkıları, doğru 
prozodiyle, Türkçemizin hakkını vererek seslen-

dirmem geniş kitlelere ulaşmamızı sağladı…
Müziğe dair neyi farklı yaptınız? Bunca 

saygı görmenizin ardında sizce ne var?
Müziğe ömrümü verdim. Ömrümü derken 

aklımdan, kalbimden ve bedenimden söz edi-
yorum. İnandığım şeylerin peşinden gittim hep. 
İnanmadığım bir şeyi yapmadım, inanmadığım 
şarkıyı da söylemedim. Duruş, tutarlılık ve 

direnmek, direnirken de umudunu yitirmemek 
sanatta önemlidir. Bu duruş ve tutarlılık kurban 
vermeyi gerektirir bazen. Benim ilkem: İste-

diğim her şeyi yapacak kadar varlıklı değilim; 
ama istemediğim bir şeyi yapmayacak kadar 
varlıklıyım. Genç sanatçılara öğüdüm: Para ve 
ünün değil, işinizi dünya ölçeğinde iyi yapmanın 
peşinde olun. Başarırsanız para da, ün de gelir 
bulur sizi.

İstanbul’un mimarisine ve kentsel dönü-
şüme dair bir mimar gözüyle neler söyleye-
bilirsiniz?

Kentsel dönüşümün iyi yönetilmediğini 
söylemek için mimar olmaya gerek yok. Deprem 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Ama dönüşüm, rant 
olan bölgelerde yoğunlaştı. Oysa oralardaki 
yapılar eski de olsa, mimar ve mühendislik 
hizmeti almış, zemin davranışına göre yapılmış 
yapılardı. Kentsel dönüşüme, kentin çeperle-

rindeki ‘mimarsız mimari’ dediğimiz vasıfsız 
binalardan başlamak gerekirdi.

Telif hakları konusuyla da yakından ilgi-
lisiniz. Türkiye’de sizce bu konuda ne doğru 
yapılmıyor?

Sanatçıların haklarını 
gündeme taşımak için, 30 yıl 
önce POPSAV’ı kurduk. Vakfın 
halen onursal başkanıyım. 
Başlattığımız örgütlenme 
sonrası hak izleme örgütleri 
kuruldu. MESAM, MSG, MÜ-
YAP, MÜYORBİR gibi örgütler 
sayesinde üreten sanatçıların 
hakları belli ölçülerde korunu-

yor. Bu hakların korunması, 
sanatçılara gelir sağlaması 
müzik ve sanat üretiminin 
kalitesini arttırmaktadır. 
Uygar dünyada bu işler çok 

daha ileri. Hak izleme örgütleri “Sokakta ıslıkla 
şarkınızı çalanları takip edip telif hakkınızı tahsil 
edemediğimiz için üzgünüz” diye eser sahiple-

rinden özür diliyorlar. 
Engin bir sanat koleksiyonuz var. Nasıl 

başladınız bu koleksiyona?
“Engin” demek abartı olur. Ne değerli 

koleksiyonlar var... Bizim koleksiyonun özelliği 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (Mimar 
Sinan Üniversitesi) öğrencilik yıllarımızdan 
başlayıp günümüze uzanan, 1950 sonrası Türk 
resim sanatına ait yaklaşık 200 tabloluk bir 
seçki olması… Makul paralarla ama büyük bir 
emekle toplanmış, yarım asırlık bir koleksiyon.

Resimle yaratıcı olarak da ilişkiniz var. 
Nasıl bir dünya yaratmaya çalışıyorsunuz? 

Mimarlık eğitimi esnasında resim, heykel 
ve hat sanatı dersleri de alırdık. 2001 ekonomik 
krizinde resme yoğun zaman ayırabildim. Res-

sam Mahir Güven’in atölyesinde 5 yıl çalıştım. 
2005’te “Miras” adlı sergimi açtım. Evimde ve 
ofisimde birer atölyem var. Pandemide resme 
ayıracak bol zamanım oldu. Figüratif resim ya-

pıyorum, post-modern, ekspresyonist bir tavır 
diyebiliriz. Resimlerimi Instagram’da  
@erolevginartgallery’den paylaşıyorum. Son-

baharda bir resim sergisi açmayı düşünebilirim.
Son albümünüz Sevdiklerim nasıl doğdu?
Anılarımda yer etmiş birçok şarkıdan ben 

de etkilendim, duygulandım... Şarkı seçimin-

de zorlansam da, onlarca şarkıdan bir seçki 
oluşturdum. Sevdiklerim’de, sanatçı dostları-
mın, sevdiğim şarkılarından oluşan bu seçkiyi, 
akustik bir sound’la çalıp yorumladık. Yıllardır 
aklımda olan bir projeydi. Sanki bu döneme 
yakıştı. Şarkılar birbiriyle de bir uyum sağladılar. 
Bir uzun yol albümü oldu. Sezen Aksu, Can Te-

miz, Sıla Gençoğlu, Fatih Ahıskalı, Murat Evgin, 
Şemi Diriker, Mehmet Teoman, Cenk Taşkan, 
Dr. Selma Çuhacı’ya ait şarkılar, sözler var.

Hiç yaşlanmadığınız söylenir hep… 
Gençliğin enerjisini mi, yaşlılığın bilgeliğini 
mi tercih edersiniz?

Dostum Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Haya-

tın Hakkını Vermek” kitabını okudum yakın 
zamanda. “Yaşam konusunda en etkili şey 
çalışmak, anlamlı bir üretim yapmak, birlikte 
yaşadığın insanlarla ve dostlarla uyum içinde 
yaşamak” diyor Acar Hoca. Gençliğin enerjisi 
mi, yaşlılığın bilgeliği mi? İkisi bir arada neden 
olmasın. Çalışmak ve anlamlı bir üretimde 
bulunmak, içinde bilgelik barındıran bir enerji 
veriyor insana. Yaşımın bilgeliğini gençliğimin 
enerjisiyle harmanlayabilmeyi tercih ederim.•

1- Louis Armstrong / “I’ve Got a Feeling I’m Falling”

2- Dizzy Gillespie / “Groovin’ High”

3- Duke Ellington / “Take the “A” Train”

4- Billie Holiday / “Blue Moon”

5- Wes Montgomery / “Airegin”

6- Ahmad Jamal / “Billy Boy”

7- Thelonious Monk / “Round  Midnight”

8- Chet Baker / “Look For The Silver Lining”

9- Bill Evans / “Skating In The Central Park”

10- Miles Davis / “So What”

1- Ars Longa / “Antakya FM”

2- Tendertwin / “Absolute Nobody”

3- İrem Candar / “Hatırla”

4- Buse Durak / “Bak”

5- Yiğit Seferoğlu / “Bunlar Hep Cinayet”

6- Ezgi Gergin / “Herkes Yolunda”

7- Perdenin Ardındakiler / “Dudaklarıma”

8- Mert Alkaya & Serkan Çeliköz / “Sheltered”

9- Murda / “Kafeste”

10- Patron / “Slam Dunk”

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- Philip Glass, C. Thomas, J.Brocal / “Tissue No.7”

2- Flying Lotus / “Between Memories”

3- Jorja Smith / “Gone”

4- The Chemical Brothers / “The Darkness That You Fear”

5- The Drums / “I Don’t Want To Go Alone”

6- Warpaint & Gang of Four / “Paralysed”

7- iogi / “oh yes”

8- Night Beats / “New Day”

9- Painted Shrines / “Gone”

10- The Anchorees / “Let It Hurt”

Listeyi dinlemek 
için telefonunuzun 

kamerasına  
QR kodu okutun

MÜZİK

CAZ ŞARKILARI
30 Nisan Dünya Caz Günü için klasikler…

HAFTANIN YERLİLERİ
Memleketten her hafta en iyi yeni şarkılar…

30 NİSAN-06 MAYIS 2021

Louis Armstrong

Tendertwin

Kutuplaştırma 

siyasetinin egemen 

olduğu toplumlarda, 

sanatçının gayreti 

yangına körükle 

gitmek yerine ortak 

değerlerin altını 

çizmek olmalı

Para ve 
şöhretin
peşinden 
koşmayın
Müzikte 50 yılı ardında 
bırakan Erol Evgin, 

genç sanatçılara şu 
tavsiyeyi veriyor: 
“İşinizi dünya 
ölçeğinde, iyi 
yapmanın peşinde 
olun. Başarırsanız  
para da, ün de  
sizi bulur”

İstanbul’un orman 
köylerinden 

birinde yaşayan 
Erol Evgin, salgınla 

aynı hızla dünyayı 
saran kaygıdan, 

çalışarak ve 
üreterek uzak 

durmuş.

Jorja Smith
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Erol Evgin’in 
yeni albümü 

Sevdiklerim’i 
dinleyin.
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YEMEK

11 Nisan
Kahvaltıdan sonra önümüzdeki 
günlerin yemeklerini planlıyorum. 
Zira hem yerleşme işleri tamamlandı, 
hem de yarın fırtına diniyor, kısmetse 
denize açılacağız. B’ sabahtan yakıt, 
kullanma suyu ikmali yapacak , ben 
de kahve, sonra da ilk sefere çıkaca-

ğız. Yarın öğlen yiyeceğimiz öğünü ki 
benim için günün ilk yemeği olacak, 
seyir halinde pişirmekle uğraşma-

yayım, ilk demirlediğimiz yerde de 
yemek hazır olsun istiyorum. Malum 
sabah yemeyince o saatlerde kudur-

muş acıkıyorum. 
Elimde kasap köfte var.  Bir 

kısmını akşama tavada çevirivermek 
için kenara ayırıyorum. Kalanı bana 
kıymalı yemek bazı olacak. Önce so-

ğan kavuruyorum. Yumuşayınca içine 
elma dilimi kesilmiş patatesleri koyup 
renk verinceye kadar çeviriyorum. 
Sonra köfteleri parçalayıp irice kıyma 
haline getirip yeterince tuz, karabiber, 
biraz da su, pişiriveriyorum.

Bu pişen patatesli kıymalı karışı-
mın birazını bir kaba alıp öylece ko-

yuyorum kenara. İki gün sonra, yani 
dönüş günü, suyun üstündeki son 
yemekte kıymalı yumurta 
yapmayı planlıyorum. 
Tabii içindeki patates-

lerle beraber. Niye 
o gün kavurmuyor-

sun diye soracak 
olursanız? Hem 
son gün tekneden 
çıkarken yapacak 50 
tane iş olacak, hem de 
aslında köfte bozulmasın 
diye. Pişince 3-5 gün daha 
kazanırız.

Tavada kalan kısmına 
o pazardan aldığım bebecik kabakları 
ilave ediyorum, biraz daha da su. 
Kapıyorum kapağını pişiyor. Son 5 
dakikada da pazı yapraklarını, hani 
dün kahvaltıda saplarını tilkişenli yu-

murtaya doğradığım... Hemen oluyor; 
o da kenara, yarın öğlene.

Sonra bir bakıyorum, hala enginar 
var elimde. Bir domates rendeliyo-

rum, bol değirmen karabiber, bol 
zeytinyağı, biraz da dereotu, sos 
gibi. Enginarları incecik içine kıyıp 
harmanlıyorum, yallah buzdolabına. 
Yarın akşama kadar marine olacaklar, 
elimdeki Tire peksimetleriyle salata 
yapmak niyetindeyim.

Yemek işleri tamam. Önümüzdeki 
3 günün planlaması, ana pişirmesi 
halloldu. Sadece son dakika doku-

nuşlarıyla iyi yemek yemeye devam 
edeceğiz. Ben de suyun üstünün 
keyfini süreceğim.

Bu akşam köfteleri cızbız edece-

ğim. Yanına da o körpe kabakları uzun-

lamasına bölüp az suda haşlayacağım. 
Üstüne beyaz peynir kırıklayıp tazeden 
bol dereotu ve biraz da kurusundan 
nane ufaladım mı, nefis olacak. Üzeri-

lerine de bol sızma Ayvalık, üff!

12 Nisan
Sabah koşuşturmayla 

başlıyor. Ben dışarı-
daki işleri ayarlıyo-

rum, B’ mazot, su ve 
marina çıkışı işleri hal-

lediyor. Döndüğümde 
motorlar çalışmış beni 

bekliyor buluyorum onu. 
Vira bismillah.

Kazasız belasız, keyifle, 
ağız tadıyla inşallah...

İlk durağımıza geliyoruz. 
Pırıl pırıl güneş var, rüzgar yok, 

ama deniz? “Soğuk mudur, girer 
miyiz?” derken, ben kendimi 
cupp diye suya atıyorum. 
Attığımla, aynı nefeste 
dışarı çıkıyorum. O 
kadar soğuk!

O kadar soğuk, 
ama dayanamayıp bir 
kere daha atlıyorum. 
Yılın ilk denizi. Mutlu-

yum. Buz gibi.
Hemen dün pişirdiğim 

yemeği ateşe ısınmaya 
koyuyorum. Hazır olunca bol 
dereotu kıyıp içine katıyorum. 
İşte kıymalı patatesli kabak ve pazı 
yemeği. Yanına bir de yoğurt, öğlen 
tamam.

Öğleden sonra güneşte pinekle-

mekle ve daha sonra Karacasöğüt’e 
gitmekle geçiyor. Demirleyince, daha 
vakit var ama peksimetleri ıslatmak la-

zım, üstlerine domates rendeliyorum. 
Biraz tuz, bolca kekik, bolca zeytinyağı 
gezdirip kenara koyuyorum. Engi-
narları da buzdolabımsıdan 
çıkarıyorum, oda sıcak-

lığına gelsinler diye... 
Pineklemeye devam.

Akşamüstü güneş 
batarken, tekneyi 
ismine yakışır bir şekil-
de kutsuyoruz. Ne de 
olsa denizin ortasında 
suyun üstünde ilk akşam. 
Yemek anı gelince enginarları 
peksimetlerin üstüne boca 
ediyorum. Dereotu yoluyorum, 
nane yaprak, biraz peynir 
rende, tamam oluyor.

Gün batıyor, hava kararırken, hava 
ayaza çekiyor, biz içeri giriyoruz, bezik 
başlıyor.

13 Nisan 
Suyun üstünde uyan-

dığımız ilk sabah. 
Tarifsiz!

Kahve yapı-
yorum, güneş 
yükselirken çıkan 

dumanları seyre-

derek, yudumluyo-

rum. Matımı buruna 
seriyorum, oracıkta, o 

sessizlikte güneşi selamlı-
yorum. Güne, vücuduma, 
doğaya, şansıma, her şeye 

şükrediyorum. 
Tüm gün böyle sakin sakin geçiyor. 

Kitabımı okuyorum, ses yok, müzik 

yok, gürültü yok, çırpınma yok.
Elimde 6 yumurta var, 3’ünü yarına 

ayırıp, kalan 3’ü ile biraz domates pü-

resi ve yoğurdun suyu ile bir çırpılmış 
yumurta yapıyorum, peksimetlerin 
üstünde, bol zeytinyağı ile yiyiyoruz. 
Sonra Bördübet’e geçiyoruz.

Akşama son pirzolaları tavada 
kızartıyoruz, yanına haşlanmış brokoli. 
Aynı kabağı hazırladığım gibi, beyaz 
peynir, zeytinyağı ile. Ama bu sefer 
dereotu ve nane yok. Yine akşam olu-

yor, ayaz çıkıyor. Üşüyoruz biraz, ama 
keyfimiz iyi. Yine bezik oynuyoruz. 

14 Nisan
Son sabahımız... Bu seferlik...
Kahve, yoga, derken demir alıyoruz, 
marinaya dönüş yolunun yarısını öğ-

leden önce gitmek istiyor sevgilim. Yol 
alırken ben toplanmaya başlıyorum. 
Bavul toplanacak, çöpler toplana-

cak , marinaya verilecek çamaşırlar 
ayarlanacak, tuvalet kağıtları gibi ıvır 
zıvırlar tamamlanacak... Yani tekne-

den indiğinde pislerini boşaltacaksın 
ve geldiğinde hazır bulmak istediğin 
şekilde bırakacaksın. Kaptan ya da 
miço, mürettebat olmadığına ve her 
şeyi biz yapacağımıza göre, tüm dü-

zeni almakta fayda var. Buna tuvalet 
kağıtlarını tamamlamak, çöp kutuları-
nın temiz poşetlerini geçirip kokmasın 
diye açık havada bırakmak da dahil.

Neyse ki yemek meselesini yola 
çıkmadan ayarlamıştım, 

onunla uğraşmak gerek-

miyor. Kıymalı patatesi 
tavaya koyuyorum, 
altını yakıyorum. Ba-

kıyorum elimde ya-

rım bir domates ve 3 
yaprak marul kalmış. 

Bolca taze soğan ve 
sarımsak da var. Kıymalı 

patatese marulları, soğan 
ve sarımsakları da doğrayıp 
pişirmeye bırakıyorum. 
Yarım domatesi; peynirle, 

maydanozla salataya çeviriyorum.
Marullar pişince kalan son 3 

yumurtayı da kırıp, tavada karıştırı-
yorum. Fazla pişirmiyorum, sulu sulu 
bırakıyorum. Tabaklara pay ediyorum, 
yanına da salata alıyoruz, bu seferin 
son öğünü oluyor.

Yemekten sonra yolun devamını 
gidip, marinaya yanaşıyoruz. Başlıyor 
bir koşturma. Feribotu 1 saat erkene 
almışlar, yetişmek lazım. Marina iş-

lemleri, çamaşırlar, çöpler, son bir duş, 
son bir kontrol derken, kapıp çantaları 
feribotu yakalıyoruz. 

Yoruldum mu? Evet.
Tekne tipi yemek pişirmeye adapte 

oldum mu? Evet.
Suyun üstü güzel mi? Evet.
Zor mu? Evet.
Devamını istiyor muyum? Evet. 

Hem de çok. Hem de dört gözle!
Hadi bir daha ki sefere. •

@ogulturkkan

Oğul
Türkkan

Suyun üstünde pişirmeye adapte oldum. Sadece son dakika dokunuşları yaparak, iyi 
yemek yemeye devam ettik. Gerçekten yoruldum ama devamını dört gözle bekliyorum 

KULAKTAN DOLMA 

TARİFLER

@semsadenizsel

Şemsa
Denizsel

A
raştırmadım ama tahmin ederim ki çok az 
ülkede yoğurt şarkılara konu olmuştur. 
“Silifke’nin yoğurdu”, “Yoğurt koydum 

dolaba” gibi türkülerden düşünün kültürümüz-

de yoğurdun önemini. Birçok batılı, Türkiye’de 
yemeğin yanında veya üstünde yoğurdu görünce 
şaşkınlık ile tiksinti arasında bir hisse kapılır. Ken-

di kültürlerinde muzlu, çilekli, çikolatalı kahvaltı-
da veya yemekten sonra yenen tatlı bir yiyecek ile 
bizdeki tuzlu bir yemeğin eşleştirmesi biraz garip 
algılanır onların damağında. Hatta su ile seyrelte-

rek hazırladığımız ayranı süt kutusuna benzer bir 
kutuda marketten alıp tadan bir yabancı ayranı 
süt sanıp bana Türkiye’de marketteki sütlerin 
çoğunun bozuk olduğunu anlatmıştı.  Hal böyle 
olunca bizdeki yoğurt ile batılılar için yoğurdun 
arasında hem tat hem de tüketim biçimi açısından 
dağlar kadar fark çıkıyor ortaya. 

Yoğurdun Türkçe bir kelime olduğunda herkes 
hemfikir. Yörüklerin yoğurt çeşitliliğinden belli 
ki göçebe bir kültürün, sütü konserve etmesi ile 
ortaya çıkmış. Batılı dillere yakın fonetikte farklı 
imlalar ile geçmiş. Ama bugün bizim yoğurda ben-

zer yoğurtları batıda marketlerde Bulgar, Romen 
veya Yunan yoğurdu diye satıyorlar. Bunları da 
yemekler veya salatalarda ya sosların içinde ya da 
yemeği hafifletmek için ekşi krema niyetine kulla-

nıyorlar. Tek başına yiyecek olurlarsa içine şeker 
veya bal koyuyorlar. Batıdaki marketlerde ‘plain 
yogurth’ veya düz yoğurtları tadınca da bizim 
geleneksel yoğurttan farklı, ekşiliği neredeyse hiç 
olmayan, hafif tatlı bir lezzet hissediliyor.

Gerçek yoğurdun tadı nasıl olmalı?
Yoğurt, sütün yoğurt mayası ile kesilmesi ile 
ortaya çıkıyor. Daha bilimsel bir anlatım ile sütteki 
şekerin, laktozun yoğurt mayaları yani Lactobacil-
lus Bulgaricus gibi mikroorganizmalar tarafından 
yenilip laktik aside dönüşmesi ile oluşuyor. Bu lak-

tik asit de yoğurda kendine has ekşiliğini veriyor. 
Ama gelin görün ki batılı tarzda birçok modern 
yoğurtta bu ekşilik yok. Modern gıda sanayinin 
isterseniz mucizesi deyin, isterseniz tüketicinin 
tercihi, farklı modern mayalar ile yaratılan yeni bir 
ekşisiz yoğurt bu. Bozulmuyor, ekşimiyor. 

Yoğurt yemekle tüketilince yağlı kremamsı 
dokusu baharatı dengeler, yemeğe doku verir, ek-

şiliği yağlılığı keser, tereyağımsı aromaları yemeği 
zenginleştirir. İskender kebabın yanında, etli dol-
maların ve ıspanak yemeğinin üstünde, çorbada, 
mantı ile, mezelerde, salatalık ile karıştırıp yarı 
sıvı halde cacık gibi, su ile seyreltip ayran olarak 
bu zengin protein kaynağını çok sıkça tüketiyoruz.

Çeşit çok, fakat tanımıyoruz
Hangi hayvanın sütünden üretildiğine, tuzlu mu 
tuzsuz mu olduğuna, hangi mayalar ile ne kadar 
sürede hangi ısıda mayalandığına bağlı olarak 
birçok çeşidi ve farklı lezzeti mevcuttur. Gelenek-

sel olarak ekşi maya hamuru misali bir önceki 
yoğurdu taze süte katınca bir önceki yoğurttaki 
canlı mayalar sütü kesiyor. Bir önceki yoğurdun 
maya ve sütünden gelen kendine özgü tadı yeni 
yoğurtta da ortaya çıkıyor. Antakya’nın tuzlu 
yoğurdu, Denizli’nin isli veya yanık yoğurdu, Siirt 
ve Tirilye bakraç yoğurdu, Silifke yoğurdu, Silivri 
ve Çaycuma manda yoğurdu, Kanlıca yoğurdu, 
süzme yoğurt derken liste uzayıp gidiyor.

Acaba biz bu kadar farklı tür ve isimli yöresel 
yoğurdumuzu kendimiz tanımıyorken ve market-

lerimizi fermente süt ürünü yoğurtlar sarmışken 
Türk yoğurdunu dünya gastronomi literatürüne 
kazandırabilecek miyiz? •

Şarkılara konu olan 
lezzet: Yoğurt

Teknede olsak da iyi 
yemek yemeye devam 

Pirzolalar
tavada kızartıldı.

Bebek kabaklar.

Teknedeki son 
öğünümüz.

“Tam kapanma” ve Bodrum’dan yeni haberler
B

ildiğiniz gibi yeni yasaklara 
merhaba demiş durum-

dayız. Vaka sayılarının 
kontrolsüz bir hale gelmesi zaten 
bu yasakların kaçınılmaz olduğunu 
gösteriyordu. Neredeyse turizm 
sezonu başlamışken, sezonu kay-

betmemek adına, çok geç kalınmış 
ama doğru bir karar olduğunu dü-

şünüyorum. Zaten geçen TURYİD 
(Turizm Restaurant Yatırımcıları ve 
İşletmecileri Derneği)  sosyal med-

yada tam kapanma isteklerini dile 
getirmişlerdi. Bayram dahi sürecek 
olan bu uygulamanın 19 Mayıs 
haftasını da kapsayacak şekilde 
uzatılabileceğini söyleyenler de 
var. Yine en çok etkisini hissedecek 
olan kesim, yiyecek-içecek işlet-

meleri ve çalışanları. Henüz nasıl 
bir destek verileceği açıklanmadı. 
Bu seferki kapanmanın bir farkı da, 
otellerin bu yasağa dahil olması. 
Umalım ki kapanma ciddi manada 
işe yarasın ve vaka sayıları düş-

sün... Ve keşke bu önlemler  Ocak, 
Şubat, Mart gibi aylarda alınsaydı, 
işletmeler de süreçten daha az 
kayıpla çıkabilseydi.

Evet, yasaklar falan 
derken, özellikle Bod-

rum’da işletmeciler 
sezona hummalı 
şekilde hazırla-

nıyorlar. Belli ki 
Bodrum sıkı bir re-

kabete sahne olacak. 
Biraz da güzel şeylerden 
bahsederek, yeni haberleri 
sizlere aktarayım.

TOPAZ BLUE
İşletme dünyasının sevilen ve 
başarılı çifti Gülin ile Yücel Özalp 
eski 29’un olduğu yeri sezona 
hazırlamak için koşturuyorlar. Ya-

lıkavak Tilkicik koyundaki denize 
sıfır mekan, çok güzel ve geniş 

bir plaja sahip. Kompleks 
içinde gündüz bir plaj 

lokantası, sushi bar, 
bir Yunan meyhanesi, 
bir bar  ve akşam 
iskelenin üzerinde 

konuşlanacak, Akdeniz 
lezzetlerinden oluşan 

mönüsü ile Topaz yer alacak. 
Özellikle denize girmek için yer 
bulmakta zorlananlar için biçilmiş 
bir kaftan olacak. Tüm gün ve 
akşamını geçirebileceğiniz birçok 
konsepti bulunduran mekan, bu 
yazın gözdelerinden biri olacak.

ATELIER DE CARNE
Toscana’nın ünlü kasabı Dario 
Ceccehini de Bodrumlu oluyor. 

İtalyanların et uzmanı veya deli 
kasap olarak adlandırdıkları Dario, 
renkli kişiliği, kuru dinlendirme 
ile beklettiği Floransa Steak’leri 
ile dünya çapında tanınmış biri. 
Mekan, Mandarin Oriental içinde 
yer alacak. Restaurantın, Dubai, 
New York ve Miami’de şu-

beleri mevcut. Mandarin 
Oriental içinde güzel 
bir konumda olacak 
mekanın mimari 
işlerini ise sahibi 
Zeynep Ilıcalı Yılmaz 
olan Thanks Mimarlık 
yürütüyor. Dario Cec-

chini, Bodrum’ dan sonra 
Tulum, İbiza ve Mkanos’ta da yeni 
mekanlar açacakmış.

METT HOTELS 
Dünyaca ünlü Sunset Hospitality 
markası olan Mett Hotels & Re-

sorts’un dünya çapındaki ilk oteli 
olacak Bodrum. Otel, denizinin 
güzelliği ile bilinen Haremtan 
koyunda. Modern, minimalist ve 

bohem bir şıklığa sahip 
olan mekan, farklı yiye-

cek içecek konseptleri 
ile de öne çıkıyor. 
Beach barı, farklı 
sanatçı ve DJ’leri ile 

tatilciler için farklı 
bir alternatif olacak 

gibi görünüyor. 850 
metrekarelik MOI Spa ile de 

misafirlerine ayrı bir keyif olanağı 
sunuyor. •

Memet Özer ile  
Yemek Konuşalım
memetzr@gmail.com
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Gün batımında yediğimiz peksimet üzeri enginar.
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İyi ki doğdun Chanel N°5!

Çiçek açtığında ölür gibi yapanlar

30 NİSAN-06 MAYIS 2021

KENT VE İNSAN

Parfüm denilen şeyin tek bir esanstan oluştuğu, kadınların sadece gül ya da yasemin 
koktuğu günlerde “sıfırdan” koku yaratmak isteyen bir kadın devrim yaptı. Üstelik bu 
ikonik koku zamana da rakiplerine de yenilmedi, 5 Mayıs’ta 100’üncü yaşını kutluyor

B
u sorunun cevabını günlük hayat 
içerisinde farklı köpeklerle ve sahiple-

riyle karşılaştıkça aramış olabilirsiniz. 
Bugüne kadar bu konuda yapılmış bazı 
bilimsel araştırmalar da var. Ben de 16 yıllık 
mesleki tecrübem, bu süre içerisinde çok faz-

la hayvan ve hayvan sahibi tanımış olmam 
ile kendimi bildim bileli farklı türlerle birlikte 
yaşamış biri olarak bu konudaki fikirlerimi 
paylaşacağım. 

Bir hayvan sahibi olacağımız zaman onu 
ailemizin bir ferdi gibi görüyorsak, hayat 
düzenimizi de ona göre şekillendirmeye ha-

zırsak, hayvanın bize en yakın mizaca sahip 
olmasına da farkında olmadan etki ediyoruz. 
Çünkü hayatımıza dahil edeceğimiz bir eş, 
sevgili, arkadaş olduğunda da bizim hayat 
düzenimize, yapımıza, tavrımıza en yakın 
kişilerle yakınlık kuruyoruz.Kendimize 
benzer fiziksel ya da karakteristik özelliklere 
sahip birileriyle hayatımızı paylaşmak bize 
kendimizi iyi hissettirirken, bu hayvan sahibi 
olma tarafında da durum aynı. Ailemize yeni 
bir birey katıyoruz ve içgüdüsel olarak da ön-

celikle kendimize yakın hissettiklerimizi ön 
plana alıyoruz. Aynı çocuklarda olduğu gibi 
zamanla köpekler de bizim aynamız oluveri-
yorlar. Bu, birlikte yaşamın getirdiği üzümün 
üzüme baka baka kararma durumudur.

Benimsedikleri davranışlar
Bunun en temel sebebi kendimize benzer 
enerji ve karakterlerle yolumuzun kesiş-

mesi ve köpeklerin de bu süreçte bizi taklit 
etmeleri diyebiliriz. Bir rol modele ihtiyaçları 
var. Bu bizden hariç olarak evde ondan daha 
kıdemli ve düzene hakim başka bir köpek 
de olabiliyor. Bazen de sahipleriyle olan bu 
benzerliğin sebebi birlikte yaşadıkça hayatta 
kalabilmeleri için yeni düzene adapte olma-

ları gerektiğinden, kabul görür bir davranış 
modeli benimsemelerindendir.

Normal şartlarda yürümeyi çok seven bir 
köpeğin, sahibinin ona bu fırsatı tanımaması 
sebebiyle zamanla artık yürüyüş konusunda 
talepkar olmamaya başladığını gözlemleye-

biliriz. Aslında burada yürüyüşü sevmeyen 
köpeğin sahibidir ve kendi sevmediğini kö-

peğine de bir yaşam tarzı olarak benimsetir. 
Bunun tam tersi de olabilir. Normalde çok da 
aktif olmayan bir köpek, aktif olan bir sahip 
ve onun teşviki ile egzersiz yapmaktan keyif 
alan bir köpek olma yolunda da değişim 
gösterebilir.

Sakinseniz, o da sakindir
Sakin bir karakterseniz köpeğiniz daha 
sakin, telaşeli biriyseniz köpeğiniz de 
heyecanını kontrol etmekte zorlanıyor 
olacaktır. Yani aslında yaşam düzeni içeri-
sinde hayvanlar, sahiplerinden edindikleri 
kişilik özelliklerini ve yaşam alışkanlıklarını 
yansıtırlar. Özellikle buna uygun bir köpek 
sahiplenmek için çaba sarf etmeseniz de 
birlikte yaşadıkça köpeğinizi kendinize göre 
şekillendirmiş oluyorsunuz. Bu, müdahale 
edebildiğimiz fiziksel durumlara da yansı-
yor. Tüy tıraşı, tasmanın modeli gibi kişisel 
eşyaların kullanımı da şahsi tercihlerimize 
göre belirlenmiş olduğundan bizi daha çok 
andırmaya başlıyorlar.

Köpekler kendilerini herhangi birine 
benzetmek için çaba sarf etmezler. Onların 
tüm dünyaları biziz. Bize benziyor olmaları-
nın da onlar açısından bir önemi yok. Fakat 
biz yanımızda bize benzeyen birileriyle 
olunca ve çevreye ortak bir imaj yansıttıkça 
kendimizi hem daha rahat hem de daha 
güçlü hissederiz. Bu da can yoldaşı olmanın 
bir parçasıdır ve ortak yaşam gereği genelde 
birlikte yaşadıklarımıza da benzeriz.

Sağlıkla bir arada olabileceğimiz bol 
patili günlere…●

Köpekler
sahiplerine
benzer mi?

 Kendimize benzer 
karakteristik özelliklere sahip 
birileriyle hayatı paylaşmak 

bize iyi hissettirirken, hayvan 
sahibi olma tarafında da 

durum aynı

Gamze 
Aral

Köpek eğitmeni ve 
köpekle yaşam koçu

@gamzeilefelix

Çiçeklerine bayılıp aldı-
nız, eve getirdiniz, 
o da nesi, çiçekle 

birlikte anne bitki de 
ölmesin mi?! 

İşte onlar monokar-

pik özellikteki bitkiler. 
Yunancada monos tek, 
karpos meyve demek. Bir 
kez çiçek açıp tohum verdikten 
sonra ölen bitki türleri için Monokarpik 
terimi ilk olarak Alphonse de Candolle 
tarafından kullanılmış. 

Sukulentinizin monokarpik olup 
olmadığını anlamak için çiçeğini 
gözlemleyebilirsiniz. Eğer bitkiniz 
sanki tam ortasından yükseliyor gibi 
gözüküyor ise monokarpik bir tür 
olma ihtimali büyük. Çiçeği ortasından 
değil de rozetin yanlarından geliyor 
ise polikarpik yani birçok defa çiçek ve 
tohum verebilen, çiçek açınca ölmeyen 
türlerden demektir. 

Monokarpik bitkiler çiçek açana 
kadar aslında uzun süre yaşar, sonra-

sında da bir süre idare eder. Aslında 

çiçek açması direkt olarak 
ölümüne sebep olmaz. 

Ama çiçek açıp, tohuma 
durması, hormonların 
gücünü bu oluşuma 
aktarması ana bitkide 

kimyasal değişime sebep 
olur ve birçok yavru verip 

yorgun düşer, hayata veda 
eder ama sizi yüzüstü bırakmaz. 

İster tohumundan ister yanlarından 
verdiği yavrulardan bitkinizi çoğaltma-

nız, koleksiyonunuzda tutmaya devam 
etmeniz olası. 

100 yıl yaşayanı da var
Bir ağaç olarak anılan muz, bir ot 
türüdür ve meyve verdikten sonra o 
gövdede artık yaşamaya devam etmez, 
yeşil aksamı iyice kendini bırakıp sarar-

dığında, yanlarından yavrular verdiğin-

de dibinden kesilir. Ananas, enginar, 
Caryota mitis (Fishtail palm-Balık 
kuyruğu palmiyesi), Zinnia, Marigold, 
ayçiçeği, havuç, brokoli, hardal otu, 
karnabahar, ebegümeci monokarpik 

olanlar arasında. 
Çoğu Agave çiçek 

açmadan önce 40-50 
yıl kadar yaşar, 100 
yıla kadar yaşayanları 
vardır, Century plant 
(Yüzyıl bitkisi) denmesinin 
sebebi belki de ondandır. 
Ortasından metrelerce çıkan 
etkileyici çiçeği uzunca süre 
dayanır, tohum oluşturur, 
yanlarından bol bol 
yavru verir, sonra da 
yavaş yavaş ölür.  Bazı 
bambular ve Yuccalar 
da böyledir. Yuccaların 
rozetlerinden biri çiçek aç-

tığında o rozet tekrar çiçek 
açmaz ama gövdesinin 
başka yerlerinden gelişen yeni rozetler 
çiçeklenir. 

Bromeliad ailesinden birçok bitki 
(hani şu kocaman parlak renkli çiçekleri 
6 ay üzerinde durup sonra ölen tropik 
bitkiler), sukulentlerden Sempervivum, 
Aeoniumların çoğu, FlapJack Kalanchoe 

olarak bilinen Kalanchoe luciae, 
Sinocrassula bu listede yer alır. 

Sempervivum, yani aslında 
adı “living forever - sonsuza ka-

dar yaşayan” da olsa çiçek açınca 
ölüyor, öncesinde 3-4 sene yaşı-

yor, ama ölürken de yokluğu fark 
edilmeyecek kadar çok yavruluyor.

Doğal akışa bırakın
E peki ne yapmak lazım? Ana 

bitkinin bakımına devam etmek 
ve yavru vermesi için yüreklendir-
mek gerek. Bazı türleri  çiçekle-
nirken budamanın ömrü uzattığı 

söylenir ama hangileri olduğuna 
dair bilgim yok. Ölümsüzlük hırsıyla 

olaylara çok da fazla müdahale 
edilmesini de sevmiyorum nitekim!  
Bitkiden tohum almak veya yavru-

larını ana bitki öldükten sonra ayırarak 
başka saksılara geçirerek her birini 
yeni bir bitki olarak değerlendirmek 
yapılacak en doğal akış. ‘Monokarpiktir, 
ölür’ diye sevdiğiniz bir bitkiyi siz yine 
de almamazlık etmeyin, o ölür ama 
yenileri onu aratmaz! ●

Monokarpik bitkiler çiçek açıp tohuma durunca hayata veda eder ama sizi yüzüstü bırakmazlar. 
İster tohumuyla, ister yanlarından verdiği yavrularıyla bitkinizi koleksiyonunuzda tutabilirsiniz

T
rendlerin, ürün-
lerin, içeriklerin, 
markaların akıl 
almaz bir hızla tü-

ketildiği güzellik dünyasın-
da, eskimemek sıradanlaştı-
rılabilecek bir durum değil. 
‘Zamansızlık’ sıfatının her 
harfini hak eden ürünlerin 
başında, modern parfü-
merinin en büyük ilham 
kaynağı, dünyanın gelmiş 
geçmiş en popüler parfümü, 
Chanel N°5 var. 

Kariyeri boyunca moda 
ve kadının moda dünyasın-
daki yeri adına devrimsel 
atılımlar yapan Gabrielle 
‘Coco’ Chanel, benzer 
etkide yenilikleri kozmetik 
dünyasında da gerçekleş-
tirdi. Fransız modaevi ile 
dikişli kapitone Classic Flap 
çanta ve tüvit takımlar ka-
dar özdeşleşen Chanel N°5, 
bundan tam 100 sene evvel 
yaratıldı. Parfüm dünyası 
için bir milat sayılabilecek 
N°5’e kadar, kadınlar genel-
likle tek bir içerikten oluşan 
kokular kullanıyordu. Gül, 
menekşe, yasemin gibi 
çiçeksi veya misk gibi ağır 
kokmak birer opsiyondu. 
Parfüm demek, tekil bir içe-
riğe bağlı bir esans demekti. 
Chanel’in aklındaki fikir, o 
dönem için bir ilkti: Kadın-
lar için, kadın gibi kokan, 
feminen bir kompozisyon 
yaratmak. Sıfırdan. Rus 
kraliyet ailesi için yaptığı 
olfaktif kreasyonlar ile 
tanınan Fransız asıllı Rus 
parfümör Ernest Beaux, tam 
olarak Chanel’in bu tarifine 
uyan parfümün mimarı 
oldu. Chanel, Beaux’nun 
sunduğu opsiyonlar arasın-
dan şanslı rakamı olan 5’i 

seçti ve o dönem için kural 
yıkıcı yalınlığa sahip bir 
isim seçildi: Chanel N°5. 

Bir ikonun doğuşu 
“Kadınlara yapay bir koku 
vermek istiyorum. Yapay 
dememin sebebi, bu ko-
kunun sıfırdan yaratılacak 
olması” diyen Chanel için, 
Beaux tam olarak bunu 
yaptı. Dönemin tekil ve 
karaktersiz kokularının ak-
sine, bir duygu yaratabilen 
ve her kullananda başka bir 
yüzünü gösterebilen, ikonik 
bir aldehit-floral karışım or-
taya çıktı. Chanel’in hayali, 
parfümün hem seksi, hem 
de masum bir karaktere sa-
hip olmasıydı. Bir kimyasal 
bileşen türü olan aldehit, 
N°5’e o tanımlanması güç, 
pudramsı, tensel, o dönem 
için seksi sayılan elementi 
kazandırdı. Beaux’nun 
kompozisyonu, üst no-
talarda portakal çiçeği, 
limon, bergamot, ylang 
ylang, kalbinde mayıs 
gülü, yasemin, müge 
ve iris, dip notalarda ise 
vanilya, amber, sandal 
ağacı, vetiver ve paçuli 
ile tamamlandı. Bugün 
Chanel’in satış anlamında 
da en güçlü silahlarından 
biri olan parfümün 
tam reçetesi, modae-
vinin en iyi sakladığı 
sırlardan biri. 

Ve Marilyn... 

Chanel N°5’in 
dinmeyen, 
ancak dönem 
dönem artan 
popülerliği, 
Marilyn Mon-
roe’nun 1954’te 
bir dergiye verdiği 
röportaj ile pik 
yaptı. “Bana sorular 
soruluyor. Mesela, ‘Yatağa 
ne giyersin? Pijama üstü? 
Pijamanın altı? Gecelik?’ 
Ben de cevap olarak, 
‘Chanel N°5’ dedim, çünkü 

doğrusu bu. Çıplak demek 
istemiyorum. Ama doğrusu 
bu!” Ünlü yıldızın yatağa 
sadece tenine damlattığı 
N°5 ile girdiğini ilan etmesi, 
bu hafta 100 yaşına basan 
kokuyu ölümsüzleştirmede-
ki belki en önemli an oldu. 
Chanel, 2013 Noel’i için 
lanse ettiği reklam kampan-

yasında, Monroe’nun kendi 
sesi ile bu sözlerini kullandı. 

N°5 ünlüler geçidi

N°5’in dünyanın en ünlü 
kokusu olması elbette 
yalnızca 5 rakamının şan-
sından gelmiyor. Modaevi, 
100 yıl boyunca parfümü 
tanıtmak ve pazarlamak 
için hatırı sayılır yatırımlar 
yaptı. 1950’lerde, Richard 
Avedon, Amerikan oyuncu 
Suzy Parker’ı fotoğrafladı. 
Kampanya sloganı netti: 
“Yaşayan her kadın Cha-
nel N°5 sever.”1960’larda 
model Jean Shrimpton 
parfümün, havuzda poz 
veren Ali MacGraw ise 
banyo serisinin yüzü oldu. 
Parfümü 1970’lerde sahiple-
nen ünlü isim ise Catherine 

Deneuve’dü. Film yıldı-
zının, Chanel smokinine 

eşlik eden sıkı sıkı toplu 
saçları ile verdiği poz, o 
güne kadar reklamla-
rında feminenlik kul-
lanmayı tercih eden 
N°5’e, daha modern 
ve akışkan cinsiyetli 
bir tavır kazandır-

manın ilk adımı 
oldu. 1990’ların 

Estella War-
ren’lı rek-
lamlarından 
sonra, yeni 
kampanya 
yüzü Nicole 
Kidman’dı. 

Tam bir 

Chanel kadını olan Audrey 
Tatou ile devam eden N°5 
dünyasının bir sonraki ismi, 
ilk kez bir erkekti. 2012’de 
dağınık ve uzamış saçlar 
ile kameraya bakıp rastgele 
seçilmişçesine uyumsuz 
cümleler söyleyen Brad 
Pitt’li N°5 reklamı, Satur-
day Night Live’da parodi 
konusu oldu. 2014’te yine 
Luhrmann’ın çektiği reklam 
filminde yer alan Gisele 
Bündchen, Pitt’ten sonra 
daha “güvenli” bir seçimdi. 

100. yıl için Marion
5 Mayıs 1921’de doğan par-
fümün birinci asır kutlaması 
için, Fransız oyuncu Marion 
Cotillard N°5 ünlüleri ara-
sına katıldı. Cotillard, rek-
lamda Ay’a ışınlanıyor ve 
parıltılı kraterler üzerinde 
partneriyle dans ediyor. An-
cak Chanel parfümünü Ay’a 
göndermekle yetinmedi: 
1920’lerde en az ismi kadar 
şok edici bir minimalliğe 
sahip olan ve Andy War-
hol’un da resmetmesiyle 
20. yüzyılın simgelerinden 
biri haline gelen şişeye övgü 
niteliğinde bir mücevher 
koleksiyonu da yaratıldı. 
Kokunun içerisindeki çiçek 
sayısına ithafen 123 parça-
dan oluşan koleksiyonda, 
Place Vendome’daki Chanel 
binasında sergilenmek üze-
re 55.55 karatlık bir elmas-
tan oluşan çok özel bir kolye 
de tasarlandı. ●

Valerie 
Dayan

@valeriedayan

Deneuve’ün pozu kalıpları yıktı. Chanel’in son yüzü Cotillard. Şişesi, başlı başına bir ikon.

Aeonium  

arborerum

Klanchoe  

luciea
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