
[ PAZAR ]
PENCERE

Sayı: 14 28 Haziran 2020 Pazar

Murat Bergi 11’de

Oğuz Pancar 15’te

Anıl Özgüç 10’da

Serhat Güney 12’de

İrfan Yalın 14’te

Kerem Gürel 15’te

Burak Soyer 16’da

Tayfun Atay 16’da

Barbaros Şansal 11’de

Farklı bir “Sugar Man” / 
Hermann Szobel

İnsan neden yürür?

Zamane külkedileri 
için ‘harika’ fırsatlar

Avukatlığın zorlu tarihi

İşte Biz O Gün 
Tükeneceğiz

Hadi gel buluşalım  
‘Armut Ağacı’ altında…

Doğa gittikçe dua geldi

Uçuran çoban

Bana bir soru hediye edin!

bin kelimebin kelimebin kelimeBir resim

Hilal Bebek 7’de

George Floyd cinayetiyle birlikte tüm dünyaya yayı-
lan “Black Lives Matter” protestoları siyahi müzisyen-
lerin yaşadıkları olumsuzlukların da duyulmasına 
yaradı ve de müzik endüstrisinde yapısal değişiklik-
leri yeşertecek potansiyele sahip.
Erel Eryürek 13’te

Baro Başkanları ve avukatların etra-
fına tam üç kat barikat/çember çekil-
di. Bu çember, içeriden kimse çık-
masın diye değil; dışarıdan içeriye 
kimse girmesin diyedir. “Çemberin 

içinde” kalan baro başkanlarından Hatay Barosu 
Başkanı Ekrem Dönmez, görüşmemizde Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında 
çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dönmez, Me-
tin Feyzioğlu’nun AKP’nin kullanımına girdiğini 
söyleyerek “AKP Metin Feyzioğlu’nu kullanıyor. 
İktidar yıllardır hayal ettiği barolara müdahale 
projesini Feyzioğlu eliyle yapıyor. Kullanışlılığı 
bittikten sonra onu atacaklar” dedi.  
Seyit Tosun 4’te

Rapor, AKP’nin yeni dijital politikasını dört aşama-
da özetliyor. Birinci ve ikinci aşama bildiğimiz gibi 
etik farkındalık ve dijital farkındalık kampanyaları.
Raporun profesyonel dilinin ardına bakarsak, bu iki 

aşamanın diğer aşamalara geçiş için bir 
saha düzenlemesi, bir ahlaki panik yö-
netimi olduğu açıkça görülüyor. Büyük 
bir sansür yasası için hazırlık yapıyorsa-
nız, bu sansürü gerekli ve meşru kılacak 
bir propaganda çalışmasına ihtiyacınız 
var. Emre Tansu Keten 3’te

Aziz Yıldırım ‘efsanesi’, Ali Koç 
‘büyü-bozumu’

Tayfun 
Atay 9’da

Ankara’da 
konvoy 
olmak  
zor iki 
gözüm...

İnce bel 
sevdası

ÇEMBER Çin’den ithal 
“siber vatan”

Bellini,  
Fatih,  
İBB:  
Bir 
kültür 
yatırımı

İBB’nin yaptığı, bir kültür endüstrisi yatırımıdır. Gerekli araştırma ya-
pılmadan alındığı için kullanılamayan metrobüslerle de bir taşra pana-
yırı için alınan plastik dinozorlarla da bir futbolcuya ödenen bonservis 
bedeliyle de dinlenmeyen emekli şarkıcıları destekleme konserleriyle 
de kıyaslanmaz. Gerçekten itibardan tasarruf edilmemesi gereken haller 
vardır ve o hal, lüks araçlardan konvoy yapmayı değil, müzayedelerden 
tablo toplamayı gerektirir. Süreyya Su 4’te

Özlem Yalım 
5’te

Memetcan 
Demiray 
2’te

Neden  
Vedat Milor?

Aslı Kotaman 8’de

Müzik endüstrisine günaydın!
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Ankara’da konvoy olmak  
zor iki gözüm...

Korumaları olmadan “işe” giden İzlanda Başbakanı Katrín 
Jakobsdóttir, kendisini gören CNN muhabirini oldukça şaşırttı. Bu 

haber, Batı’daki siyasetçilerin sadeliği ile Türkiye’dekilerin şatafatını 
kıyaslamayı seven bizler için de oldukça anlamlıydı. Acaba İzlanda 
mı çok fakirdi, yoksa zırhlı Mercedes’leri sıraya dizip trafiğe salmak 

için çok mu dardı Reykjavik sokakları?..

S osyal medyada en sevdiği-
miz paylaşımların başında, 
Batı’daki siyasetçilerin sade-
liği ile bizimkilerin şatafatını 

mukayese eden fotoğraflar gelir. 
Öyle ya, bizde bakanlar bir doğal 
afeti incelemeye 50 araçlık konvoy-
la giderken Angela Merkel, market 
kuyruğunda şarap ve erzak dolu bir 
alışveriş sepetiyle görülebilmek-
tedir. Biz de her seferinde hayrete 
düşer, acaba bir gün Türkiye de 
böyle olabilecek mi diye düşünür 
dururuz.

Geçen hafta İzlanda’da yaşanan 
bir hadise ise CNN muhabirini bile 
oldukça şaşırtıyordu. Reykjavik 
sokaklarında yürüyen Max Fos-
ter, “işe giden” İzlanda Başbakanı 
Katrín Jakobsdóttir ile karşılaşıyor 
ve ayaküstü sohbete koyuluyordu. 
“İzlanda neden ziyaret edilmeli?” 
sorusunu cevaplayan Jakobsdóttir, 
ülkesinin doğasından övgüyle söz 
ediyordu. Ve muhabir, “Sokakta 
başbakanla karşılaşmak da çok sıra 
dışı, değil mi?” diye sorunca “Eğer 
ilginç bulduysanız, öyledir!” yanıtı-
nı alıyordu. 

SİYASET = ‘SÜPER 
MEMURLUK’

Özbeöz bir Batılı’ya bile sıra dışı 
gelen bu diyalog, elbette Türkiye’de 
de ses getirecek, sosyal medyaya 
konu olacaktı. Aynı gün Twitter’da, 
Kanada Başbakanı Justin Trudeau 
ile Belçikalı mevkidaşı Charles Mic-
hel’in fotoğrafı dolaşıma sokuluyor-
du. Gerçi fotoğraf iki yıl önce çekil-
miş, Michel görevi çoktan bırakmıştı 
ama iki başbakanın eşleriyle kır pik-
niği formatındaki buluşması bizler 
için yine de sarsıcıydı. Öyle ya, kutu 
meşrubatlı ve sandviçli bir sofra 
“devlet adabı”na yakışır mıydı?

Tabii ki yakışmazdı ve de medya-
mızın İzlanda başbakanı için kul-
landığı “işe gitmek” tabiri aslında 
çeviriden kaynaklı bir hata değil; bir 
tür “dil sürçmesi”, bir inkârın yansı-
masıydı. Zira Batı’da siyaset, insan-
ların belli süreliğine talip olduğu, 
zamanı dolunca da bırakıp gittiği 
(sıkıcı!) bir “görev”di. Bizde ise “iş” 
denince akla öncelikle memuriyet 
gelirdi. Hayatta hiçbir kalifikasyo-
nu olmayan milyonların en büyük 
hayali memurluğa atanmak, en kötü 
(!) ihtimal öğretmen ya da polis 
olmaktı. Böylece ömür boyu devlet 
güvencesi garantiydi! 

Bundan daha iyisi ise bir tür “sü-
per-memurluk” olan siyasetti ki 
öyle bir “mesleki üst sınıf”ın men-
subu olmak, hele iktidar partisin-
deyseniz tadından yenmezdi!

manlarıyla, Wushu Federasyonu’yla 
ve vergiden “kaçınma”lı dernek ve 
vakıflarıyla en parlak çağını yaşı-
yor. Böylece “Bizim millet zengin 
meraklısıdır” diyen Kemal Tahir’i 
doğrularcasına, “Bebek bezi alacak 
param yok! Ama oyum AK Parti’ye!” 
cümlesi geçen sokak röportajlarına 
her gün bir yenisi ekleniyor. 

Hani “Ankara’da âşık olmak zor 
iki gözüm” der ya meşhur şarkısın-
da Zuhal Olcay... Aşk meşk karın 
doyuran işler değildir ve halkımız, 
bir konvoyun kaç polis eskortu, kaç 
“jammer” ve kaç ambulanstan oluş-
ması gerektiğini herkesten iyi bilir! 
Ayrılık hüzünleri yine bir şeyler alıp 
Aşağı Ayrancı’ya gitsin, sorun değil-
dir!.. Asıl Ankara’da konvoy olmak 
zor iştir!

“Çoğunluk iktidarı” en güzel şe-
kilde tecelli ederken olup biteni 
sorgulamaksa Reykjavik’te yer alan 
dünyanın en büyük ve en önemli 
penis müzesiyle 750 milyon dolar-
lık Ankapark’ı kıyaslamak gibidir. 
Abesle iştigaldir.

GÖRGÜ VE BEKA 
SORUNU

Nitekim iyi eğitim almış, 
yetenekli ve kendini ispat 
etmiş insanların siyasete 
girdiğini nadiren görüyorduk. 
Onlar da parti içi bürokrasi-
den, mecliste parmak indirip 
kaldıran figüranlar olmaktan 
kısa sürede sıkılıyor, arkala-
rına bakmadan kaçıyorlardı. 
Böylece meydan, kasaba teş-
kilatından dişiyle tırnağıyla 
Ankara’ya “yükselmiş” bıyıklı 
abilere kalıyordu. Onlar da 
düğünlerde konvoy yapan, 
yol kapatan ve hatta hava-
ya ateş eden bir halkın has 
evlatları olarak zırhlı Mer-
cedes’leri sıraya dizecek, ne 
kadar “önemli” biri olduğunu 
cümle âleme gösterecekti! 
“Temsilî demokrasi” ne gü-
zel şeydi ve lütfen!.. Koskoca 
belediye başkanı otoparka 
“Passat çekecek” değildi!

Sosyal medyada dolaşan 

fotoğraflarda bir açıdan “gör-
gü” ve “kültür” olduğu kadar 
diğer yanda devletin “beka”sı 
vardı. Zira “seçilmiş” bir po-
litikacı, artık devletle özdeş-
leşmiş demekti. Ona gelecek 
bir zarar, devlete gelirdi ki 
bunu hiç kimse istemezdi. 
Hal böyleyken yüzlerce kişi-
lik koruma orduları ile “dev-
let büyükleri”mize ihtimam 
göstermemiz gerekmekteydi. 
Yoksa maazallah, Londra’nın 
göbeğinde küfürlü protestola-
ra maruz kalan Boris Johnson 
gibi karizmayı çizdirebilir-
lerdi. Karizmasız bir ülke 
kolayca işgal edilir, bölünür 
giderdi!

BİR KONVOY KAÇ LİRA, 
BİLİR MİSİNİZ?

Böyle diye diye, “devlet-
le milletin kucaklaştığı” 
2020’lere geldik bile!.. Sahi-
den de milli irade; altın va-
raklarla, dev köprü ve havali-
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Çin’den ithal 
“siber vatan”

Rapor, AKP’nin yeni dijital politikasını dört 

aşamada özetliyor. Birinci ve ikinci aşama 

bildiğimiz gibi etik farkındalık ve dijital 

farkındalık kampanyaları. Raporun profesyonel 

dilinin ardına bakarsak, bu iki aşamanın diğer 

aşamalara geçiş için bir saha düzenlemesi, 

bir ahlaki panik yönetimi olduğu açıkça 

görülüyor. Büyük bir sansür yasası için hazırlık 

yapıyorsanız, bu sansürü gerekli ve meşru kılacak 

bir propaganda çalışmasına ihtiyacınız var.

İ ktidar, pandemi sürecinin en 
başında, ortalıkta dolaşan yalan 
içerikler üzerinden başlatılan 
ahlaki paniği sahiplenmiş ve bu 

içerikleri paylaşan birtakım kullanıcı-
ları gözaltına almış, “gerçekleri öğren-
mek için sadece bizi dinleyin” diyerek 
hakikatin tek kaynağı olarak kendisi-
ni ilan etmişti. Sonrasında, AKP Tanı-
tım ve Medya Başkanlığı tarafından 
hazırlanan sosyal medya etik kural-
ları yayımlandı. Etik Kurul isimli bir 
Twitter hesabı tarafından yönetilen 
bu kampanyada, bu etik kurallara 
uyma sözü veren herkesin profiline 
yeşil top koyması istenmişti. Kam-
panyanın başlamasından birkaç hafta 
sonra, yeşil toplu profillerin nefret, 
tehdit ve hedef gösterme konusun-
daki yetkinliklerini kanıtlamasının 
da etkisiyle, her şey apar topar sona 
erdirildi. Mahir Ünal’ın açıklamasına 
göre bu kampanya çok olumlu so-
nuçlar vermiş, şimdi sıra bir sonraki 
aşamaya geçmeye gelmişti.

AKP’nin olağanüstü başarılı yeşil 
top harekatından sonraki durak “diji-
tal farkındalık”tı. Dezenformasyonun 
ve kirli hesapların cirit attığı sosyal 
ağlarda, bütün bunların farkında 
olan bilinçli bir kullanıcı kitlesi he-
defleniyordu. Hala bu aşamadayız. 
Ancak geçtiğimiz hafta Mahir Ünal 
tarafından Erdoğan’a sunulan “Diji-
tal Dönüşüm ve Yeni Medya Düzeni” 
başlıklı rapor, önümüzdeki zekâ dolu 
kampanyaları görmek için heyecanla 
beklememizi gereksiz kıldı neyse ki. 
AKP’nin dijital politikalarının plan-
landığı 94 sayfalık rapor, bütün adım-
ları sırasıyla anlatmakta ve varılmak 
istenen durağı açıkça ilan etmekte. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ  
SANSÜRE BAĞLAMAK

Rapor, AKP’nin yeni dijital poli-
tikasını dört aşamada özetliyor. Bi-
rinci ve ikinci aşama bildiğimiz gibi 
etik farkındalık ve dijital farkındalık 
kampanyaları. Raporun profesyonel 

Ne Twitter’ın ne Instagram’ın adının 
anıldığı bir gelecek oldukça olasıdır. 
Yani dünya, gerçekten de, beş şirket-
ten büyüktür.

ÇİN VE RUSYA’DAN 
ÖĞRENMEK

Bu siber mücadelelerin çıktıları 
bugün de görülebilmektedir. Örneğin 
Çin’de bildiğimiz sosyal medya uy-
gulamalarının çok büyük bir bölümü 
kullanılmamaktadır. Buna rağmen 
sosyal medya kullanımının en yoğun 
olduğu ülkelerden birisi Çin’dir. We-
chat, Weibo, Baidu gibi uygulamalar 
milyarı aşkın kullanıcıya sahiptir. 
Çin, Tiktok ile de dünya pazarına 
güçlü bir giriş yapmıştır. Rusya’da da, 
Ok.ru, VK, Rutube gibi uygulamaların 
kullanıcı sayıları egemen şirketlerin 
sahip olduğu uygulamalardan daha 
fazladır. AKP de bunlara özenip Yaz-
bee gibi yerli ve milli uygulamalara 
tonla para yatırmış, ancak sonuç bü-
yük hüsran olmuştur. Çünkü, Çin ve 
Rusya’da internetin önemi çok erken 
bir aşamada fark edilmiş, bu alanda 
güçlü adımlar atılmış ve en önemli-
si bu ülkelerdeki siyasi yapılanma, 
böylesi bir sansür çemberini olanaklı 
kılmıştır. Tabii ki sansürün yanı sıra, 
internetin ekonomik potansiyeli de, 
bu devletler tarafından başarılı bir 
şekilde ülke içine yönlendirilmiştir. 

Oysa AKP’nin raporu, Türkiye’de 
üretilen verinin ekonomik değerini 
yine ülke içinde değerlendirecek bir 
vizyondan tamamen yoksundur. Batı-
nın sadece tekniğini alma klişesinde 
olduğu gibi, iktidar Çin ve Rusya ör-
neklerinde sadece sansürü görmekte 
ve onu aşırmaya çalışmaktadır. Siber 
vatan söylemi de, gelecek olan sansü-
rü milliyetçi bir retorikle süslemekten 
başka bir anlam taşımamaktadır. Yani 
raporun çerçevesi tamamen siyasidir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi ekono-
mik değeri günden güne artan siber 
alan üzerindeki rekabet, bu alanı 
sürekli yeniden şekillendirecek bir 
potansiyele sahiptir. Bir avuç şirketin 
bu alanda saltanatını kurması, sade-
ce AKP’yi ve Trump’ı rahatsız etme-
mektedir. Bunun yanı sıra, bu alanın 
siyasi ve ideolojik gücü de dünyanın 
dört bir yanında tartışılmaktadır. İn-
ternet ve sansür denince akla hemen 
Çin, Rusya ve İran’ın gelmesi bütü-
nü görememek demektir. 2009’da 
İran’daki ayaklanmaları “Twitter 
Devrimi” diyerek coşkuyla alkışlayan 
ABD’li demokratların, Wikileaks şo-
kuyla beraber daha fazla düzenleme 
ve denetim istemesi de, Snowden 
olayı da hatırlardadır. Otoriter yöne-
timlere sansür ve gözetleme konusun-
da yardımcı olanların ABD’li şirketler 
olduğu da atlanmamalıdır. Dünyaya 
özgürlüğü, tek amacı para kazanmak 
olan, tekelci şirketler getiremez, zaten 
öyle bir iddiaları da yok.  

Ancak AKP’nin dijital politikaları 
bu vizyondan, tabii ki, yoksundur. 
İktidar, bu alandaki küresel tartışma-
lardan da, gündemden de tamamen 
bihaberdir. Onun tek amacı, iç siya-
sette muhaliflerin bütün nefes alma 
alanlarını yok etmek, kendisi dışında 
kimsenin sesinin çıkamadığı bir or-
tam yaratmaktır. Neyse ki tuttuğu bu 
yol, çokça sözünü ettiği Z kuşağını 
tamamen kaybetmenin en kesin yolu-
dur. Umalım ki, yayımladıkları rapor-
dan ve belirledikleri hedeflerden bir 
adım sapmasınlar!

dilinin ardına bakarsak, bu iki 
aşamanın diğer aşamalara geçiş 
için bir saha düzenlemesi, bir 
ahlaki panik yönetimi olduğu 
açıkça görülüyor. Büyük bir 
sansür yasası için hazırlık yapı-
yorsanız, bu sansürü gerekli ve 
meşru kılacak bir propaganda 
çalışmasına ihtiyacınız var. 
Sosyal medya yalan bilginin, 
dezenformasyonun, terör ör-
gütlerinin, ahlaksızlığın, suç 
teşkil eden içeriklerin cirit 
attığı, kontrolsüz ve tehlikeli 
bir ortam olarak resmedilmeye 
çalışılıyor bu iki aşamada.

Üçüncü aşama ise yerel ve 
küresel farkındalık olarak ad-
landırılmış. Bu aşamada, sosyal 
medyanın ürettiği bütün bu 
rezilliğin sorumlusunun hepsi 
ABD’de bulunan bir avuç şir-
ket olduğu anlatılıyor. Dünya 
beşten büyüktür sloganının 
dünya beş şirketten büyüktür 
şeklini aldığı bu bölümde, içe-
risinde bulunduğumuz tehlike 
şöyle özetleniyor: “Bu yeni bir 
egemenlik aygıtı olarak devlet 
otoritesine meydan okuyan 
bir içerik üretim endüstrisidir. 
Anlık, interaktif, kullanıcının 
aktör haline geldiği, atomize 
bireyi siber vatandaş sorumlu-
luklarından ayrıştırabilen bir 
güce sahiptir”. Kişisel verilerin 
ve özel hayatın korunması gibi 
genel düzeyde kabul edilebile-
cek ilkeler öne sürülüp, verileri-
mizi sömüren bu dış mihrakla-
ra karşı milli bir siber mücadele 
çağrısı yapılıyor: Siber vatan 
savunması.

“SOSYAL MEDYAYI 
SUSTURMAK”

Yasal düzenlemeleri öngören 
son aşama ise, bunca kampan-
yanın sadece bu iki sayfaya var-
mak için üretildiğini gösteriyor. 
Bütün bu farkındalık ve milli 
mücadele retorikleri, AKP’nin 
sosyal medya alanını kontrol et-
mek için çıkartacağı yeni sansür 
yasasına bir altlık işlevi görü-
yor: “Ülkemizde de sosyal med-
yayı terör örgütlerinin amaçları-
na hizmet edecek, nefret, tehdit, 
taciz, hedef gösterme gibi suçla-
rı işleyecek şekilde kullananlara 
karşı tedbirler öngören geniş bir 
kanun tasarısı hazırlama ihtiya-
cı hasıl olmuştur”. 

Kullanıcı sayısı bir milyonu 
geçen sosyal medya mecraları-
nın Türkiye’de temsilci bulun-
durmak zorunda olması ve bu 
mecralardan toplanan verilerin 
Türkiye’de bulundurulması gibi 
zorunlulukları içeren bu yasa 
tasarısı, konvansiyonel medya-
nın yüzde 90’ının iktidar tara-
fından ele geçirildiği bir ülkede, 

sosyal medyanın da sansür ve 
oto-sansür ile sessizleştirilme-
sini amaçlıyor. Bilindiği gibi 
Twitter, kendisinden istenen 
kullanıcı bilgilerini hükümetle 
paylaşmıyor. Bu nedenle ano-
nim bir hesaptan iktidarı eleş-
tiren bir kullanıcıyı tutuklamak 
istediklerinde hevesleri kur-
saklarında kalıyor. Aslında bu 
sadece Türkiye’deki yönetimi 
rahatsız eden bir durum değil. 
Tüm dünyada yönetimler, her-
kesin açık kimliğinin erişilebilir 
olduğu, siber ortamda gerçek-
leştirilen eylemlerin hesabının 
sorulabildiği bir internet ortamı 
hayal ediyor. MHP’nin, sosyal 
ağlara TC kimlik numarası ile 
kayıt olunsun önerisini de bu-
radan anlamak gerekiyor.

SİBER MÜCADELE
İnternet, sanki hep varmış 

gibi hissetsek de, aslında çok 
yeni bir teknoloji. Sosyal medya 
ağlarıyla insanların hayatlarına 
bu denli nüfuz etmesi ise çok 
çok daha yeni. İnternetin bu 
kısa tarihini, ilk etapta kapita-
list işleyişin bir miktar dışında 
bulunan bir alanın mülksüzleş-
tirme yoluyla ekonomik alana 
katılmasının tarihi olarak da 
okuyabiliriz. Örneğin, eskinin 
karman çorman bir enformas-
yon yığını olan internetini, 
çeşitli algoritmalarla düzenle-
yen, bir katalog haline getiren, 
bu alanda erişimi organize 
eden Google, internet kullanı-
mını büyük bir ekonomik değer 
haline getirmiştir. Eskinin dağı-
nık ve kısıtlı değer üreten blog 
faaliyetini bünyesinde merke-
zileştiren Twitter, korsan Mp3 
ve film furyasını büyük oranda 
bitiren Spotify ve Netflix, inter-
netin kendi doğal akışında orta-
ya çıkan dinamikleri kapitalist 
işleyişe dahil etme konusunda 
oldukça başarılı, hatta tekel 
düzeyine ulaşmış örneklerdir. 

Siber alemde yaşanan bu 
tekelleşme, öncü şirketlerin 
sahiplerini dünyanın en zen-
ginleri listesine dahil ederken, 
kurucu bir rol de üstlenmiştir. 
Dijital ekonominin şeklini şe-
mailini belirleyen bu şirketler, 
kendilerinin en tepede bu-
lunduğu bir rant hiyerarşisini 
yaratmıştır. Günümüz interneti, 
bu şirketler için bir cennet gibi-
dir. Ancak kapitalizmin tarihin-
den biraz haberdar olanlar için 
bu cennetten çiçek durumunun 
ilelebet sürmeyeceği de açıktır. 
Gerek siyasi işlevleri, gerekse 
ürettiği devasa ekonomi nede-
niyle sosyal medya alanı hem 
devletlerin, hem de rakip gi-
rişimlerin yakın takibindedir. 

İnternet ve sansür 
denince akla hemen Çin, 
Rusya ve İran’ın gelmesi 

bütünü görememek 
demektir. 2009’da 

İran’daki ayaklanmaları 
“Twitter Devrimi” 
diyerek coşkuyla 
alkışlayan ABD’li 

demokratların, Wikileaks 
şokuyla beraber daha 

fazla düzenleme ve 
denetim istemesi de, 

Snowden olayı da 
hatırlardadır. Otoriter 
yönetimlere sansür ve 
gözetleme konusunda 

yardımcı olanların 
ABD’li şirketler olduğu 

da atlanmamalıdır. 
Dünyaya özgürlüğü, tek 
amacı para kazanmak 
olan, tekelci şirketler 

getiremez, zaten öyle bir 
iddiaları da yok.  

[ PAZAR ]
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ÇEMBER
Baro Başkanları ve avukatların etrafına tam üç kat barikat/çember çekildi. Bu 
çember, içeriden kimse çıkmasın diye değil; dışarıdan içeriye kimse girmesin 

diyedir. “Çemberin içinde” kalan baro başkanlarından Hatay Barosu Başkanı 
Ekrem Dönmez, görüşmemizde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 

hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dönmez, Metin Feyzioğlu’nun 
AKP’nin kullanımına girdiğini söyleyerek “AKP Metin Feyzioğlu’nu kullanıyor. 

İktidar yıllardır hayal ettiği barolara müdahale projesini Feyzioğlu eliyle yapıyor. 
Kullanışlılığı bittikten sonra onu atacaklar” dedi.

Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın,
Kendin içindeyken
Kafan dışındaysa…

M urathan Mungan’ın yaz-
dığı, Yeni Türkü’nün 
seslendirdiği ve geçen 
zamanda hep farklı 

dokunuşlar bırakan bu şarkı, Baro 
Başkanları’nın Ankara’da yürümeye 
çalışması sonrasında polis barika-
tının/çemberinin içine alınmasıyla 
yeni bir dokunuşla dudaklarımdan 
dökülüverdi. 

Barolara yönelik iktidar birkaç 
değişik teklif getirdi. Bu tekliflerden 
en çok tepki alan ve tartışılanı ise 
“çoklu baro” projesi oldu. Çoklu baro 
projesi hazırlıklarına göre; belirli bir 
sayıyı bulan avukatlar kendi baro-
larını kurabiliyor. Örneğin Ankara 
Barosuna kayıtlı yaklaşık 20 bin avu-
kattan 2 bini ayrılıp kendi barolarını 
kurabilecek. Yani her ilde bulunan 
baroya kayıtlı avukat sayısının onda 
birini bulanlar kendilerine başka bir 
baro kurabilecek. 

Burada hukukçuların verdiği tep-
kilerin arasında öne çıkan konuların 
başında Avukatlık Kanunu’nun 76 
ve 95. Maddeleri geliyor. Bu madde-
ler barolara diğer demokratik kitle 
örgütlerinden çok daha ayrı bir mis-
yon yüklüyor. Barolar, kendilerini 
insan hakları ve hukuku da savunu-
cu konumuna getiren bu maddeler 
üzerinden birçok toplumsal davaya 
katılıyor. 

Bu tekliflerin getirilmesinin diğer 
bir nedeni de baroların iktidar kar-
şısında takındıkları ve yarattığı “hu-
kuki rahatsızlık.” Barolar geçtiğimiz 
yıllar içinde “kendisini koruyabilen” 
nadir kurumlardan birisi oldu. Sen-
dikaların birçoğu sarıya boyanırken 
barolar ise Anayasa kitabı rengi olan 
kırmızı renklerinden genelde taviz 
vermediler. 

“MUHALİF HİÇBİR ŞEYE 
TAHAMMÜLLERİ YOK”

Tartışmalar iyice alevlenince, baro 
başkanları tepki olarak Başkent An-
kara’da yürümek istedi ancak polis 
engeline takıldı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin gönderdiği çadırlara 
ve seyyar tuvaletlere izin verilmedi. 
Büfesini baro başkanları için açan 
işletmeciye 12 bin lira ceza kesildi. 

var, tartışmalar yaşanıyor ama halen 
bir metin yok. Olmayan bir taslak üze-
rinden bize saldırıyorlar. Biz hukuksuz 
bir şekilde bekletildik. Çoklu baro pro-
jesi ülkeyi de bölme projesidir. Yerel 
yönetimler yasasını en ağır şekilde 
eleştirenlerin bu çoklu baro projesine 
sahip çıkmaları çok büyük bir çelişki. 
Yargı içerisinde bölünme görüntüsü 
yaratarak bu işi sürdüremezsiniz. CMK 
görevlerinde, adli yardım ve birçok 
konuda tek baroda bile sıkıntılar yaşa-
nıyor. İki hatta üç baro olursa o zaman 
bunun içinden nasıl çıkılacak?”

“VATANDAŞ, ‘İŞİMİ İKTİDAR 
AVUKATI HALLEDER’ 
DİYECEK”

Aydın Barosu Başkanı Gökhan 
Bozkurt da çok ciddi bir uyarıda 
bulundu. Bozkurt çoklu baro olursa, 
kim iktidar olursa o partinin kendi 
barosunu kuracağını bunun da hu-
kuku tamamen bitireceğini belirte-
rek “O baroya mensup avukatların 
olduğu yere vatandaş yönelecek. 
‘İşimi iktidar avukatı halleder’ diye 
düşünecek. Bu kaos demektir. Dün-
yada örneği yok. Bu sadece baroları 
değil milleti de böler. Her siyasi parti 
kendi barosunu kurarsa, her tarikat 
cemaat kendi barosunu kurmaya 
kalkarsa ne olacak?” dedi. 

Bozkurt sohbetimizde ayrıca şu 
önemli noktalara değindi; 

“Çoklu baronun amacı şu; siyasetçi-
ler tarafından ele geçirilemeyen kurum-
lardır barolar. Aynı tasarıyı ısıtıp ısıtıp 
getiriyorlar. Yasalar ihtiyaçtan doğar 
ama burada böyle bir ihtiyaç yok. Bu 
zaten bir FETÖ projesi. Biz de buna 
tepki göstermek için barışçıl bir şekilde 
yürümek istedik. Silahsız, kavgasız, 
gürültüsüz bir yürüyüş yaparak Anıt-
kabir’e gidecektik ama polis tarafından 
engellendik. Bütün ülke bizim uğradı-
ğımız zulmü gördü. Polislere bu kanun-
suz emri kim verdi? Polisin kanunsuz 
emri uygulaması da suç. Yarın yargıla-
nırlarsa avukat arayacaklar! Gaziantep 
Baro Başkanımızı darp ettiler. Birçok 
meslektaşımız darp edildi. Yerlerde sü-
rüyerek cübbelerimizi yırtabilirler ama 
cübbemize düğme dikemezler”

Baro Başkanları ve avukatların 
etrafına tam üç kat barikat/çember 
çekildi. Bu çember, içeriden kimse 
çıkmasın diye değil; dışarıdan içeriye 
kimse girmesin diyedir. Hatırlarsanız 
Ankara Yüksel Caddesinde bulunan 
İnsan Hakları heykeli “tutukluyken!” 
yanına bir karakol bir de etrafına 
çember yapılmıştı. Bir heykel kaçma 
girişiminde bulunabilir miydi? Çem-
berler içeridekilerin dışarıya çıkma-
sını engellemek için değil; dışarıda-
kilerin içeriye girmesini engellemek 
için kuruluyor. 

Çünkü çemberin içinde olanlar 
değil; dışında olanlar tutsak!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu, yürüyüşe gitti 
ve baro başkanlarının kendi-
sine sırtlarını döndüğü tarihi 
anlara hem tanık hem de konu 
oldu. 

27 saat süren bekleyiş son-
rasında çember açıldı ve baro 
başkanları 300 metre yürü-
dükten sonra Anıtkabir’e geçti 
ve tepkisel yürüyüşlerini nok-
taladılar. 

Çoklu baro projesine tepki 
veren ve yürüyüşe katılan bazı 
isimlerle konuştum. Görüştü-
ğüm isimlerden birisi olan eski 
Mersin Barosu Başkanı, şimdi-
nin de CHP Milletvekili Alpay 
Antmen, AKP’nin baro teklifi 
hazırlıkları sürecinde partiler 
arası heyette de yer aldı. Ant-
men çoklu baro konusunun 
2013 yılında bir FETÖ projesi 
olarak getirildiğini söyleyerek 
“Vatandaş adaleti adliyelerde ve 
mahkemelerde değil; ya tanıdık-
la ya da sosyal medyayla arıyor. 
Her gün bir insan hakkı ihlali 
yaşanıyor ama iktidarın derdi 
baro. Çünkü kendisine muhalif 
hiçbir şeye tahammülleri yok. 
Hukuk, demokrasi ve insan 
hakları için çalışma yapan Ba-
rolar ve meslek örgütleri iktidarı 
rahatsız ediyor. İktidar, başta 
barolar olmak üzere Tabipler 
Odası, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve bir kısım kamu 
kuruluşu niteliğindeki meslek 
odalarının seçim sistemlerini 
değiştirmek ve avukatlık mes-
leğinin ve baroların temel ayar-
larıyla oynamak istemektedir. 
Çoklu baro ile Anayasa’nın 135. 
maddesine de açıkça aykırı ola-
rak, baroları dernek statüsüne 
indirgemek amacındalar. Sa-
vunmayı, savunmasız bırakmak 
istiyorlar” dedi. 

FİŞLEME SÜRECİNE 
DOĞRU

Kayseri Baro Başkanı Cavit 
Dursun, görüşmemizde önemli 
bir noktaya dikkat çekti. Çoklu 
baro projesinin geçtiği ve yeni 
baroların kurulmaya başlanıl-
dığı takdirde hâkim ve savcı 
olmak isteyen, kamuda görev 
yapmak isteyen avukatların, 
iktidara yakın barolara kayıtlı 
olmak zorunda hissedecekleri 
bir döneme gireceğimizi be-
lirtti. Yani bir anlamda fişleme 
sürecinin yaşanacağını aktardı. 

Dursun ayrıca şunları kay-
detti; 

“Bu yürüyüş sembolik bir yü-
rüyüştü. Kanunlara uygun olan 
bu yürüyüş durduruldu. Tam da 

bizim anlatmak istediğimiz şey 
gerçekleşti. Türkiye bir hukuk 
devletinden çıktı polis devleti 
oldu. Bunun ilanı oldu bu yürü-
yüş. Benim gözlemlediğim fiili 
gerçeklik var; bu yürüyüşe engel 
olunduktan sonra niye 27-28 
saat sonra iktidar vazgeçmek 
zorunda kaldı?  Bizi kriminalize 
etmek istiyorlardı bunu başa-
ramadılar. Bu yürüyüş vicdan-
larda yer buldu. Halkın sahip 
çıkmasından korktular. Ankara 
halkı ve Barosunun bizimle 
birlikte olduğunu gördüler. İleri 
giderlerse bu iş büyüyecekti 
ve tüm halk, tüm avukatlar da 
yürüyüşe katılacaktı. Bizim 
görünmemizi engellemek için 3 
barikat ve 100’e yakın otobüsle 
etrafımız çevrildi. Halk bunu 
görmesin diye yaptılar. Vicdan-
lar olanları çok net bir biçimde 
her şeyi gördü.  ‘Size ne oluyor 
Anadolu Baroları’ diyorlar. Ben 
de tam tersini söylüyorum. Bu 
yapılan şey 130 bin avukatın 
ve 83 milyonun tamamına ge-
tiriliyor. Bu düzenleme geçerse 
savunma ve avukatlık biter. 
Avukatlık mesleğindeki staj, 
ruhsat, avukatlık mesleğinin 
yapılış şekli sona erer. Avukat-
lık mesleği artık şarlatanların, 
dolandırıcıların ve siyasi rant 
elde etmek isteyenlerin mesleği 
haline gelir” 

“DEVLETİN AKLINI 
YİTİRMESİ YAŞANDI”

“Çemberin içinde” kalan baro 
başkanlarından Hatay Barosu 
Başkanı Ekrem Dönmez, görüş-
memizde Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu hak-
kında çok çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. Dönmez, Metin Feyzi-
oğlu’nun AKP’nin kullanımına 
girdiğini söyleyerek “AKP Metin 
Feyzioğlu’nu kullanıyor. İktidar 
yıllardır hayal ettiği barolara 
müdahale projesini Feyzioğlu 
eliyle yapıyor. Kullanışlılığı bittik-
ten sonra onu atacaklar” dedi. 

Ekrem Dönmez ayrıca şunları 
kaydetti; 

“27 saat beklettiler. Devletin 
aklını yitirmesi, akıl tutulması 
yaşandı. Orada yaşananların 
içerisinde devlet içinde yaşanan 
çatışma da var. Orada hukuka 
ayrı bir durum yok. 60 Baro 
başkanını 27 saat durduruyor-
sanız burada düşünmek gere-
kiyor. Hukuksuz bir şey varsa 
işlem yapılırdı ama öyle olmadı. 
Yaptığımız tamamen hukukidir. 

Nispi temsili de getirmek iste-
seler de bu çoklu baroya eşdeğer 
demektir. Yapılan görüşmeler 

Baro Başkanları ve 
avukatların etrafına 
tam üç kat barikat/
çember çekildi. Bu 

çember, içeriden kimse 
çıkmasın diye değil; 

dışarıdan içeriye kimse 
girmesin diyedir. 

Hatırlarsanız Ankara 
Yüksel Caddesinde 

bulunan İnsan Hakları 
heykeli “tutukluyken!” 

yanına bir karakol 
bir de etrafına çember 
yapılmıştı. Bir heykel 

kaçma girişiminde 
bulunabilir miydi? 

Çemberler içeridekilerin 
dışarıya çıkmasını 

engellemek için değil; 
dışarıdakilerin içeriye 

girmesini engellemek için 
kuruluyor.

[ PAZAR ]
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İnce bel sevdası
Herhangi bir Türkiyelinin aklına “ince bel“ denilince ilk olarak narin 

bir kadın vücudu gelmiyorsa, mutlaka bir çay bardağı geliyordur. 
Milli kültürümüzün içkisi bana göre ayran değil; çaydır. Bu içeceğin 

toplumsal hafızadaki yeri de ince belli çay bardağıdır. Belli ki ince bel 
bir tasarım anlayışı olarak hafızalarımıza iyice yerleşmiş ve artık sınırını 

içeceklerden havalimanı kulelerinin tasarımına  kadar genişletmiş!

Ç ay Türk kültürünün en 
yaygın içeceği. Günün her 
saatindeki, her ortamındaki 
ve her ekonomisindeki ula-

şılabilirliği ile en demokratiği de aynı 
zamanda. Kültürel kodlarımıza yazıl-
mış bir buluşma noktamız çay içmek; 
sosyal yaşantımızın artık pek nadir 
bir ortak paydası. 

16. yy’dan itibaren Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun bildiği bu içecek, uzak 
diyarlardan geldiği için kahvenin 
saltanatını pek de sarsmamıştı. Ne 
zamanki Arap yarımadası İmparator-
luk sınırları dışına çıktı, işte o zaman 
kahveden biraz daha uzaklaşıp yüzü-
müzü çaya dönüverdik. 18.yy’ın ikin-
ci yarısında Rusya’dan İmparatorluğa 
getirtilen çay bitkisi bir türlü tutturu-
lamamış. Bugün dünyanın çay tüke-
timinide ilk; üretiminde ise dünyada 
5. sıradaysak, bunu Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki idealizme borçluyuz.

CUMHURİYET STRATEJİSİ 
OLARAK ÇAY VE ÇAY 
BARDAĞI

Çay bitkisinin Karadeniz yamaç-
larındaki eşsiz doğada tutturulması 
1930’lardaki istikrarlı ve azimli zirai 
çalışmalarla sağlanmış. İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında çay temininde 
yaşanan kıtlık düşnüldüğünde, yerli 
üretimin hala yetersiz olduğunu ve 
talebi karşılayamadığı söylenebilir. 
Çay üretimi Türkiye’de profesyonel 
olarak 60-70 yılda gelişerek, dünya 
çapında başarı sağlamış iktisadi ve 
zirai bir Cumhuriyet mucizesidir.

Asya’da 5.yy’dan beri bilinen ve içi-
len çay, her bitki gibi tıbbi amaçlarla 
tüketiliyordu. 12. yy’da Zen rahipleri 
uzun süren meditasyonları boyunca 
ayakta kalabilmek için çay içme ritü-
eli edindiler. İlk olarak Çin’de rastla-
nan bu eğilim, Japonların kültüründe 
uygulanan törensel hali ile Japon 
kültürünün en önemli unsurların-
dan biri oldu. Japonlar tarih boyunca 
çayı hazırlama tekniklerinden, çayın 
içildiği mekana ve sunulduğu eşyala-
ra kadar her özneyi nesnelleştirdiler. 
Zen felsefesinden ortaya çıkan bir 
ritüel olarak yaygınlaşan çay seremo-
nisi bu yaklaşımı ile aslında uyum, 
denge, saygı, saflık ve huzurun de-
neyimlendiği bir bütünsel deneyim 
tasarımıdır. Japonyada ve Çin’de çay, 
kulpsuz, küçük seramik veya por-
selen kaplarda içilir. Bunun sebebi, 
hazırlanma tekniği dolayısı ile sert 
olan çayın bekletilmeden sık ve seri 
içiliyor olmasının yanında, Asya 
kültüründe basit formlu ve temel 
seramik gereç üretiminin, nerede ise 
her hanede yaygın bir zanaat olması 
ve fonksiyonel olarak en temel este-
tikte, üzerinde pek düşünülmeden 
yaygınca üretiliyor olmasıdır.

Asya kültüründen doğup; Rus-
ya’nın soğuk ve çetin kış ikliminde 
kendine geniş yer bulan çay, bu coğ-
rafyada da 16. yy’dan itibaren kültü-
rün ayrılmaz bir parçası oldu.  Misa-
firperverlik adına yemeklerden sonra 
misafirlere metalden yapılmış bir 
tutucu içerisindeki silindir bardakla 
çay ikram etmek Rusya’da hızla gele-
nek haline dönüştü. Bizlerin de çok-
ça kullandığı semaver de aslında bir 
Rus kökenli eşyadır.

Hayatımıza Cumhuriyet’in kurulu-
şundan itibaren yaygın biçimde giren 
çay ilk zamanlarda, bizlerde de metal 
zarflı büyük bardaklarda içiliyor ol-
malı. Pek çok kült nesnemizde olduğu 
gibi bu eşya kullanımlarının izini 
sürmek nerede ise imkansız. Kendi 
çocukluğumda Pyrex veya Melitta 
markanın üretimi olan ve 60’lı yılla-
rın tasarım çizgisini tümü ile yansı-
tan kırmızı  plastik zarflı büyük çay 
bardaklarımızı çok iyi hatırlıyorum; 
doğrusu pek de severdim bu  bardak 
takımını.

1934 yılında Atatürk’ün ta-
limatı ile 1. Sanayi Planı çer-
çevesinde Türkiye İş Bankası 
tarafından kurulan ve ilk üre-
timine 1935 yılında başlayan 
Paşabahçe fabrikası genç Cum-
huriyet’in cam ihtiyacını üret-
mek üzere hayata geçirilmişti. 
Tasarım fikrinin ve tasarımcısı-
nın nereden geldiği tam olarak 
bilinmemekle birlikte, meşhur 
ince belli çay bardağımızın fab-
rikanın ilk üretimleri arasında 
olduğunu biliyoruz.

Paşabahçe fabrikalarının  
Osmanlı dönemindeki üretim 
kültürü mirasını ne kadar kendi 
bünyesine kattığını irdelemek, 
oturduğum yerden pek zor. 
Beykoz’da Paşabahçe fabrikası 
öncesinde 1884 yılında Mişon 
Levin tarafından kurulan bir 
cam eyşa fabrikası olduğunu, 
bu tesisin 1892 yılında İtalyan 
kökenli Saül Daniel Modiano 
ailesine satılarak isminin Fabb-
rica Vetramini di Constantinop-
le olduğunu ve halk arasında 
da isminin Modiano fabrikası 
olarak bilindiğini biliyoruz. 
Kimbilir, belki de İtalya’nın 
köklü cam tekniği olan ve bizde 
Çeşm-i Bülbül olarak bilinen 
filigranlı cam üretim tekniği 
gibi, ince belli çay bardağının 
da tasarım çizgisi, 1922 yılında 
kapanan bu fabrikadaki ustalar-
dan birinin nefesinin ve el ma-
haretinin bir ürünüdür? Cam 
üretimi oldukça eski tarihi olan 
bir konu. Bu bardağın formu-
nun da fonksiyonel gereksinim-
lerden doğduğu oldukça açık. 
Geniş tabanlı haznesi içindeki 
içeceğin sıcaklığını uzun süre 
muhafaza ediyor ve ince belden 
sonra genişleyen ağız da el yan-
madan bardağın tutulmasını 
kolaylaştırıyor. Bu formun her-
hangi bir coğrafyada çok eski 
tarihlerden itibaren kullanımda 
olması pek mümkün. 

ÇAY BARDAĞIMSI 
TASARIM

Yıllar boyu aynı tasarım üze-
rinde kah boyut kah dekor ve 
desen farklılıkları ile üretilen, 
kimi zaman Ajda bardağı diye 
anılan büyük boyları, kimi za-
man ince beline eklenen altın 
yaldızlı çizgileri ile kendine ve 
statüsüne has çehreler kazanan 
bu eşya, 2003 yılında Erdem 
Akan tarafından esprili bir yak-

laşımla yorumlanıyor ve sahip 
olduğu asıl fonksiyonel özellik-
ler, ikinci bir cam bilindir kütle 
içine hapsedilerek turistikleşti-
riliyor. Akan da zaten bu tasa-
rım yaklaşımını eastmeetswest 
(doğu batıyla birleşiyor) olarak 
adlandırıyor. Bu bardak tasarı-
mı hala hayatımızda ilgi gören 
bir ürün olarak, geleneksel çay 
içme keyfini, ağız kısmının çift 
cidarlılıktan kaynaklanan üre-
tim zorunlulukları ile yok edi-
yor. Ergonomik ve algısal ola-
rak ince belinden kavradığımız 
bilinen tasarım formunu salt 
bir görsellik olarak sunuyor. 
Yine de sunduğu görsellik ve 
bu nesneye katılan ilk tasarım 
dokunuşu olması ile tasarım ta-
rihimizde haklı bir yer tutuyor.

ÇAY BARDAĞI 
TASARIMINDA DEVRİM: 
İSTANBUL TİRYAKİ

2005 yılında Mimar Faruk 
Malhan’ın İstanbul Tiryaki 
ismini verdiği çağdaş çay bar-
dağı tasarımı ile bu eşyanın 
tasarımında bir devrim yaşandı. 
Koleksiyon tarafından üretilen 
bu tasarımda Malhan, ince beli, 
benzetme yerinde ise biraz daha 
Türkiyeli hanımların ölçülerine 
getirerek kalınlaştırmış, tabağı 
ile bardağı birbirine kenetleyen 
ve böylece kaymaz hale getiren 
bir tümsek eklemiş ve çay ta-
bağını da, aslında  geleneksel 
kullanımda toplumsal hafızada 
çok belirli bir yeri olan kırmızı 
beyaz damalı çay bardağında-
ki kırmızı ve beyaz renklerin 
son derece yalın ve çağdaş 
kullanımı ile yine porselenden 
üretmişti. 2007-2009 yılları 
arasında tasarım revizyonları ve 
üretim planlama macerasının 
bir parçası olma şerefine erişti-
ğim bu tasarım, kullanıcıların 
olduğu kadar, hem üreticisi 
Paşabahçe’nin hem de tüm 
tasarımcıların bir anda ilgi gös-
terdiği bir eşya oluverdi. Bugün-
kü rakamları bilmiyorum ama 
2008 yılında  Türkiye’de sadece 
Paşabahçe tesisinde 3 milyon 
adet geleneksel çay bardağı 
üretiliyordu. Belirttiğim gibi İs-
tanbul Tiryaki bardağın el ima-
latından  seri üretime geçişini 
planlayan ekipte zorlu ve çetin 
bir mesleki deneyime tanıklık 
ettim ve bu bardağın günümüze 
kadar ulaşan ticari başarısının 
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da ilk yıllarını böylece yaşamış oldum. 
Koleksiyon tarafından üretilen bu bar-
daklar bugün farklı desenleri, renkleri 
ile niş bir tasarım nesnesi olmaktan 
öte, seri üretilen bir züccaciye ürünü 
konumuna erişmiş; bu başarısı ile de 
Türkiye’deki her zevkten pek çok eve 
girebilmiş durumda.

Takip eden 15 yıl içerisinde ince 
belli bardağın tasarımına olan ilgi 
öylesine arttı ki, size bu yazı için  bir 
çay bardağı tipoloisi dökebileceğimi 
sandım ama yanılmışım. Bu tipolo-
jiyi güncel olarak dökebilmek epey 
ciddi bir çalışma getiriyor. Tasarımcı 
olan olmayan, üretici olan herkesin 
elinden bir çay bardağı yorumu orta-
ya çıktı ve çıkıyor.

Ne varki aralarından bir diğer de-
ğerli tasarımı çekip çıkararak, kala-
balıktan farklı bir konuma yerleşti-
rebiliriz. Şikago - Türkiye arasında 
mekik dokuyarak tasarım üretkenli-
ğini inanılmaz bir biçimde sürdüren 
tasarımcı Defne Koz, 2010 yılında 
Lipton için çayın bardağını yeniden 
tasarladı. Bu tasarım, alıştığımız bar-
daktaki temel fonksiyonları aynı Mal-
han tasarımında olduğu gibi başarı 
ile sunan, ve yine çağdaş bir estetikle 
buluşturan bir eşya. Çay ritüelinin 
ortaya çıktığı Zen felsefesine de hat-
ları ve beyaz porselen kaidesi ile en 
yakın duran tasarım bana göre.

Böylesine yaygın bir içeceğin, bu 
denli yaygın tüketilen bir eşyasının 
geçtiğimiz bu dönemde böylesine ilgi 
duyması elbette kaçınılmaz ve yeni 
tasarımları izlemek her zaman heye-
can verici. Diğer yandan geçtiğimiz 
haftalarda öyle bir haber gördüm ki, 
bana pes dedirtti. 

İNCE BEL SEVDASI 
HAVALİMANI TASARIMINDA:

Çay üretimi ile müstesna Rize ha-
valimanının kulesinin ince belli çay 
bardağı formunda yapılacağı yine 
siyasetçiler tarafından açıklandı! Bir 
tasarım yazısında bir mutfak eşyasın-
dan bahsedip havalimanı tasarımı ile 
bitirmek pek olası değildir; ama işte 
ülke Türkiye olunca, bu da başımıza 
gelebiliyor. Türkiyeli siyasetçilerin 
bilgi ve donanım eksikliğinden dolayı 
tasarım kararlarına müdahil olmasın-
dan duyduğum rahatsızlığı ve bunun 
ne kadar da yanlış bir şey olduğunu 
her fırsatta dile getirmeye çalışıyo-
rum. Bir havalimanı kulesine layık 
görülen ince bel sevdası bu serzeni-
şimin son perdesi. Havalimanlarının 
mimari tasarımlar olarak ele alınması 
gerektiğini ve bu tasarımlardaki şe-
kilciliğin de bir dozajı olmasının ne 
kadar iyi olacağını algılamamız için 
daha kaç şaheser konumlanacak bu 
topraklara kestiremiyorum.

Bu anlayışı elbette tasarım kültürü 
olmayan, popülist siyasetçilerden 
bekleyemeyiz. Mimari tasarımcıların 
eğitimlerini ve mesleki itibarlarını 
hiçe sayarak bu erke bu kadar bo-
yun eğici olmalarını, günümüzde 
mimarlık mesleğinin en kaygı verici 
çıkmazlarından biri olduğunu düşü-
nüyorum; umarım bu karardan vaz 
geçilir; çünkü ince belli bir bardaktır 
ve onda sadece çay içilir.

Defne Koz, 
Lipton Ç̧ay 

Bardağı

Faruk 
Malhan, 
İstanbul 
Tiryaki

Erdem Akan, 
Eastmeetswest
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Bellini, Fatih ve İBB:  
Bir kültür endüstrisi yatırımı

İBB’nin yaptığı, bir kültür endüstrisi yatırımıdır. Gerekli araştırma yapılmadan 
alındığı için kullanılamayan metrobüslerle de bir taşra panayırı için 

alınan plastik dinozorlarla da bir futbolcuya ödenen bonservis bedeliyle de 
dinlenmeyen emekli şarkıcıları destekleme konserleriyle de kıyaslanmaz. 

Gerçekten itibardan tasarruf edilmemesi gereken haller vardır ve o hal, lüks 
araçlardan konvoy yapmayı değil, müzayedelerden tablo toplamayı gerektirir

T ürkiye’de iktidarın tahakkü-
me dönüşüp siyaseti tasfiye 
etmesinin bir sonucu da 
Hegel’in olumsuzlamanın 

olumsuzlanmasına benzer şekil-
de, muhalefete muhalefet eden bir 
eleştirel söylemin gittikçe yaygın-
lık kazanmasıdır. Olumsuzlamanın 
olumsuzlanması sonuçta iktidarın 
olumlanmasıyla hep senteze ulaşıyor. 
Bunu siyasi partiler düzeyinde MHP 
yapıyor. Kendisi halen bir muhale-
fet partisi olmasına rağmen (çünkü 
ittifakta olup hükümette olmayan 
bir parti) neredeyse hiç iktidarı eleş-
tirmeyip hep muhalefeti eleştirerek 
iktidarın icraatlarını destekliyor.

Bu strateji topluma doğru sirayet 
etti. Çünkü eleştiri ve muhalefet 
yapmak bazen büyük bedel ödemeyi 
gerektirebiliyor. Böyle bir bedel öde-
mekten kaçınıp ama iktidarın pota-
sında tamamen erimek de isteme-
yenler, hala muhalefet ederek kendi 
otonomisini korumak isteyenler ik-
tidara değil de muhalefet odaklarına 
muhalefet etmeyi tercih ediyor. Bu 
tabii çok konforlu bir eleştiri imkânı 
ve risksiz muhalefet yapma biçimi 
sağlıyor. Üstelik gayet tavizsiz ve radi-
kal muhalif tavırlarla toplumda tema-
yüz etmeye de fırsat veriyor. Elbette 
yerse!.. Ama her zaman da yenmiyor; 
en azından herkes tarafından.

ELEŞTİRİ VE MUHALEFET 
FARKLIDIR

Bunun dışında, özellikle yerel se-
çimlerin büyük ölçüde muhalefet 
partilerinin başarısıyla sonuçlanma-
sından sonra muhalefete sanki ikti-
darı ele geçirmiş gibi muhalefet eden 
bir eleştirel tavır var. Bunu sadece 
iktidar yanlıları yapmıyor; o anlaşılır, 
ama muhalif odaklardan kişiler de 
bunu yapıyor. 

Hemen belirteyim ki zinhar mu-
halefet eleştirilmesin demiyorum. 
Ancak muhalefeti eleştirmek ile 
muhalefete muhalefet etmek farklı 
bence. Bazı entelektüeller ve toplu-
mun muhalif kesimlerinden insanlar 
muhalefeti eleştirmiyor, muhalefete 
muhalefet ediyor. Üstelik o tavizsiz 
muhalif tavrı iktidardan esirgerken, 
eleştirdikleri muhalefetin gerekçe-
lerini dinlemeye inatla kendilerini 
kapatıyorlar. Bunun son örneği ola-
rak İBB’nin yurt dışında bir müzaye-
deden aldığı tabloya verilen tepkileri 
gösterebilirim. Bu örnek bana ayrıca 

kadar para verip bir tablo alacaktın, 
milliyetçi ve fetihçi ideolojinin sembol 
ismi Fatih’in tablosunu almasaydın 
diyenler de var. Düşünsenize, İBB’nin 
örneğin Yüksel Arslan’ın bir artürünü 
veya Osman Hamdi’nin Mihrap adlı 
tablosunu aldığını!.. Asıl o zaman 
kopmaz mıydı kıyamet? Bugün eleş-
tirenler, eminim o zaman da İBB’ye 
saldıranları elleri ceplerinde kenarda 
seyrederlerdi. Hatta onaylayıp, “tabii 
şimdi ne gerek vardı?” derlerdi. Za-
ten şimdi de diyorlar. Bu tablonun, 
o kadar acil hizmet bekleyen İstan-
bullulara ne faydası var diyenler de 
“toplumcu muhalefet”i temsil ediyor. 
AKP’yi israf yüzünden eleştirirken bu 
ne şimdi diye soruluyor.

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN 
ÖNEMİ

Bu bir kültür endüstrisi yatırımıdır. 
Gerekli araştırma yapılmadan alın-
dığı için kullanılamayan metrobüs-
lerle de, bir taşra panayırı için alınan 
plastik dinozorlarla da, bir futbolcuya 
ödenen bonservis bedeliyle de, din-
lenmeyen emekli şarkıcıları destekle-
me konserleriyle de kıyaslanmaz.

Küresel kentler ya da dünya kentle-
ri, kültür endüstrisine yatırım yapa-
rak marka değerlerini üretiyorlar ve 
böylece kalkınmayı besleyen finans 
akışlarının, sermaye akışlarının, bilgi 
akışlarının, üretim akışlarının ve di-
ğer yaratıcı akışların kendi coğrafya-
larından geçmesini sağlıyorlar. Bugün 
İstanbul’u finans merkezi yapmaya 
çalışan siyasi irade onun ayrılmaz bir 
parçası olan kültür endüstrisine yatı-
rım yapmayı beceremedi. Olan yatırı-
mı da büyük sermaye grupları yaptı. 
Bu tabloyu bir zengin alıp İBB’ye ya 
da bir müzeye bağışlasaydı diyenler, 
var olan sanatsal yatırımın zaten 
önemli ölçüde sermayenin destek 
ve denetiminde olduğunu görmüyor 
mu? Yoksa huysuzluk mu yapıyor-
lar? Asıl şikâyet konusu olan, sanatın 
neredeyse tamamen sermayenin ilgi 
alanına ve denetimine geçmiş olması, 
kamu kurumlarının ilgisinin dışında 
olmasıdır. Bilakis belediyeler sanatla 
daha çok ilgilenmeli ve kültür endüst-
risine yatırım yapmalıdır.

Son birkaç cümlede de şunu belirt-
mek istiyorum. Kamu kaynaklarının 
boşa harcanması ve israf edilmesi 
illa lüks tüketimle olmaz. İşlevsel ve 
kullanılabilir olmayan yatırımlardır 
israf. Bu yüzden alternatif politika 
demek, cimri ebeveyn tutum(luluğ)
uyla temel hizmetlere odaklı bir yö-
netim biçimi üretmek değildir. Ger-
çekten itibardan tasarruf edilmemesi 
gereken haller vardır ve o hal, lüks 
araçlardan konvoy yapmayı değil, 
müzayedelerden tablo toplamayı 
gerektirir.

iktidarda asıl olarak neyin eleş-
tirildiğinin pek iyi kavranmadı-
ğını gösterdi. Bu bakımdan bazı 
kavramlarda bile uzlaşı olmadı-
ğı açıkça görülüyor. İsraf gibi…

Bildiğiniz üzere, İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi, Lond-
ra’daki dünyaca ünlü müza-
yede evi Christie’s tarafından 
açık artırma ile satışa sunulan 
İtalyan ressam Gentile Bellini 
imzalı Fatih Sultan Mehmet 
portresini 770 bin sterline 
(yaklaşık 6,5 milyon TL) sa-
tın aldı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu Twitter hesabından 
haberi, “Londra’da açık artırma 
ile satılan, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın günümüze kadar gelebil-
miş üç orijinal portresinden biri 
olan, İtalyan ressam Gentile Bel-
lini’nin atölyesinden 15. yüzyılda 
çıktığı tahmin edilen yağlıboya 
tabloyu İBB olarak satın aldık”, 
diye duyurdu.

TABLO ORİJİNAL  
DEĞİL Mİ?

Buna rağmen bazı kişiler, 
tablonun Bellini’ye ait olduğu 
iddia ediliyormuş gibi bir dü-
zeltme yapma gereği duydular. 
Hadi diyelim, kamuoyu yanlış 
anlamasın diye bir dikkat çe-
kiliyor. Eyvallah! Ama tabloyla 
ve tablonun alınmasıyla ilgili 
bir itibarsızlaştırma çabası-
na dönüştü vurgu. Bu, Belli-
ni’nin tablosu değil diyenler, 
Bellini’nin atölyesinde onun 
çırakları tarafından yapıldığı 
“tahmin edilen” diye düzeltme 
yapıyorlar. Bu pek gerçeği ara-
yan bilimsel titizlikle ilgili gibi 
gelmiyor bana. Tablonun Bel-
lini’nin atölyesinde yapılmış 
olduğu uzmanlar tarafından 
tescil edilmiş. Üstelik böyle 
olması tablonun değerinden bir 
şey düşürmüyor; çünkü o atöl-
yede Bellini’nin çırakları ara-
sında Tiziano gibi Rönesans’ın 
ünlü bir ressamı da var. O yüz-
den işte muhalefete muhalefet 
etmek dediğim bir tavırla, Bel-
lini’nin atölyesinde yapıldığı 
“tahmin edilen” deniyor. Kaldı 
ki “tahmin edilmesi” bile o res-
min önem ve değerinden yine 
de pek bir şey götürmez. Çünkü 
sanat piyasasında, satılan bir 
eserin kendisi değil göstergesi 
mübadele edilmektedir. Fransız 
sosyolog Jean Baudrillard sanat 
piyasasının bu işleyişini Gös-
terge Ekonomi Politiği Hakkında 
Bir Eleştiri adlı kitabında çok iyi 
analiz edip anlatıyor.

Ayrıca, Rönesans döneminde 

büyük ressamların atölyele-
rinde kolektif bir sanat üretimi 
vardır. O yüzden bir eserdeki 
sanatçı imzası her zaman o res-
min sadece o sanatçı tarafın-
dan yapıldığı anlamına gelmez. 
O sanatçının atölyesinde yapıl-
dığı anlamına gelir. Örneğin Da 
Vinci’nin eserlerinden bazıları 
bile sadece Da Vinci’nin elin-
den çıkmış değildir.

Bir de, Bellini’ye atfedilen 
tablo yıllar içinde restore edile 
edile, Bellini’ye ait olmaktan 
çıkmış, restoratörlerin eseri 
haline gelmiştir görüşü var. Bu 
mantıkla sanat tarihinde he-
men hiçbir esere orijinal dene-
mez. Çünkü, doğal olarak yüz 
yıllar içinde eserler bozulur, 
yıpranır. Onları korumak için 
restore etmek zorunludur. Ama 
o restorasyon, orijinal fırça 
darbesine bile sadık kalınarak 
yapılır ve böylece eserin aslına 
uygun olarak varlığı korunur. 
Böylece bir eserin maddi ger-
çekliği yitirilse bile manevi 
gerçekliği saklanmış olur. Yani 
korunan, eserin halesidir.

SANATA İDEOLOJİK 
BAKIŞ

Dolayısıyla, eserin orijinalli-
ğinden şüphe etmeyi gerekti-
recek bir sorun yok. Eser sanat 
tarihi bakımından da bizim 
siyasi tarihimiz bakımından 
değerli ve önemlidir. Ha bir de 
“ideolojik eleştiri” kisvesi al-
tında vuranlar var: Son zaman-
larda CHP’nin yaptığını sağ 
popülizmin bir parçası olarak 
değerlendiren, muhafazakarla-
ra yaranmak amacıyla yapılmış 
bir jest olduğu görüşü de var. 
Oysa böyle sanat izleyicisi ola-
rak müzayedelere katılıp resim 
almak muhafazakârlar için 
hiç karşılığı olmayan burjuva 
adetleridir. Yerine İmamoğlu, 
II. Mehmet’in ve Ulubatlı Ha-
san’ın balmumu heykellerini 
yaptırıp sergilese muhafazakar-
larda daha bir karşılık bulabilir. 
Muhafazakarların bir sorunu 
zengin olmaları ama burjuva 
olamamalarıdır zaten. Lüks tü-
ketime parayı harcarken sanata 
yatırımı gereksiz görmeleridir. 
Keşke yeni zengin muhafaza-
karların Erol Akyavaş, Tosun 
Bayraktar, Hoca Ali Rıza eser-
leri biriktirdiğini görsek. Ama 
onlar yerine ultra lüks rezidans 
daireleri biriktiriyorlar.

Yazı bitiyor ama İBB’nin mü-
zayedeye girerek aldığı tabloya 
eleştiriler bitmiyor. Madem o 

Ekrem İmamoğlu, 
II. Mehmet’in ve 

Ulubatlı Hasan’ın 
balmumu heykellerini 

yaptırıp sergilese 
muhafazakarlarda daha 
bir karşılık bulabilirdi. 

Muhafazakarların 
bir sorunu zengin 

olmaları ama burjuva 
olamamalarıdır zaten. 
Lüks tüketime parayı 

harcarken sanata 
yatırımı gereksiz 

görmeleridir. Keşke yeni 
zengin muhafazakarların 

Erol Akyavaş, Tosun 
Bayraktar, Hoca Ali Rıza 

eserleri biriktirdiğini 
görsek. Ama onlar yerine 

ultra lüks rezidans 
daireleri biriktiriyorlar!..
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Bana 
bir soru 
hediye 
edin!

İnsanın cevap sevdası ve 
tutunmuşluğu zihninin 

makasını köreltir. Ya 
genelde bir soru sormaz ya 
da aynı sorularla patinaj 
çeker. Din adamlarından 
cevap ister, psikoterapiye 

cevap için gider, kitabı 
cevap için okur. Her yanı 

cevaplarla kuşatılsın ister 
ve bu kuşatma onun kalesi 

haline gelir. Bu tür bir 
“bilme arzusu” bilememek 

ile noktalanır.

İ nsan eteğinde cevaplarla dola-
şır. Oysa sorular cevaplardan 
kıymetlidir. Gidişatı cevaptan 
çok doğru soruyu bulmak de-

ğiştirir. O kritik soru ile; zihin sıkış-
tığı bölgeden kurtulabilir, donuk 
inançlar çözülebilir, dağınık fikirler 
toparlanabilir.

Ne soruyorsak feneri o yöne tuta-
rız. “Nerede beyaz var” diyenin kır-
mızıyı bulma ihtimali azalır. “Hangi 
renkler var” diyenin renk yelpazesi 
genişler. “Renk nedir” diyeninse 
buldukları rengin de ötesine geçer. 
Soru ile zihni açabilir ve daraltabili-
riz. Soru, zihnin dolaşacağı lokasyo-
nu, gideceği güzergahı belirler. 

Soru değişirse perspektif değişir. 
Soru düzelirse yeni bir pencere açı-
lır. Sorular artarsa hava akımı çoğa-
lır. Yanlış bir sorunun peşine ısrarla 
takılmak serüveni ziyan eder. Siz 
“bu elma neden kırmızı” diye sorar-
sınız sonra yolculuk başlar. Artık 
çok iyi analizler de yapsanız, çok 
emek de harcasanız, çok vakit de 
geçirseniz beyhudedir. O elma be-
yazsa eğer. 

Soru, hanın giriş kapısıdır. Dı-
şarıdan içeriye hangi dataların 
gireceğini şekillendirir. “Burada 
kaç adam var”, “burada kaç insan 
var” ve “burada ne var” soruları 
farklı bilgileri kanala sokar. Soru, 
erişeceğimiz datanın hem niteliği 
hem de niceliğini tayin eder. Öyle 
sorular sorabiliriz ki yalnızca inanç-
larımızla örtüşen veriler içeri girer, 
yanlışlayanlarsa dışarıda kalır. Öyle 
sorular da vardır ki, binamızın ilk 
tuğlasını yerinden oynatırlar. 

SORU, BÜYÜ BOZAR
Cennetten düşmek de cennete 

erişmek de soru ile başlar. İnsan, 
kör noktaları sorular sayesinde 
görüş alanına sokar. Bir soru bütün 
illüzyonu dağıtır, bir soru yanıl-
samayı çözer ve bir soru büyüyü 
bozar. Bir soru gözü kapatır ve bir 
başka soru hile yapar. Dış dünyanın 
enginliği de içerisinin derinliği de 
sorular sayesinde erişilebilir olur. 
Ya da sorular insanı bir fanusa 
tıkar. Sorunuz kadar boy verirsiniz 
denizde.   

İnsan zihni kendisine tuzaklar ku-
rar. Önce inanmak ister sonra kanıt 
ararız, önce sevmek ister sonra 
bahane buluruz, önce kötülük yap-
mak ister sonra da bir suç yaratırız. 
Sorular sayesinde bu tuzaklar gö-
rünür olur. Yalnızca hikayeye bakı-
şımız değil hikayenin kendisi de de-
ğişir. Neden sonuç ilişkileri yeniden 
şekillenir. Soru, öncülleri değiştirir 
ve argümanları bozar/yapar.  Soru, 
insanı kat kat soyar. Gerekirse de 
yeni bir elbise diker. 

Yanlış sorularda ısrarcı olmak 
dramdır. En iyi gemi, en başarılı 
kaptan, harika bir denizde limana 

kontrol ve emniyet duygusu yaratır. 
Soru işaretlerini eleye eleye bitir-
mek ister insan. Bitirebileceğini 
zanneder. Bitirilmiş bir sınav sonra-
sındaki gibi cevaplı ve sorusuz bir 
dünyada “huzuru” kaçmadan yaşa-
mak ister. Oysa yaşam koca bir soru 
işaretidir. İnsan, ontolojik statüsü 
gereği mütemadiyen  dev bir soru 
işaretinin üstünde yaşar.

Bir ayağı soru işaretinde bir ayağı 
cevaplarda olmalı insanın. Kapan-
sın artık açıklar, dolsun boşluklar 
diye değil. Cevaplarla aramızda hiç 
kapanmayacak bir yarık var. Her 
soru, bir diğerine gebe. Yine de soru 
zincirinin halkalarında ilerlemek 
en azından bilinmezlikler arasın-
dan daha bilge olanını sunar. Yanıt-
sızlıklar ve belirsizlikler aleminden 
sorarlar:

- Hangi bilinmezliği istersin? 
- Şu daha derinde olanı.
- Hangi karamsarlığı istersin?
- Şu daha gerçek olanı.

SORU, TEDİRGİN EDER
Sorular; bilgi ve bilgelik, iyileşme 

ve olgunlaşma getirdiği gibi karam-
sarlık ve tedirginlik, sancı ve belir-
sizlik de yaratır. Bir ayağı emniyette 
olur insanın bir ayağı tekinsizlikte. 
Bir yanı flu olur hayatın bir tarafı 
net. Yanıtlar ile aramızda kapanma-
yacak olan o boşluk belirginleşir. 
Cevapların güvenilmezliği artar. 
Zemin biraz kayganlaşır. Donuk 
inançlar sorular içinde çözünür, 
hayat akışkanlaşır. Soru tedirgin 
eder huzur getirmek ve tekrar tek-
rar kaçırmak için.

Yaşam için böyle bir duygu kok-
teyli münasiptir zaten: Sevinç ve 
hüzün, karamsarlık ve coşku, bi-
linmezlik ve bilgi, tekinsizlik ve 
güven. Sorular, her daim mutluluk 
olmasa da hakikate yaklaşmayı 
vaat eder. Sonra “hakikat diye bir 
şey var mı?” diye de sordurur.  Hay-
daa… Ve oyun yeniden başlar. Artık 
aynı oyun değildir fakat. Tedirgin-
lik, tekinsizlik, karamsarlık ve neşe 
ile sormaya devam eder insan. Bu, 
ne güzel danstır.

varamazsınız. Her 
şey tamamken so-
nuçlar eksik kalır. Eğer 
elimizde en azından soru-
muzu değiştirmeye yetecek 
kadar iyi sorular yoksa haki-
kati ıskalarız. Sorularda diret-
mek sorusuzluk kadar tehlike 
yaratır.

BANA BİR SORU VER
Soru sormak, bir ustalaşma 

alanı. Sorma kültürü geliştik-
çe ve olgunlaştıkça sorular 
zenginleşir. Sorular, derinle-
şir ve mahirleşir. Soru, hem 
dikey hem de yatay düzlemde 
kapsama alanımızı genişletir. 
Burun daha iyi koku alır, dil 
daha iyi tadar. Soru, konula-
rın içeride işlemlenmesine, 
pişmesine, gelişkinleşmesine; 
fikirlerin ölmesine ya da diril-
mesine yarar. Anlamak idrak 
olur, bilmek hikmete dönü-
şür… Sorular sayesinde…

İnsanın cevap sevdası ve tu-
tunmuşluğu zihninin makası-
nı köreltir. Ya genelde bir soru 
sormaz ya da aynı sorularla 
patinaj çeker. Din adamların-

dan cevap ister, psikoterapiye 
cevap için gider, kitabı cevap 
için okur. Her yanı cevaplarla 
kuşatılsın ister ve bu kuşatma 
onun kalesi haline gelir. Bu 
tür bir “bilme arzusu” bileme-
mek ile noktalanır. Çoğu kişi 
“bana bir cevap ver” der fakat 
hiçbir zaman iyi bir soru talep 
etmez. Oysa soru, hediyedir. 
İyi bir soru, onlarca iyi cevap-
tan daha büyük bir hediyedir. 
Bize altın yumurtaları değil 
tavuğu sunar.

HAZIR CEVAPLARIN 
KONFORU 
CEHENNEMDİR

Sorular, başka soruları onlar 
da diğerlerini getirir. Soru-
lar enginleşir, genişler. Bir 
köyü içine sığdıramazken bir 
alemi yutar. Sorular bağlamı 
değiştirir, kavramları eritir ve 
oluşturur. Kategoriler oluşur, 
kategoriler silikleşir, her şey 
birbirine yaklaşır. Sorular 
mahirleştikçe zihin önce ka-
labalıklaşıp sonra yalınlaşır. 
Bilgi, önce çoğalır ve sonra 
Bir’e yaklaşır. 

Toplum bize soru sormayı 
öğretmez. Aileden devlete 

herkes bir cevap sunar. Ha-
zır cevaplara sahip ol-

manın konforu vardır. 
Cevaplı ve “biliyor” 

olma hissiyatı 

Cennetten düşmek de 
cennete erişmek de 

soru ile başlar. İnsan, 
kör noktaları sorular 

sayesinde görüş alanına 
sokar. Bir soru bütün 

illüzyonu dağıtır, bir soru 
yanılsamayı çözer ve bir 
soru büyüyü bozar. Bir 

soru gözü kapatır ve bir 
başka soru hile yapar.
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Neden Vedat Milor?
Ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada?

Bu yazıyı yazmaya yaklaşık 1 
ay önce başladım. Uzundur 
sosyal medyadan takip et-
tiğim, hemen her yazdığına 

bir gülümsememle eşlik ettiğim, za-
rif yanıtları karşısında bir içsel sor-
gulamaya girdiğim o kişi hakkında 
yazmayı düşünmüştüm. Neden onu 
seviyordum? Neden onu seviyorduk? 
Neden her şeyi ona soruyorduk? Of 
aklıma ne kadar da iyi geldi bu konu 
diyordum. Konumu çok seviyordum. 
Belki de o sebeple yazıp onu bitir-
mek istememişimdir kim bilir? Ha-
luk Levent’i de sevip yazmıştım. Onu 
bir oturuşta yazmıştım ama, böyle 
bekletmemiş, düşüncelerimin dem-
lenmesini sağlamamıştım. 

Ancak hep araya giren yeni bir 
konuyla çok yazmak istediğim bu 
konuyu öteledim. Sizin önümüzdeki 
hafta Pazar günü okuyacağınız yazıyı 
yazmak üzere –bu sefer son kez- Salı 
günü bilgisayarımı açtım, pencereyi 
açtım ve en sevdiğim koltuğa otur-
dum. Vedat Milor üzerine yazmak 
için ne kadar da güzel bir gün diye 
düşündüm. Parlak bir güneş, hafifçe 
saçlarıma değen bir rüzgar. Uzun za-
mandır istediğim bir yazıyı tamamla-
yacaktım ve keyfimden bir de kahve 
içmeye karar verdim. Tablo tamam-
lanacaktı. Tüm beklentilerime birer 
birer artı koyuyordum işte. 

VE, O DA NE?
Ardından biraz tarama yapmak 

istedim. Gördüğüm şey beni şaşırt-
madı diyeceğim. Çünkü bu benim 
daha önce de başıma gelmişti. Hand-
maid’s Tale – Damızlık Kızın Öykü-
sü’nün son sezonu üzerine yazdığım 
yazıyı göndermek istediğim gün, 
gönder tuşuna basmak üzereyken 
yazıyı göndermek istediğim dergide 
aynı konuyla ilgili bir yazı çıktığını 
görmüştüm. O yazı hala bende, hiç 
yayınlanmamış halde bilgisayarım, 
klasörler, yazılar, yayınlanmamış ya-
zılar, Handmaid’s Tale ismiyle –uma-
rım- öylece durur. Başka bir deyişle o 
yazıya tekrar ulaşmam için çok kapı 
açmam gerekir. Onu tekrar okumayı 
ya da gözden geçirmeyi gerçekten 
çok istemem gerekir. Ve başkalarının 
üzerine çok şey söylediği, çoktan mo-
dası geçmiş bir yazıya ulaşmak için 
neden çaba harcayayım? Dahası onu 
yazan ben bile, o karanlık klasörde 
bir daha hiç ortaya çıkmamasına, 
paylaşılmamasına, üzerine konuşul-
mamasına onay vererek onu açmı-
yorsam, başkası ne yapabilir ki? 

OYSA BEN KAFAMDA 
DEFALARCA YAZDIM

O yazıyı, kafamdaki yazıyı, düşün-
düklerimi bir başkası yazmıştı işte. 
Hemen Aziz Güzel’in Birikim’de ya-
yınlanan “Salgın döneminde neden 
Vedat Milor izleriz?” isimli yazısını 

ulaşım yanılsaması. Barack Oba-
ma’ya mesaj yazdığınızı düşünelim. 
Ya da Justin Bieber ya da Lady Ga-
ga’ya. Size cevap gelebilecek olma 
ihtimali epey düşük değil mi? 

 Vedat Milor ünlü ama değil. Uzak 
ama yakın. Cevap yazdığınızda size 
cevap yazacak kadar size yakın ama 
bir yandan da yaptıkları sebebiyle 
çok uzak. İrigaray’ın orta sınıf ve işçi 
sınıfı üzerine yaptığı bir çalışmayı 
ikincil bir kaynaktan okumuştum. 
Buna göre orta sınıf  “o” zamirini 
çok sık kullanıyormuş. Dahası işçi 
sınıfından gelen denekler daha sık 
“yapmak” kelimesini kullanırken 
orta sınıf daha çok “olmak” kelimesi-
ni kullanıyor. Bu sebepledir ki, Vedat 
Milor olmuştur. O olandır. “O” aynı 
zamanda, ünlü her derde deva şey 
olabilir mi? Hani herkesin 10 adım-
da gülümsemeyi, 15 yolla iş hayatın-
da başarıyı öğrenmek için okuduğu 
kitaplar gibi, üstelik çok kalitelisi. 
Kolay kolay hiçbir sofrada dudak bü-
külmeyecek olanı. Sahi o bize bütün 
sorularımızın cevaplarını verebilir 
mi? Onu daha da “o” yapan kişi, şüp-
hesiz bu cevapları vermeye istekli 
olmayışı. Kendine yöneltilen ilgisiz 
soruları zarifçe kendinden uzak-
laştırması. Ama bizim ona sormaya 
devam etmemizin sebebi tüm bu 
cevaplar ve sorular arasında aslın-
da kaybolmuş olmamız. Seçenekler 
tümüyle bir seçeneksizliğe dönüştü. 
Hayatı kullanma kılavuzuna ihtiyacı-
mız var. Ama lütfen çok basit ve kısa 
olsun. Mesela bir mesajla öğrenebilir 
miyiz? 

YILLAR ÖNCE DİNLEDİM
Bence Vedat Milor’la yapılabilecek 

tüm detaylı analizlerin en temelinde 
iletişim temel bir prensibi vardır. 
Yıllar önce dinlemiştim. Dinlediğim 
günün ardından iletişimin ne oldu-
ğunu anlatabilmek için, o işteş hali, 
“ş” harfini anlatabilmek için, o karşı-
lıklılığı anlatabilmek için kullanmış-
tım bu hikayeyi. Hafızam umarım 
olayı çok da eğip bükmemiştir. Din-
lediğim ya da izlediğim programda, 
Uğur Dündar mesleğe ilk başladığı 
dönemi anlatır. Dündar’ın ilk işi bir 
masa tenisi maçını radyoda anlat-
maktır. Dündar masa tenisi hakkın-
da hiçbir şey bilmez. Ne diyeceğini 
de kara kara düşünür. Maç başlar ve 
ilk 17 dakika Uğur Dündar sadece 
şunu diyebilir. Ahmet, Mehmet, Ah-
met, Mehmet, Ahmet, Mehmet sayı, 
Ahmet, Mehmet sayı. Ahmet sayı, 
Mehmet sayı. 

Bu bana bir spor programının 
radyoda nasıl anlatılamayacağından 
çok iyi bir iletişim nasıl olmalıyı 
anlatan örnek olarak gelmiştir. İşte 
Vedat Milor tam da bunu yapar ben-
ce. Bizim ona attığımız top hep geri 
gelir ama sıklıkla Vedat Milor sayı 
yapar. Ama son tahlilde oyunu be-
raber oynarız. Ve onunla oynamak 
zevklidir çünkü oyunun nasıl oyna-
nacağını çok iyi bilir. 

İşte yazsam belki böyle başlardım. 
Devam edebilir miydim meçhul. 
Ama zaten yazılmışı varsa o zaman 
belki benim yazımda Vedat Milor 
üzerine değil, onu yazmak üzerine 
bir yazı olabilir. 

O çok güzel yazıyı yazan Aziz Gü-
zel’e ve iki yazının da essas oğlanı 
Vedat Milor’a sevgiyle. 

okumaya başladım. Sevinmeli 
miyim? Üzülmeli mi? İşte tam 
da kafamdaki konuyu yazmıştı 
biri ama o da ne, benden daha 
mı iyi yazmıştı yoksa? Oku-
dukça beğendim, beğendikçe 
okudum. Rüzgar beni hafiften 
üşütmeye başladı. Polanski, 
Oliver Twist filmini çektiğin-
de, kitabı okurken kafamda 
asla canlandırmadığım kadar 
büyük bir tezatla göstermiş-
ti Londra’yı ve büyük kentin 
uzağında kalan kasabayı. Ço-
cukluk bir gökkuşağıydı, bazı 
gökkuşakları yanılsamaydı, 
onları zihinde yaratıyorduk. 
Oysa büyük şehir kapkaran-
lıktı, korkutucuydu, sesliydi. 
Ya da Palto’nun kahramanı 
Akakiy Akakiyeviç şehrin zen-
gin bölgelerinde yürürken her 
yer daha parlak ve ışıltılıydı 
sanki ama yoksul bölgelere 
geldikçe daha karanlık olurdu 
sokaklar. Öyle üşüttü rüzgar 
beni. Kahvem de soğudu. Yazı 
yazılmıştı ama onu ben yazma-
mıştım. Üstelik benden daha 
güzel anlatmıştı yazan Vedat 
Milor’u. Ne diyecektim ki ben? 
Ne demeyi düşünmüştüm 
ki? Gerçekten esaslı bir ana-
liz yapmayı düşünmemiştim 
herhalde. Pencereyi kapattım. 
Evin içindeki sinekle başbaşa 
kaldık. Sen ne düşünüyorsun 
diye sordum ona ama cevap 
beklemeyecektim tabii ki. Yok 
artık siz de beni deli sandınız. 
Sinek vızz diyerek başka bir 
duvara uçtu. Yazsam ne yazar-
dım dedim, kaldım.

ARKADAŞIM VEDAT
Vedat Milor’u neden seviyo-

ruz diye düşündüğümde hep “e 
arkadaşım olsun isterim” diye-
ceğim biri demek geliyor. Böyle 
cümle mi olur? Böyle analiz 
mi olur? Yazan benden güzel 
yazmış işte. Şöyle yapabilirim 
belki diye düşündüm bir an. 
Uzundur düşünüyorum bunu. 
Kendi yazdığım bir metnin üze-
rinde her gün oynayarak onu 
günler, belki aylar sonra ne 
hale sokabileceğimi çok merak 
ediyor ve bunu deniyorum. Bir 
yandan da başkasının yazdığı 
bir metin üzerinde bir gün ben 
ekleme yapsam, bir gün bir 
başkası, o metin sonunda ne 
hale gelebilir ve yeni oluşan 
metin bizim hakkımızda ne 
söyler onu merak ediyorum.  
E haydi deneyeyim.

Arkadaşım Vedat, bilgili ama 
kibirli değil, komik ama in-
sanı düşünmeye teşvik eden 
bir mizah anlayışı var. Sizinle 

olduğunda size manen zengin-
leştireceğini düşünebileceğiniz 
biri gibi. Bugünün sosyal med-
ya dünyasında görmeye alış-
madığımız kadar samimi ama 
bir o kadar da otantik. Yani 
hem gerçek hem de kendine 
özgü. Size olmadığı hiçbir şeyi 
vadetmiyor. Olanı tüm açıklığı 
ile gösteriyor ve bilmediğini 
saklamıyor. Kızınca tatlı bir 
dille kızıyor, gönül alıyor, dalga 
geçse bile incelikli yapıyor. 

Sosyal medya herkesin ve 
her şeyin ünlü olabildiği bir 
dünya yarattı. Bazı ünlüler 
keşke ünsüz kalsaydı diye 
düşünmüştük. Bazı ünsüzler 
de keşke ünlü olsa diye. Ama 
bu dijital dünyada hayat benim 
parametrelerimle işlemiyor. 
Kaldı ki dijital olmayanda da 
öyle işlemiyor. 

BU ADAM “OLMUŞ”
Ünlülük sıradan insanı mer-

keze alalı epey uzun süre oldu. 
Bu konuda okuduklarımın 
çoğu bu işin nasıl ortaya çıktığı 
ve yeni kültürel kimliklerin na-
sıl oluştuğu ile ilgiliydi. Örne-
ğin Graeme Turner “demokra-
tik manevra” olarak açıklamıştı  
bunu. Kaldı ki Vedat Milor du-
rumu, sıradan insanın mikrofo-
nu –elbette alegorik olarak- ele 
geçirerek sahneye çıkması ve 
dahası bir demokratik manev-
ra durumu değil elbette. Asla 
sıradan olmayan bir insanla 
karşı karşıyayız. Orta sınıfın 
olmak istediği ama olamadığı 
kişi o. Her sınıf için bir üst sını-
fın temsili. Ama bir o kadar da 
ulaşılabilir. İyi eğitimli. Düzel-
telim çok iyi eğitimli. 

Sosyal medya ünlü insanla-
rı kolaylıkla ulaşılabilir hale 
getirdi diyorlar. Ancak yine de 
bir mesaj yolladığınız kişinin 
size cevap yazabilecek olması 
küçük bir ihtimal aslında. Bu 
tek taraflı bir ulaşım hala. Bir 
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Aziz Yıldırım ‘efsanesi’  
Ali Koç ‘büyü-bozumu’

Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin başında olmadan önce tanınır-bilinirlik 
yani “şöhret” olarak bir hiçken, Fenerbahçe ile bugün ne olduysa oldu. 

Fenerbahçe onu bir yerlere taşıdı, hatta “efsane” konumuna oturttu.  
Ali Koç ise Fenerbahçe’nin başına geçmeden önce çok şey, tanınır-bilinir 
“karizmatik” bir figürken ve Yıldırım’ın yerinden-edilemezliği karşısında 

camianın gözünde bir umut, bir “erken-efsane” iken, başa geçtikten 
sonra onun nezdinde şimdi yaşanan, olsa olsa bir “büyü-bozumu”ndan 

ibaret. Fenerbahçe onun karizmasını çizdi

2018 yılı haziran başın-
da yapılmış Fenerbahçe 
Kongresi’ndeki seçimde 
aldığı 4 bin oy karşısında 

16 bin oyla kulübün başkanlığını 
Koç Holding’in genç ve yakışıklı 
prensine hezimetle kaybeden Aziz 
Yıldırım üzerine o dönem çalıştı-
ğım Cumhuriyet’te bir yazı kale-
me aldım. Orada, Yaşar Kemal’in 
abide roman-üçlemesi “Dağın Öte 
Yüzü”nde (Ortadirek-Yer Demir Gök 
Bakır-Ölmez Otu) karşımıza çıkan 
“Taşbaşoğlu” karakterinden hare-
ketle Yıldırım’ın yükseliş ve düşüş 
öyküsünü, bir toplulukta (“Fener-
bahçe Camiası”) yıllarca baş tacı 
edilmiş, kültleştirilip “uçurulmuş” 
bir figürün, sonra nasıl baş aşağı 
kılınıp “uçuruma yuvarlandığı” 
vurgusuyla tematize etmiştim. 

Yazının bitiminde de yeni başkan 
Ali Koç’a notum vardı.

Şimdi iki yıl sonra, özellikle geç-
tiğimiz hafta içinde kulübü basket-
bolda ulusal ve uluslararası alanda 
7 yıl zirvede tutmuş Zeljko Obrado-
vic’in ayrılması sonrası tepkilere 
bağlı olarak o yazımı bu defa Ali 
Koç’a ilişik tekrar gündeme getir-
mek istiyorum. Koç’un, Aziz Yıl-
dırım’la aynı doğrultuda olmakla 
birlikte selefi ile karşılaştırıldığın-
da adeta ışık hızında gerçekleşmiş 
yükseliş ve düşüş serüvenini “kit-
lesel-kültürel” plânda anlamlan-
dırma yolunda yarar görüyorum 
bunda.

FENERBAHÇE’DE  
BİR ‘TAŞBAŞOĞLU’

Şöyle yazmışım iki yıl önce:
“Yaşar Kemal’in ‘Dağın Öte Yüzü’ 

roman üçlemesi, bize bir insan top-
luluğunun yokluk ve umarsızlık sar-
malında kalınca kendi içinden nasıl 
bir kült figür çıkardığını da ancak 
koşullar değiştiğinde onu yerle yek-
san ederek ölüme mecbur bıraktı-
ğını da çarpıcı şekilde anlatır. Çu-
kurova köylüleri, kendi aralarında 
etten kemikten bir âdemoğlu olarak 
yaşayan Taşbaşoğlu’nu ermiş kılar. 
Sonrasında Taşbaş’ın ermiş kişiliği, 
insan kişiliğinden ayrışır; öyle ki bir 
süre aralarından kaybolmuş sonra 
geri gelmiş ‘insan Taşbaş’ı tanımaz 
ve takmaz köylüler. Israrla Taşbaş 
olduğunu iddia etmesi karşısında da 
onu pataklarlar. Bu duruma daya-
namayan Taşbaş sonunda kendini 
öldürür.

Usta yazarın doğup büyüdüğü 
coğrafyanın halk inançlarından 
damıtarak kurguladığına benzer 
bir başka örnek, tasavvuf-tarikat 
İslâm’ında karşımıza çıkan ‘Şeyh 
uçmasa da mürit uçurur’ deyişidir. 
Denilebilir ki köylüler, Taşbaşoğ-
lu’nu, o kendisine atfedilen olağa-
nüstülükleri reddetse de ermiş değil 
onlardan biri olduğunu çırpına 
çırpına söylese de ısrarla uçurmuş-
lar da uçurmuşlardır. Böyle olunca 
giderek kendisi de ‘uçtuğu’na ina-
nan Taşbaşoğlu, sonrasında tablo 
değişince buna katlanamamış, ne-
ticede, uçmak ne kelime, uçurumun 
dibini boylamıştır.

İşte Aziz Yıldırım da ‘Fenerbah-
çe’nin Taşbaşoğlu’dur. Yaşadığı se-
çim hezimeti de bir topluluk tarafın-
dan yıllarca yüceltilip, kültleştirilip, 
mitleştirilip ‘uçurulmuş’ bir figürün, 
aynı topluluğun yeni arayışlarına 

nem başkanlıkta kalarak parçası 
oldukları sportif camialar nezdinde 
“efsane” nitelemesine lâyık kılın-
dıkları söylenebilir.

Peki, Ali Koç için böylesi “fantas-
tik” bir efsanevi pozisyon ihtimali 
var mı sizce?..

Biraz zor görünüyor ama yine de 
bilinmez tabii. 

BABA SÖZÜ 
DİNLEMEYENİN…! 

Ancak bilinebilen bir şey varsa 
o da Aziz Yıldırım’la Ali Koç’un 
şu bariz farkı: Yıldırım, Fenerbah-
çe’nin başında olmadan önce ka-
musal bakımdan, tanınır-bilinirlik 
yani “şöhret” olarak bir hiçken, 
Fenerbahçe ile bugün ne olduysa 
oldu. Fenerbahçe onu bir yerlere 
taşıdı.

Ali Koç ise Fenerbahçe’nin ba-
şına geçmeden önce çok şey, 
tanınır-bilinir “karizmatik” bir 
figürken ve Aziz Yıldırım’ın yerin-
den-edilemezlik çaresizliği karşı-
sında camianın gözünde bir “erken 
efsane” iken, başa geçtikten sonra 
onun nezdinde şimdi yaşananın 
olsa olsa bir “büyü-bozumu”ndan 
ibaret olması. “Karizma”nın çizil-
miş olması… 

Baksanıza iki yıl önce akla hayale 
gelmeyecek “AliKocİstifa” hashtag’i 
altında şu yazılanlara:

“Ali Koç sen bu kulübü her dalda 
bitirmeye yemin ettin ama tarih seni 
kara sayfalarına yazdı… [devamı 
var ama ben getirmiyorum!]”

“Futbol yetmezmiş gibi bir de bas-
ketbolu batırdı. Teşekkürler Ali Koç. 
Biz gerçekten senin hayal ettiğin 
Fenerbahçe’yi anlayamamışız.”

“Ali Koç hayatımızı çalmakla meş-
gul. Vizyonunu da al git başkan, ne 
olur git. Biz senin vizyonunu anlaya-
mıyoruz.”

Hazin mi, evet… Ve bana Ali 
Koç’un başkanlığa giden yolda “Ai-
le”si ile bağlantılı söylediklerini de 
hüzünle hatırlatıyor.

“Şahsi sevdam aileme zarar veri-
yor” demişti.

“Fenerbahçe başkanlığı çocukluk 
hayalimdi” demişti.

“Babam istemiyordu. Ama ikna 
ettim” de demişti.

Ne yapsın Rahmi Bey, anlaşılıyor 
ki “Etme eyleme oğul” diye çırpın-
mış ama…

Boşuna dememişler, aşkın gözü 
kördür!..

artık hitap edemez olduğunda 
ve kendisinin yerinden edile-
mez bir efsane olduğuna inan-
dığı noktada başına gelen bir 
‘uçurumdan yuvarlanma’dır.

Herkes Aziz Yıldırım’ın git-
mesi gerektiği halde gitme-
mekte ısrar ettiği için bu acı 
sona maruz kaldığını söyleye-
rek faturayı ona kesse de bu 
haksızlık olur. Aziz Yıldırım’ı 
yıllar boyunca ‘uçurmuş’ mü-
ritlerin ortaya çıkan hazin 
tablodaki payını görmezden 
gelmek olur.

Aziz Yıldırım 20 yıllık baş-
kanlık döneminde iki defa 
kendisi başkanlığı bırakmak 
istedi. ‘Sen bu camiaya lâ-
zımsın Büyük Başkan! Bizi 
bırakma’ diyerek vazgeçirdiler 
onu. Son birkaç yıla gelinceye 
kadar, onu hep yücelttikçe 
yüceltenlerden geçilmedi. 
Dahası, şike davası sürecinde 
Türkiye’de FETÖ’nün el atıp 
da çökertemediği kurumun 
başındaki şahsiyet olarak, 
sadece Fenerbahçe’nin değil, 
Türkiye’nin bile kahramanı 
oldu o.

Bunlar olduğunda, ölümlü 
bir varlığın böylesi, neredeyse  
‘ölümsüzlük’ mertebesinden 
sökülüp alınma teklifini ha 
deyince içine sindirebilmesi, 
kabul edebilmesi, mitsel mo-
tivasyondan uzaklaşıp ussal 
düşünebilmesi o kadar kolay 
olmuyor tabii. Olursa da işte 
böyle oluyor. Vahim, hazin, 
trajik!..

Şimdi Kadıköy’de Fenerbah-
çe semalarında bir yeni ‘Taş-
başoğlu’, uçuruldukça uçurul-
maya başlanıyor. 

Peki, yeni ‘efsane adayı’ Ali 
Koç acaba Yaşar Kemal’in o 
büyük eseri, “Dağın Öte Yüzü” 
üçlemesini okumuş mudur 
dersiniz?..

Okumadıysa, onu bugünden 
itibaren bir başucu kaynağı 
olarak yanından ayırmaması-
nı önerelim!..”

‘GÖNLÜMÜN EFENDİSİ’ 
GELDİ, BİTİRDİ BİZİ!

Elbette Ali Koç’un iki yıl 
önce yaptığımız bu öneri-
ye kulak verme yolunda ne 
isteği ne de vakti olmuştur. 

Zaten gayet rahatlıkla anlaşı-
lacağı üzere bu, “retorik” bir 
öneridir!..

Ancak iki yıl öncesine kadar, 
“efsaneleşmişliğinin bedeli 
olarak” Aziz Yıldırım’dan ken-
disini bir türlü kurtaramayan 
camianın, o zaman kesitinde 
yeni bir “kurtuluş figürü” ola-
rak sarıldığı; “Geliyor gönlü-
mün efendisi” diye methiyeler 
düzdüğü şahıs için; 

Şimdi “Fenerbahçe tarihinin 
gelmiş geçmiş en kötü başka-
nı”, hatta “Sadece FB tarihinin 
değil, dünya futbol tarihinin 
gelmiş geçmiş en kötü başka-
nı” lafzına meylediyor oluşu-
nu;

Yıldırım’ın yerinden edile-
mezliği karşısında onu uzun-
ca bir süre adeta “Mehdi/Me-
sih” kılıp da şimdi hepi topu 
iki yılda yerle yeksan edişini 
anlama-açıklama yolunda;

Biz yine Yaşar Kemal’e, 
“Dağın Öte Yüzü”ne, “Taş-
başoğlu”na, “Şeyh uçmasa da 
mürit uçurur” deyişine gön-
dermede bulunmaktan alıko-
yamıyoruz kendimizi…

EFSANELEŞTİREMEDİK- 
LERİMİZDEN MİSİNİZ?!

Elbette arada fark var. Na-
sıl ki Yaşar Kemal’in roman 
üçlemesinde “insan” Taş-
başoğlu’nu “ermiş Taşbaşoğ-
lu” karşısında ruhsal yıkıma 
uğratıp ölümüne yol açan 
köylüler onu “kırklara karış-
mış” sayıp efsaneleştirdiler-
se, bir şekilde Aziz Yıldırım 
da seçim meydanında yıkıma 
uğratılıp yok edilse bile bu-
gün FB tarihinde bir efsane 
olarak anılmayı sürdürüyor. 

Bu bakımdan biraz Beşik-
taş’ın Süleyman Seba’sı gibi 
midir onun pozisyonu, bir 
dereceye kadar evet... Tabii 
Seba hiç seçim kaybetmemiş, 
kendisi çekilmiştir. Ama ye-
rine başkanlık için öne çıkar-
dığı (Rahmi Koç tescilli) isme 
de (Hasan Arat) BJK camiası-
nın itibar etmediği, bir bakı-
ma Seba’ya dolaylı bir yenilgi 
tattırdığı söylenebilir.

Sonuçta öyle ya da böyle 
bu isimlerin zaman makinesi 
içinde hatırı sayılır bir dö-
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10 28 Haziran 2020 Pazar

İnsan neden yürür?
Yürüme hafiftir, dünyayla uyumludur, mikro bir özgürlük 
alanıdır. Eylemsizlikle devinimin diyalektiğidir. Bozulmuş 

dengeyi tekrar geri getirir, düşünceyi berraklaştırır, 
meditatiftir, yaraları sarar, hipnotiktir, içimize bakar. 

Y ürümek basit bir eylemdir. 
Bir ayak öne gidip zeminin 

sağlamlığı hakkında daha 
yere basmadan bir önsezi 

geliştirirken, arkada kalan ayaksa 
biraz sonra öndeki ayağın yerini ala-
cak olmanın hazırlığı içinde parmak 
uçlarına doğru yaylanır.

Yoksa o kadar da basit değil midir? 
Bunu ancak Oruç Aruoba anlata-

bilir. “Bir adım, yere basan iki ayak 
arasındaki uzaklık değildir; gövdeyi 
taşıyan bir ayak, ilerleten öteki ayak 
–ve, bir önceki ile bir sonrakilerde, hep 
yer değiştiren ayakla– arasında sağla-
nan sürekli devinimdir” diyerek.  

Yürümenizin fark ya da takdir edil-
diği ilk an dışında hayatınızın hiçbir 
anında “yürüyor oluşunuz” üzerine 
ne kendiniz ne de çevrenizin bir 
farkındalığı yoktur. Yine de bu tekdü-
ze ve doğal eylem ruhumuzun yara-
landığı her anda yardımımıza koşar. 
Sağaltıcılığı bir dolaşıp gelmelerden, 
kendini kaptırıp kilometrelerce yol 
katetmelere kadar geniş bir yelpaze-
de çıkar karşımıza. 

Sahi, nedir yürümenin içinde taşı-
dığı büyü? Uzaklara gitmeye, seyahet 
etmeye benzemez yürüme. Onların 
içindeki bavullu, planlı, bütçeli ve 
aslında yorucu tözü taşımaz. Ha-
fiftir, dünyayla uyumludur, mikro 
bir özgürlük alanıdır. Eylemsizlikle 
devinimin diyalektiğidir. Bozulmuş 
dengeyi tekrar geri getirir, düşünceyi 
berraklaştırır, meditatiftir, yaraları 
sarar, hipnotiktir, içimize bakar. 

YÜRÜME ZİHİNSEL  
BİR EDİMDİR

Frédéric Gros “Yürümenin Felse-
fesi” adlı çarpıcı kitabında felsefe 
ve edebiyatın “sıkı yürüyüşçülerini” 
anlatıyor. Yürümenin arkasındaki 
motivasyon üzerine kafa yoruyor ve 
aslında bu basit gibi görünen karma-
şık eylemin içindeki anlama odakla-
nıyor. 

Okurunu da kitabın içinde adeta 
bir yürüyüşe çıkıyor. 

Yolda yazılarını genellikle doğada 
yürürken yazan ve Kutsal Ruh’a karşı 
işlenen en büyük günahın yerinden 
kımıldamamak olduğunu söyleyen 
Nietzsche’ye rastlıyor önce. 

Kendini ”Sadece bir yaya” olarak 
tanımlayan ve yürüyerek ülke değiş-
tirebilen bacaklara sahip Rimbaud’y-
la karşılaşıyor ardından. 

Sadece yürürken gerçek anlamda 
düşünebilen Rousseau, ormanın 
içindeki dar patikadan okuruna, üze-
rindeki uygarlık, kültür, toplumsal 
dayatma ve tutku cilasını kazıdığında 
altından ne çıkacağını merak edip 
etmediğini soruyor. Bunu anlama-
nın tek yolunun yürümek olduğunu 
ekleyerek. 

Thoreau, yürürken gördüğünü ken-
dinin kılıyor. Doğruluğu ve gerçekliği 
her adımda yeniden deneyimliyor, 
yeryüzünün sağlamlığını kanıtlarken 
kurulu düzene başkaldırıyor. 

Gerard de Nerval’in kahramanları 
bir türkü tutturup hayal kurarak boş 
boş geziyor. 

Gandhi inançla, inatla ve kararlı-

şeklindeydi. Elbette arkasına baka-
rak ne kadar çok yol aldığını görüp 
yürüyüşü için motive olabilirdi ama 
arkaya bakmak aynı zamanda öne 
bakabilirliği de içinde taşıyordu ki, 
bu daha ne kadar çok yolu olduğunu 
görüp umutsuzluğa kapı açması de-
mekti. O yüzden sadece adımlarına 
bakmalıydı. 

BAZEN KAVRAMLAR YÜRÜR
Yok sayılmanın karşısında verilen 

mücadeledir bu. Bir kabusun diliyle 
görünmemeye, görülmemeye karşı 
bir duruştur. Adaleti yeniden kura-
bilmenin adımı olur bazen, bazense 
savunma hakkı adına çağırır yol. 
Yola koyulan vardığında başka biri 
olacağını her zaman bilir içten içe. 
Yürüyenle yürümeyen arasındaki 
temel fark budur zaten. 

Yürüyen kendiyle kalır. Sadece 
kendine tabidir. Kendiyle konuşabil-
me erginliğine varandır. Saf varlık 
duygusundan korkmayandır. Basit 
olmanın mutluluğunu deneyimle-
miş olandır. Yola çıkınca geri dönüş 
olmadığını bilendir. Yerleşik kaldığı 
düzenin kıstıran, uyutan yanını gö-
rendir. O düzene başkaldırandır. 

Derin bir nefes alır ve yola koyulur 
o yüzden.

Ve yürümeyen yürüyeni tam da bu 
yüzden tehlikeli bulur. İçinde sıkı 
sıkıya tutunarak kalmak istediği dü-
zeni sarsacağını hisseder, bilir. Kendi 
güvenli alanının kapılarına polisleri, 
barikatları dizer. Bilmediğiyse yürü-
meye niyetlenenin barikatla engelle-
nemeyeceğidir. 

Oruç Aruoba’yı sevgiyle anarak 
yine onun sözleriye bitirelim. 

“Yabancılığını kalıcı kılmak isteyen 
kişinin, 

Yerleşikliğinden rahatsız olması 
gerekir;

ve tersi: yerleşikliğinden rahatsızlık 
duyan

kişinin: kalıcı bir yabancılık bulma-
sı... Yol kendine bir yer bulamamış 
kişinin özlemidir.” 

Vazgeçmeden yürüyenlere, varışa 
inat edenlere, arkasına bakmayanla-
ra selam olsun! 

• Yürüme, Oruç Aruoba, Metis Yayınları, 
2011

• Yürümenin Felsefesi, Frédéric Gros, Çev: 
Albina Ulutaşlı, Kolektif Kitap, 2020

lıkla ülkesini emperyalizmin 
elinden kurtarmak için “Tuz 
Yürüyüşü” ne çıkıyor. Hiçbir 
şartta vazgeçmeyen politik 
varoluşunu, ısrarla yürüyerek 
perçinliyor. 

Yunan bilgeleri içinde belki 
de tek gerçek yürüyüşçülerin 
“kinik”ler olduğunu hatırlıyo-
ruz ardından.  Öylesine uzun 
yürümüşlerdir ki tabanları 
nasırlaşmış ve ayaklarına bir-
şey giymelerine gerek kalma-
mıştır. Günlerce doğanın içinde 
yaptıkları uzun yürüyüşlerin 
ardından bir meydana varıp 
“havlarcasına” bağırıp çağır-
malarını (Kinik, Yunanca “Ku-
nos” yani köpek sözcüğünden 
alır kökenini), onların sesini 
duyan halkınsa kafalarının 
ütüleneceğini bile bile alanlara 
koşup bir yandan eğlenirken 
bir yandan da içlerinde his-
settikleri o hafif huzursuzluğu 
biz de hissediyoruz. Ne de olsa 
kinikler doğanın sert terbiye-
sinden geçmiş olmanın verdiği 
güvenle ve özgürleşmenin vaz-
geçmekle mümkün olduğunun 
kanlı canlı ispatı olarak mey-
danlarda uzlaşma ve inançları 
yuhalıyor, evlilik ve hiyeraşiye 
saygıyla dalga geçiyor, açgöz-
lülük, hırs, bencillik ve kabul 
görme çabasının ipliğini paza-
ra çıkarıyor.  

 Yürümenin farklı hallerini 
deneyimleyen ve yaşam biçimi 
yapan bu “sıkı yürüyüşçüle-
rin” yürüme eylemiyle hemhal 
olma halleri farklı belki. Ama 
ortak bir yanları var. 

Flāneurlükten kinikliğe, 
ormanın sesini dinlemekten 

kararlı zorlu yürüyüşlere kadar 
her yürüme halinde, insanlığı 
mahveden yerleşik ahlakın 
zehrine bir panzehir öneriyor, 
yürüme eylemini “Aptalca 
uzlaşmalardan, dört duvarın 
uyuşturan güvenliğinden, aynı 
olanın sıkıcılığından, tekrarın 
yıpratıcılığından, tuzu kuru-
ların ataleti ve değişime karşı 
hissettikleri nefretten” kurtul-
manın yolu olarak imliyorlar. 

O HALDE YÜRÜME BİR 
YANDAN DA POLİTİKTİR 

Yürüme üzerine düşünme 
pratiğim 20 yıl önceki bir ga-
zete haberinden temel alıyor. 
Kızını Bağdat Caddesi’ndeki bir 
trafik kazasında kaybeden Bo-
ray Uras’ın adalet uğraşından. 
Kazadan ve kaybının hemen 
ardından Boray Uras İstan-
bul’dan Ankara’ya yürüdü. 
Yürüyüşü 21 gün sürdü. Bu yü-
rüyüş elbette bir adalet arayışı, 
bir ölümün görünür kılınması, 
bir protestoydu ama aynı za-
manda billinçdışının acıyı işle-
me, onunla baş etme yoluydu. 
Dünyada yeniden konumlan-
ma çabasının ölçeği olmalıydı 
ki, adalet için yürümeye karar 
veren bir parti genel başkanına 
verdiği tavsiyeler bu yürüyü-
şün onu başka biri yaptığına da 
işaret ediyordu. 

Ne de olsa “Yol kıvrılır, kişi 
dönüşür”dü. 

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Ha-
ziran 2017’de Ankara’dan 
İstanbul’a yürümeye başladı-
ğında Boray Uras’ın ona tav-
siyesi “Önüne, arkasına değil, 
sadece adımlarına bakmalı” 
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UÇURAN ÇOBAN
Bazı dış hatlarda uçuşlar açıldı. Biletinizi web sitesi üzerinden aldınız, 

hooop birkaç gün sonra mesaj: “Filan no’lu rezervasyonunuzun şuradan 
şuraya gerçekleşecek şu saatteki seferin saati değişmiştir. Yeni kalkış 

saati ise 00:20’dir. Lütfen çağrı merkezimizi arayınız…” Hatlardan ulaşıp 
başarabilirseniz size hemen şu teklifler sunulacak: İleri tarihe değiştirelim… 

Mil verelim… 60 gün sonra iade edelim…. Vs. vs. vs.

M alûm salgın nedeni ile 
ulusal ve uluslarara-
sı uçuşlar durmuştu. 
Planlanmış uçuşlarımın 

akıbeti ile başlayalım. 
Ulusal havayolu Türk Hava Yolla-

rı derhal Resmi Gazete’de bir karar 
yayınlatarak sattığı biletlerin ücret 
iadesi ile ilgili rant kapısını açmayı 
becerdi. Gerçekleşmeyen ve gerçek-
leşmeyecek uçuşlarınız için iade mi 
istiyorsunuz? Biletin statüsüne göre 
dev kesinti ile bu mümkün. Ama 
iade, o hatta uçuşlar başladıktan 60 
gün sonra gerçekleşecek diyorlar!..

Rezervasyon değişikliği mi? O da 
mümkün. Bir kereye mahsus olmak 
üzere ve 31 Aralık 2020’den önce uçu-
şunuzu yapmak kaydıyla… Bir başka 
teklif ise uçuş mili olarak iade ve asla 
statü mili olarak iade değil. Ayrıca, 6 
ay süreyle statü milleri ve kart statü-
lerinin de uzatıldığı doğru değil. He-
sabımı kontrol ettiğimde, son bir yıl 
içindeki statü millerimin. 15 marttan 
beri % 30 kadarının buhar olduğunu 
gördüm. Yani elini verdiğinde kolunu 
alamadığın bir durum!

Peki “yeni-normal”de durum ne? 
Birçok ülke Schengen dâhil, vatanda-
şı veya oturum sahibi değilseniz giri-
şinizi kabul etmiyor. Ticari ve turistik 
vizeler ile yeşil pasaportlar askıda. 
Salgın için PCR testi (Birçok ülke 
TC’den olunca ona da itiraz edior) ya 
da 15 gün karantina cabası. 

Kıssadan hisse, mesela Güney 
Fransa’daki yaz tatilinizi isterseniz 
rezervasyon değişikliği yapıp  kara-
kışta kullanarak geçirebilir misimiz? 
Ya ödediğiniz otel, tur, kiralık araç, 
vs?.. Onlar da havayolunun sorum-
luluğunda değil. Üstelik kart sahibi 
yolculara hala HALALBOOKİNG.COM 
reklamı yollanıyor. Yani, her koyun 
kendi bacağından asılır, çoban çok-
tan mezbahanın adamıdır. 

YALANCI ÇOBAN KURT VAR 
DİYE BAĞIRMAKTA

Peki ya şimdi durum ne? 
Bazı dış hatlarda uçuşlar açıldı. 

Biletinizi web sitesi üzerinden aldı-
nız, hooop birkaç gün sonra mesaj: 

yollanacak, oradan çıkacak sonuç ye-
niden kurye ile test yaptırdığınız yere 
geri yollanacak ve e-Devlet hesabını-
za kaydedilecek. Oradan alacağınız 
çıktıyı her ülke de kabul etmeyecek. 
Garanti için kendi raporunuzu da 
yanınızda bulundurmanız gerekecek. 
Bunun için de 48 saat geçecek. Sonra 
raporunuzu tekrar gidip hastahane-
den alacaksınız. 

Bu durumda Pazartesi, Salı ya da 
Çarşamba, uçmayı aklınızdan çıkar-
malısınız. Nasıl? Harika değil mi?! 

O zaman Sağlık Bakanlığı sitesin-
den HES kodu alın, HES’lerin ürettiği 
kuru derelerden elde edilen enerji 
ile aydınlatılan bir yerli ve milli otele 
kapağı atın. Çoban orada da karşınız-
da olacak. Döndüğünüzde şnorkel ve 
soğuk içecek kamışı rüyanızın yerini 
entübe borusu alacak.  

Gazanız mübarek olsun!..

“….. nolu rezervasyonunuzun 
şuradan şuraya gerçekleşecek 
şu saatteki seferin saati de-
ğişmiştir. Yeni kalkış saati ise 
00:20’dir. Lütfen çağrı merkezi-
mizi arayınız…” 

Hatlardan ulaşıp başarabilir-
seniz size hemen aynı teklifler 
sunulacak: İleri tarihe değiş-
tirelim, mil verelim, 60 gün 
sonra iade edelim, vs. vs. vs… 

Biraz ısrarcı olup yakın ta-
rihteki başka seferler için yer 
isterseniz hazırlıklı olun ve 
sakın şaşırmayın! O uçuş dolu, 
Bunda sadece yüksek sınıfa yer 
var. O saatte uçuş yok. Sonuçta 
sadece gece yarısı kalkan ve 
sabahın köründe dönen bir yer 
bulursanız şanslısınız. (henüz o 
uçuşunuz gerçekleşmediği için 
de herşeye hazırlıklı olmalısı-

nız). Otel rezervasyonu, ulaşım, 
vs. kimin umurunda!.. Farkına 
varırsanız artık yalancı çoban 
kurt var diye bağırmakta. 

ŞNORKEL YERİNE  
ENTÜBE BORU

Bu kadar mı? Bitmedi. PCR 
testi en geç 72 saatlik olmalı. 
Hafta sonu, sınav, salgın, soka-
ğa çıkma kısıtlaması gibi en-
gellere göre zaman ayarlamak 
nerede ise imkansız. Zaten test 
de o kadar kolay değil. Bazı 
özel hastahaneler 3000 TL’ye 
kadar fatura çıkarabilir, Yine 
özel hastahanede acilden girip 
becerebilirseniz ücretsiz olabi-
lir.  Ancak bir doktor faturası 
eklenince pek de ucuz değildir. 
Diyelim ki testi de başardınız. 
Test, önce Covid-19 merkezine 
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Zamane külkedileri için  
‘harika’ fırsatlar

Tıpkı, işçi sınıfının hayatına yalancı bir şenlik havası, heyecan ve muğlak 
statüler kazandıran geçmişin banliyöleri gibi, bugünün metropolleri de, 

gelecek yoksunu, tedirgin, kaygı dolu, yönsüz ve amaçsız hayatlarımıza renk 
ve anlam katmak için kendi küçük gösterilerimizi düzenleyip hayali rollere 
bürünebileceğimiz bir mekân deneyimi sunuyorlar bize. Bu deneyimin şartı 

ise kesintisiz tüketim; bütün dünyaları tek bir dünyaya sığdırabilmek için 
sürekli satın olmak zorundayız.

S on günlerde, reklam kuşakla-
rının bir zamanlar baş aktörü 
olan, ama hem ekonomik 
krizin derinleşmesiyle, hem 

de salgında başlayan yeni tüketim 
trendleriyle birlikte yan rollere çe-
kilen izole, steril ve ayrıcalıklı site 
tarzı emlak pazarlama faaliyetleri 
geri döndü. Öyle güzel fırsatlar su-
nuluyor ki, insanın hemen gidip o 
post-asrî zaman banliyölerinden bir 
daire “indiresi” geliyor. Hemen in-
dirmek derken, gerçekten de hemen 
gidip almaktan söz ediyoruz, öyle 
uzun uzadıya hesap kitap yapma-
nıza, ceplerinizi karıştırmanıza hiç 
gerek yok yani. Zira, kredi faizleri, 
piyasanın güncel gerçekliğiyle zıt 
yönde öyle hızlı koşturuluyor ki, 
hemen şimdi, şu anda bir emlak 
sahibi olup, ödemesini üç yıl sonra 
başlatabiliyorsunuz. Bunu büyük bir 
ekonomik şahlanmanın ilk kıpırtıları 
ve bir başarı hikayesi olarak paket-
leyip önümüze koymaya can atanlar 
şen bağırtılar arasında emlak almak 
için sıraya dizilmiş insanları göste-
riyorlar. Şehrin yırtılmış kumaşına 
yama yapılmış gibi duran ve kentten 
içre bir kent olarak “özgür bir psiko-
patolojinin” ifadesini mümkün kılan 
bu beton yığınları için Gökdelen adlı 
romanında Ballard şöyle yazıyordu: 
“burayı cazip kılan şey insanlara 
göre değil, insanların yokluğuna 
göre tasarlanmış olması.” Şu halde, 
özellikle de ülkemizin ekonomik 
koşullarını düşünürsek, ironik bir bi-
çimde, piyasalar kıpırdansın, birikim 
kaynayacak bir pınar bulsun diye, 
aslında hiç var olmayan bir şeyle, 
var olması mümkün olmayan başka 
bir şey birbirleriyle yer değiştiriyor. 
Böylece, kapitalizmin o mucizevi, 
hayali dansı başlıyor yeniden: Hiçlik 
verip, hiçlik satın alma sanatı…

BANLİYÖNÜN DOĞUŞU
Günümüzün steril yaşam komp-

lekslerinin atası diyebileceğimiz 
banliyölerin bir hayat tarzı ve kent-
leşme modeli olarak yerleşmesinin 
tarihi buhran yıllarına kadar uzanır. 
Banliyöleşme diye bilinen kentleş-
me dinamiği, şişen birikimin, burju-
vazinin sürekli yatırım yaptığı ulus 
devletlerin garantörlüğünde fiziki 
ve sosyal alt yapılara aktarılmasıy-
la serpilmişti. Sistem, kendisini 29 
buhranındaki taşmaya sürükleyen 
aşırı birikim tıpasını işçi sınıfını 
da işin içine katarak söküp atmak 
istiyordu. Bunun için, refahın yay-
gın paylaşımını teşvik edip çalışan 
kesimin yatırım kapasitesini arttır-
mak akıllıca bir çözüm gibi göründü. 
Böylece, tüketimi gündemine alan, 
talepkâr bir kitle oluşacak; kentler 
banliyö hatları boyunca kıra doğru 
sınır tanımayan bir mekânsal ya-
yılım gösterirken, kredi sistemi ile 
ertelenen borçlanma da sermayenin 
zamana doğru güvenli biçimde ya-
yılmasını sağlayacaktı. Bu yayılım 
gelişmiş sanayi kentlerinin yapılı 
çevresinde yeni mekânsal unsurları 
zorunlu kılmıştı. Böylece, okullar, 
hastaneler, otoyollar, toplu konutlar 
ve toplu taşıma ağları kentlerin do-
kusuna kalıcı bir biçimde işlenmiş 
oldu. İşte banliyöleşme, kabaca ka-
pitalist ekonomik aklın bu yeni ince 
ayarı üzerinde yükselen bir kent-
sel-kültürel yapı olarak okunabilir.

MÜLKİYETLER 
HİYERARŞİSİNE GİRİŞ

Banliyöler burjuva değerler sis-
teminin tartışılmaz başarısını ta-
mamlamak ve bunları toplumda 
mümkün olabilecek en geniş tabana 

yölerinin cazibesine kapılıp burjuva 
değerlerine doğru yelken açanların 
çoğu mavi yaka, istikrarlı işlerde 
çalışan emek erbabıydı. Bütün ya-
şamlarını güvenli orta sınıf banliyö 
hayatının sağladığı olanakları hak 
edebilmek veya onu sürdürülebilir 
kılmak için harcadılar; fakat hiç 
değilse altına girdikleri ömürlük 
borçları ödeyebilmelerine imkân 
veren sağlam bir işleri ve istikrarlı 
bir gelirleri vardı. Peki bugün, o anlı 
şanlı post-asrî zaman banliyölerine 
hücum eden emlak düşkünlerinin 
neyi var, neyi yok acaba? Bu soru 
bana Bauman’ın o harika Külkedisi 
metaforunu hatırlatıyor ister iste-
mez. ‘Şimdi tadını çıkar, sonra öde’ 
tarzı yaşam stratejisinde, tüketici 
piyasaları sayısız Külkedisini, yani 
etkin olmayan ve pek işe yaramayan 
tüketicileri, yine Külkedisi  gibi sa-
dece tek bir geceliğine memnun etse 
de, bir yığın borçluya dönüştüren bir 
asa buldu” diyordu üstat haklı ola-
rak. Ama, ‘gerçekten tadı çıkarılacak 
-üstelik bedeli sonradan önümüze 
konacak denli ürkütücü- nesi var 
bu hayatın?’ diye soracak olursa-
nız, size daha önce küçük bir alıntı 
yaptığım, Ballard’ın ‘Gökdelen’ ro-
manını hararetle öneririm. Orada, 
post-asrî zaman banliyölerinin o 
masum Külkedilerini nasıl canavar-
lara dönüştürdüğünü okuduktan 
sonra, kendimizi onlarca yıllık borç 
yükü altına sokacak imzaları atmak 
için bizi onca heveslendiren şeylerin 
paldır küldür yıkılıp gideceğini tah-
min ederim.

sağlıklı ve barışçıl bir tutumla 
yaymak için tasarlanmıştı. O 
nedenle, banliyöleşmenin, 
başarılı bir kapitalist ayarlama 
olduğu kadar, büyük bir kül-
türel proje olduğunu da özel-
likle belirtmek lazım. Nitekim 
banliyö hayatı, geleneksel işçi 
sınıfı kültürünü ve yaşam tar-
zını çok derinden etkilemiştir. 
Çalışan kesim, dikkatini, işlik-
lerde, atölyelerde, fabrikalarda 
hüküm süren hiyerarşiden, 
mülkiyetlerin ve mülk sahiple-
rinin, mahallelerin, meskenle-
rin, evlerin, bahçe çimlerinin 
ve gürül gürül benzin yakan 
arabaların hiyerarşine yönel-
tince sınıf sorunlarıyla ilgilen-
mek marjinal bir hal alır. Artık 
işçi sınıfının, işyerindekinden 
daha cazip ve heyecanlı; on-
ları yalnızca ücretli işçi olarak 
işaretleyen dar statü çembe-
riyle sınırlı kalmayan, üretim 
işlevinden başka işlevler de 
öneren ve üstelik de karşıla-
nabilir bir yeni hayat tarzları 
vardır artık.  

KENTTEN KIRA UZANAN 
YAPAY MAHALLELER

İşçi sınıfının geleneksel ya-
şam habitatını oluşturan ke-
nar mahalle kültürünün veya 
toplumdaki eşitsizliğin kalın-
ca altını çizen gettoların anti 
tezi olarak ortaya çıkan ban-
liyöler toplumsal ilişkilerin 
kurgusu açısından da oldukça 
farklı yerler olmuştur. Her 
şeyin şeffaf olduğu, kapıların 
kilitlenmediği, kişisel hayatla-
rın imkânsızlığını vurgulayan 
geleneksel mahalle hayatının 
tersine, banliyöler bireyciliğin 
zayıf halkalarıyla birbirlerine 
bağlı gevşek bir topluluk bilin-
ci oluşturmaktaydı. Bu durum 
mahremiyeti hane içinden çı-
karıp kamusala taşıyan ölçülü 
ve nötr bir komşuluk kültürü 
yarattı. Batı’da, savaş sonrası 
refah toplumunun kültürel 
atmosferi bu yapay mahalle-
lerde biçimlenmiştir diyebi-
liriz. Bununla birlikte banli-
yöler burjuva hayat tarzının 
taşraya, kırsal dünyaya akışını 
sağlayan bir köprü işlevi de 
görmüştür. Banliyö gelişmiş 
modern sanayi kentleriyle 
taşra arasına yerleşmiş bir tür 
tampon bölge gibidir. Kapita-
lizm süreçleri burjuva kültürü-
nün hamurunu hegemonya ve 
denetim aracı olarak kentlerde 

şekillendirdiği tüketime dayalı 
materyal bir kültürel atmos-
ferde açıp incelttiğine göre, 
banliyö de, kentin kültürel 
uzamı olarak bu geniş değerler 
havuzunu temsil eder ve onu 
götürebildiği yere kadar götür-
mek ister.

ŞİMDİ TADINI ÇIKAR, 
SONRA ÖDERSİN

70’lerden itibaren özellikle 
kredi maliyetlerinin yüksel-
mesiyle ekonomik durgunluğa 
sürüklenen talep odaklı sis-
teme anjiyoyu neo-liberaliz-
min yaptığını biliyoruz. Talep 
yönlü bir mirasın zenginleş-
tirdiği kentsel yapıların arz 
yönlü küresel dünyaya uyum 
sağlayabilmesi için, eşitlik, 
paylaşım ve sosyal adalet 
kaygılarını bir kenara bırakıp, 
verimlilik, yenilik, yaratıcılık 
ve esnek çalışma gibi ideal-
lerin peşine takılması gere-
kecekti. Bu aşamadan sonra, 
kentlerin mekânsal dokusuna 
sofistike ve seçici tüketim alış-
kanlıklarına yanıt verecek bir 
fiziksel genişleme damgasını 
vurdu. Alışveriş ve eğlence 
merkezleri, tüketim parkları, 
arena-stadyumlar, konferans 
ve toplantı merkezleri, ma-
rinalar, oteller, otantik yeme 
içme mekanları ve nihayet, 
günümüzün banliyöleri olarak 
değerlendirebileceğimiz steril 
yaşam kompleksleri metropol 
coğrafyalarının hücrelerine 
hücum etti ve fiziki çevreyi 
büyük ölçüde değiştirdi. Tıpkı, 
işçi sınıfının hayatına yalancı 
bir şenlik havası, heyecan ve 
muğlak statüler kazandıran 
geçmişin banliyöleri gibi, 
bugünün metropolleri de, 
gelecek yoksunu, tedirgin, 
kaygı dolu, yönsüz, amaçsız  
ve zavallı hayatlarımızı bir 
parça renklendirip ona anlam 
katmak için kendi küçük gös-
terilerimizi düzenleyip hayali 
rollere bürünebileceğimiz bir 
mekân deneyimi sunuyorlar 
bize. Bu deneyimin şartı ise 
kesintisiz tüketim; bütün dün-
yaları tek bir dünyaya sığdı-
rabilmek için sürekli satın 
olmak zorundayız. Dolayısıyla 
sürekli borçlanma, kazandığı-
mızdan fazlasını harcama ve 
gelecek günlerin emeğini ve 
alın terini de ipoteğe koyma 
dışında bir seçenek bırakmı-
yor bize hayat. Geçmişte banli-
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Ballard’ın 
distopik 
‘Gökdelen’i 
Külkedileri 
için kusursuz 
bir cehennem 
öneriyor.

Banliyöleşme, başarılı 
bir kapitalist ayarlama 
olduğu kadar, büyük bir 
kültürel projedir. Banliyö 

hayatı, geleneksel 
işçi sınıfı kültürünü 
ve yaşam tarzını çok 
derinden etkilemiştir: 

İşçi sınıfının, 
işyerindekinden daha 

cazip ve heyecanlı; 
onları yalnızca 

ücretli işçi olarak 
işaretlemeyen, üretim 

işlevinden başka işlevler 
de öneren ve üstelik de 
karşılanabilir bir yeni 

hayat tarzı vardır artık.
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Müzik endüstrisine günaydın!
George Floyd cinayetiyle birlikte tüm dünyaya yayılan “Black 

Lives Matter” protestoları siyahi müzisyenlerin yaşadıkları 
olumsuzlukların da duyulmasına yaradı ve de müzik endüstrisinde 

yapısal değişiklikleri yeşertecek potansiyele sahip.

H iç, bir mekanda kapı gü-
venlikçilerine, DJ olduğu-
nuza inanmadıkları için, 
patronlarıyla aranızdaki 

yazışmaları veya hakkınızda çıkan 
haberleri göstermek durumunda 
kaldınız mı? Birileri sizin o şahane 
“siyahi” sesinizi duymak istediği 
için “Acapella” yaptığınız oldu mu? 
Kimse size, ‘ne kadar kibarsın, 
normal Amerikalı gibisin, tanıdığım 
diğer siyah DJ’lere benzemiyorsun’ 
dedi mi hiç?..” 

Galcher Lustwerk, siyahi bir mü-
zisyen olarak müzik endüstrisinde 
günbegün yaşadığı ırkçı tutumlarla 
ilgili, geçtiğimiz haftalarda Twit-
ter hesabından sordu bu soruları. 
Olumsuzlukların spektrumu genişti; 
bembeyaz bir line-up’ta son dakikada 
“book”lanmaktan tutun, mikroag-
resyona -mesela plak alışverişinde 
dikkatlice izleniyor olmaya- kadar 
uzanıyordu. 

Daha sonra onun sözlerine başka 
siyahi DJ’ler ve PoC’ler (People of 
Color) de katıldı. Rhythm Section’un 
kurucusu Londralı DJ Bradley Zero, 
“İsmin şehrin tüm duvarlarını ve 
panolarını süslese de, lanet olası 
“Headliner” olsan da, her sahne ön-
cesi uyuşturucu kontrolünden geçen 
sen oluyorsun” dedi. 

Arkasından Josey Rebelle ironik 
bir şekilde, ‘elektronik müzik sah-
nesindeki siyahilere çığır açan işler 
yapmak, büyük sahneleri ‘ten rengi’ 
gözetmeyen insanlarla paylaşmak 
yetmez, değil mi? Aynı sahnelerde 
birileri kalkıp sizin müziğinizi çalıp 
15 kat fazla kazansa ne olacak’ şek-
linde sesini yükseltti. 

“Madem siyahi bir trans kadını 
“book”luyorsun, hakettiğinin çok 
daha altında bir para teklif etme 
hatası yapıyorsun, o zaman bari 
‘bunun çok az olduğunu biliyoruz, 
ama burada olman çok önemli’ 
deme ve kaybol! Etkinliğinizin daha 
iyi görünmesi için bu aşağılayıcı 
taktikleri kullanmayı bırakın!” diye 
yorum yaptı Discwoman’ın kurucu 
üyesi Frankie. 

George Floyd’un dehşet verici ci-
nayetinden ve küresel “Black Lives 
Matter” protestolarından hemen 
bir hafta sonra, müzik endüstrisinin 
içinden büyük bir ses yükseldi: Dalga 
dalga yayılan #ShowMustBePaused 
hashtag’inin arkasında Jamila Tho-
mas ve Brianna Agyemang adlı iki 
siyahi aktivistin ismi vardı. Atlantic 
Records için çalışan bu iki kadın, mü-
zik endüstrisinde her düzeyde hüküm 
süren yapısal ırkçılık bilincine dikkat 
çekmek için 2 Haziran’da, “Blackout 
Tuesday” adıyla, bir gün boyunca ça-
lışmaya paydos edilmesini talep etti. 
“Müzik endüstrisi milyon dolarların 
döndüğü bir sektör. Esas olarak 
da siyahi kültürden beslenen bir iş 
kolu” diye duyurdular protestolarını. 
Eylem, Thomas’ın Atlantic Records’da 
kıdemli pazarlama direktörü, Agye-
mang’ın da aynı şekilde sanatçı kam-
panya yöneticisi olması hasebiyle, 
plak şirketinin ustaca bir PR kampan-
yası yürüttüğü tartışmalarını alevlen-
dirse de, büyük başarıya ulaştı.

8:46 DAKİKALIK SESSİZLİK
Don Giovanni Records gibi bazı 

plak şirketleri ve müzisyenler katıl-
mayı reddetmiş ve bu günü “Beyaz 
Suçluluk Günü”  olarak adlandırmış 
olsa da, dergiler, sanatçılar ve ka-
muoyunun sosyal medyada verdiği 
genel tepkiler çok güçlü oldu. Sektö-
rün büyük oyuncularının her birinin 
kendi stratejisi vardı; ırkçılık karşıtı 
tavır almak, farkındalık yaratmak ve 
öğrenmek için bir gün olarak ortaya 
çıkan orijinal fikir çok geçmeden dal-
lanıp budaklandı: 

Spotify bazı oynatma listelerine, 
George Floyd’un can çekiştiği süre 
kadar, yani 8:46 dakikalık sessizlik 
kattı. 

Apple Music, siyahi sanatçıları öne 

nipülasyon, taciz ve sahte dayanışma 
deneyimlerini paylaşmıştı. 

“URBAN” MÜZİK  
TÜRÜ TARİH OLUYOR

Dahası, tartışmalı müzik kategorisi 
“urban” yakında tarih olacağa ben-
ziyor. Warner Music Group, IHeart-
Media Inc. ve Grammys de artık bu 
terimi kullanmayacaklarını açıkladı-
lar. “Urban” kategorisi, pop, hip hop 
ve R’B gibi çeşitli müzik alanlarında 
müzik yapan siyah sanatçıları, siyah 
olmalarından ötürü tek bir müzikal 
kategoriye zorlayarak, onları beyaz 
pazardan ayırıyordu. Ya da Tyler The 
Creator’un Ocak ayında bir ödül töre-
ninde lafı dolandırmadan söylediği 
gibi: “Urban” kelimesini sevmiyo-
rum. N kelimesini söylemenin “poli-
tically correct” yolu gibi geliyor.” 

Whities etiketi de rebranding du-
yurusu yaptı ve ismini AD 93 olarak 
değiştirdi; Young Turks’un alt label’ı 
olarak ismin YT kısaltmasından or-
taya çıktığını söyleseler de, yanlış 
anlamaları ve potansiyel dışlanmayı 
önlemek için, belli ki label patronu 
Nic Tasker, kasten yeniden adlandır-
maya karar verdi ve label’ın içindeki 
çeşitlilik eksikliğine de vurgu yaptı.

İngiliz, Music of Black Origin Awar-
ds’un (MOBO) kurucusu Kanya King, 
“Müzik ve eğlence, insanları bir 
araya getirmek, onların sesi olmak 
ve sosyal dönüşümü sağlama gücü-
ne sahiptir” dedi MusicWeek’e yap-
tığı bir yorumda. King’e göre kişisel 
dayanışma hareketlerini yapısal 
eylemler takip etmek zorunda. King, 
şu anda siyahilerin görünürlüğünü 
ve aktif katılımını arttırmak için, 
endüstrinin tüm alanlarından farklı 
oyuncularının yer alacağı bir plat-
form üzerinde çalışıyor.

YAPISAL EYLEMLER ŞART!
Bu tür platformlar aynı zamanda 

sosyal medyada vuku bulan kolektif 
öğrenme sürecinin de birer parçası: 

Intersessions, Black Femme Iden-
tifying Electronic DJs/Producers/Ar-
tists (Siyahi kadın elektronik müzik 
DJ’leri/Yapımcıları/Sanatçıları) listesi 
oluşturdu. 

Soundcloud, Beyaz Ayrıcalık Kı-
lavuzu gibi, destekçi ve üyeler için, 
beyaz bir destekçi olarak nasıl dav-
ranılacağına dair bir kaynak listesi 
hazırladı.

Sarah Farina ve Kerstin Meißner’in 
platformu olan Transmissions, Al-
manya’ya atıfta bulunarak anti-ırk-
çılık konusunda ayrıntılı bir kaynak 
listesi derledi.

Blackbandcamp.info ile platform, 
Bandcamp’ta crowdsource yoluyla ge-
nişletilebilecek siyahi sanatçıların bir 
listesini açtı. “Elektronik Müzik İnsan-
ları” listesinin nasıl oluşturulduğuna 
dair bir kaynakça ne yazık ki yok. 

Bu arada Club Quarantine, DJ ve 
aktivist Ash Lauryn’i platformun kü-
ratörü ilan ettikten sonra şu anda DJ 
setleri ve tarihçesiyle ilgili litaratürle 
siyahi DJ’lerin  günümüz elektronik 
müzik kültürünü nasıl beslediğine 
dikkat çekiyor. 

Bütün kaynaklar ortadayken, tek 
yapılması gereken beyazların bu 
kaynakları okumaları, kendilerini 
geliştirmeleri ve siyahi toplulukların 
gerçek müttefikleri olarak ırkçı karşı-
tı toplumların inşası için savaşmak. 
Ancak bu şekilde güncel bir momen-
tumdan doğan ve sosyal medyadan 
yükselen çığlık, kalıcı ve ortak bir 
harekete dönüşebilir. 

Bireysel farkındalık ve gelişme 
çabası, sistemin dönüşmesinin ye-
rine geçemez elbette. Ancak önce 
kendimizle başlamak aynı derecede 
önemli. Ash Lauryn’in sözleriyle 
bitirecek olursak: “Protestolar bittik-
ten ve kamu öfkesi azaldıktan sonra 
bile eğitime devam etmenizi teşvik 
etmek istiyorum. Bu kolektif bir 
mücadeledir. Üstelik daha çok uzun 
sürecek bir mücadele bu.”

çıkardığı özel çalma listeleri 
oluşturdu. Amazon Müzik ve 
YouTube Müzik birer Tweet 
paylaştı. Warner, UMG ve Sony, 
ayrı ayrı 100 milyon dolar 
bağışta bulundu. Önümüzdeki 
birkaç hafta ve aylar, bu şirket-
lerin yapısal olarak ne ölçüde 
değişeceğini gösterecek. Eğer 
bir şey değişmezse, bu aksiyon-
ların hepsi ne yazık ki, medya-
tik imaj tazeleme ve hoşgörü 
palavrası kokacak, o ayrı. 

GECİKMİŞ BEYAZ UYANIŞ
Kampanyanın ayrıca şöyle 

bir çapağı daha oldu: Bir da-
yanışma işareti olarak, birçok 
kişi profilinde orijinal #TheS-
howMustBePaused veya #Bla-
ckoutTuesday hashtag’i yerine 
#BlackLivesMatter’i paylaştı. 
Protestoların organizasyonu ve 
iletişimi için bilgi kaynağı ola-
rak önemli bir rol oynayan ori-
ginal etiketler kullanılmayınca, 
#BlackLivesMatter hashtag’inin 
altında siyah karelerden başka 
bir şey çıkmadı. Black Lives 
Matter gün boyunca hareketi 
yanlışlıkla susturmuş oldu. 

Köşe yazarı Natalie Morris bu 
davranışın siyah topluluk üze-
rindeki duygusal etkisi hakkın-
da Metro gazetesinde, “Beyaz 
insanların ırkçılığa geç uyanı-
şını toplu olarak izliyormuşuz 
gibi geliyor; sanki daha önce 
bu konuda bir şey yapmak 
akla gelmemiş gibi,” sözlerini 
kullandı. Bu gecikmiş beyaz 
uyanış siyah topluluk için acı 
verici olsa da, müzik endüst-
risinin çeşitli alanlarındaki 
siyahi insanların sesi ilk kez 
dinleniyor. 

Tepkileri bir dizi açık mektup 
izledi: Müzik etnoloğu Danielle 
Brown, akademide, özellikle 
kendi alanında yaşanan ırkçılı-
ğı tematize ettiği bir açık mek-
tup yazdı. Müzik yazarı Chris-
tine Karkaire, son birkaç hafta 
içinde bir dizi saçma sapan 
araştırma işi aldığı beyaz erkek 
editörlere açık mektup yazdı. 
“Berlin’de siyah bir kadın 
olarak kişisel deneyimlerim” 
veya “sahnede olumlu görü-
nüm sergileyen siyahi sesler” 
gibi araştırma yazıları hazır-
lamasını isteyen editörlere, 
“Yapısal ırkçılık nedeniyle şu 
anda akut bir travma yaşayan 
siyahi yazarları böylesine çiğ 

ve olgunlaşmamış konuları 
araştırıp yazmalarını istemek 
acı verici” şeklinde seslendi. 

KÖLE TÜCCARLARI 
GİBİSİNİZ!

Londra doğumlu ve Berlin 
temelli DJ/Producer Kikelomo 
açık mektubunu üç yere yönelt-
ti: Birisi, çaresizce ve suçluluk 
duygusuyla yaptıkları payla-
şımların sosyal medyanın öte-
sine geçmek zorunda olduğunu 
anlatan, siyah olmayan tüm 
destekçilerine yönelikti. Kendi 
kapısının önünü süpürmek ye-
rine, ABD’deki ırkçılığa ve polis 
şiddetine işaret eden Avrupalı-
lara da bir açık mektup yazdı. 
Yazdığı diğer açık mektup, mar-
jinal topluluklarla ilgili sorum-
luluk almadan, tüm türlerde 
siyahi kültürden yararlanan 
müzik endüstrisine yönelikti. 
Kikelomo sert bir şekilde eleş-
tirdi, “Siyahilerin acılarından 
faydalanan köle tüccarları ve 
köle sahipleri gibisiniz.”

Birkaç gün sonra, Native Ins-
truments’a karşı ırkçılık iddi-
aları yapıldı. Software şirketi, 
Black Lives Matter ile LinkedIn  
üzerinden dayanışma işeretleri 
verdikten sonra, eski bir çalı-
şan, şirket içi ırkçılık deneyi-
mini yazdı. İddialara diğer eski 
çalışanlar ve müzik camiasın-
dan farklı sanatçılar da katıldı. 
Native Instruments’ın resmi bir 
açıklama yapması ve şirket için-
deki çeşitliliği ve katılımı artır-
mak ve iyileştirmek istedikleri 
yönündeki program duyurusu 
tam üç hafta sonra geldi. Sos-
yal medya üzerinde gösterilen 
tepkiler farklılık gösterse de, 
neyin ne kadar uygulanacağı ve 
lafta kalıp kalmayacağı merak 
konusu. Yine de mağdurların 
seslerini yükseltmesiyle birlik-
te, yapıların gözden geçirilmesi 
için bir sürecin başladığını ve 
kısmen olumlu ve somut sonuç-
lar doğurduğunu görebiliyoruz.

Kendini, sahnede yeterince 
temsil edilmeyen DJ’ler için her 
zaman güvenli bir zemin olarak 
nitelendiren Londra kolektifi 
SIREN, geçtiğimiz günlerde 
2016-2018 yılları arasında 
kolektifle çalışan DJ Anu’nun 
açıklamalarından sonra çalış-
malarına son vereceğini du-
yurdu. Anu Twitter’da, kolektif 
içinde yaşadığı psikolojik ma-
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Avukatlığın zorlu tarihi

Avukatlık mesleği, uygarlığın 
geliştiği, medeniyetin yeşerdiği 

toplumlarda, insan ilişkilerinin adil 
olarak şekillenmesine katkı veren 
unsurlardan biri olarak doğmuş.

F ransızcadaki “avocat” keli-
mesinden dilimize geçmiş 
avukatlık mesleğinin bili-
nen geçmişi antik Yunan’a 

ve Roma’ya dayanmakta ama süreci 
Asur, Sümer hatta eski Mısır’a kadar 
götürerek, 6–7 bin yıl öncesinden 
başlatanlar da var. Tarih öncesinde, 
yargıya yansıyan anlaşmazlıklarda ya 
da suçlamalarda, Sokrat misali, her-
kes sadece kendini savunabildiği için, 
iyi konuşamayanların, kendini doğru 
ifade edemeyenlerin haklı oldukları 
halde haksız çıkması zamanla üçüncü 
bir kişinin yardımını gerekli kılmış. 
Eski Yunan’da, önce akrabalık ilişkile-
riyle başlamış, sonra iyi konuşanlar, 
hitabet gücü yüksek olanlar “savu-
nucu” kimliğiyle arkadaşının, eşinin 
dostunun haklarını arar olmuş.    

Demosthenes, (MÖ 384-322) antik 
Yunan’da iyi konuşan, siyaseti ve 
kanunları bilen biri olarak savunma 
mesleğini bugünkü anlamına yakın 
olarak ilk yapanlardan. Babası zama-
nın silah yapımcılarından, zengin bir 
kişiymiş. Kekeme olan Demosthenes 
uzun zaman aksaklığını giderebilmek 
için ağzına çakıl taşları koyarak ko-
nuşma pratikleri yapmış ve zoru seçe-
rek nutuk yazarlığına merak salmış.

Marcus Tullius Cicero, (MÖ 106-43) 
yılları arasında yaşamış, Romalı dev-
let adamı, hatip ve yazar. Cicero felse-
fe öğrenimini Epikürosçu, Phaedros 
akademisinden Philon’dan almış. O 
da Roma ‘da savunmanlık da yapan 
hukukçu ve siyaset adamı. İlginçtir, 
yaptığı savunmalardan günümüze 
tam 58 tanesi ulaşmış.  

ROMA’DA MAHKEME 
KARARINI ETKİLEYEN 
“ALKIŞÇILAR” VE 
“ŞAKŞAKÇILAR”

Roma İmparatorluğunda savunu-
cular yanlarında çok sayıda şakşakçı 
ile duruşmalara katılırmış. Önceden 
prova edildiği şekilde bazı konuş-
malar yandaşlar tarafından şiddetli 
olarak alkışlanır, hangi taraf daha 
fazla alkışlarsa onun haklılığı etkin 
olur, şakşakçılar da bu işten nasibini 
(!) alırmış. Verilen cezaya karşı suçlu 
kişi -önceden çalıştırıldığı şekilde- si-
nir krizleri geçirme denemeleri ya-
par, taklit gücünün elverdiği oranda 
kararı etkilemeye çalışırmış.

İtalya dışında doğmuş ilk Roma 
imparatoru olarak MS 41 İla 54 yılla-
rı arasında hüküm süren İmparator 
Claudius, Eski Roma’da “savunucu-
luk” mesleğini yasallaştırmış, hatta 
başkalarının haklarını savunanların 
belli bir ücret almasına da izin ver-
miş. Bu izinle birlikte, mevcut yasalar 
üzerinde uzmanlaşmaya ve retorik 
alanında kendini geliştirmeye gayret 
edenlerin birlikteliğiyle, bugün adına 

sonunda, 7 Temmuz 1969 tarihinde 
yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu ile “Türkiye Barolar Birli-
ği”nin kurulması yasal olarak kabul 
edilmiş. 1969 yılında, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden gelen delegeler, 
Türkiye Barolar Birliğini 52 ilin tem-
silcileriyle kurmuşlar.

Avukatlar arasından dünyanın her 
yerinde ve her dönemde faşizme, ırk-
çılığa, teröre, askeri darbelere, mafya 
ilişkilerine ve militarizme karşı çıkan-
lar da olmuş, tabii ki savunanlar da. 
Tarihe mal olmuş avukatlar arasında 
Gandi ve Mandela gibi mücadelele-
ri insanlık tarihine geçenler de var, 
Abraham Lincoln gibi köleliği kaldı-
ran, ya da Teacher gibi demir eldivenli 
devlet başkanları da. Dreyfus davasını 
üstlenen Demenge ve Labori gibi sa-
vunması modern hukuk işleyişine çık-
mamacasına çivilenenler de var, gel-
dikleri illerin tüm kayıtlı avukatlarını 
temsil edenlerin arkasını döndüğü ba-
rolar birliği başkanı da. Çok değil, 6 yıl 
önce, Danıştay’ın 146’ıncı yıldönümü 
törenlerinde yaptığı konuşmada sözü 
“yanlış konuşuyorsun, edepsizlik edi-
yorsun” denilerek kesilen birinin çok 
kısa bir süre içinde hidayete ermesi 
ve güç erki sahiplerini bir daha hiçbir 
şekilde üzmeyecek şekilde davranma-
sı, barolarımızın tarihine layık olduğu 
biçimde geçecektir, kanısındayım.  

İlk yıllarda, Twitter yasağından, 1 
Mayıs gösterilerine izin verilmeme-
sinden, basına yönelik sansürden ve 
avukat haklarından bahseden başkan 
için “edepsizlik” uyarısı etkili oldu. 
Cüppeleri ile çıktıkları yolda polis ta-
rafından tartaklanan meslektaşlarına 
yapılanlar için ne denir bilmiyorum 
ama kendisini uyaran güç erkine bir 
daha hiç edepsizlik (!) yapmadı.

Güzellikleri biriktirmenizi dilerim.

baro dediğimiz meslek loncala-
rı 13. yüzyıldan itibaren kurul-
maya başlanmış. Savunuculuk 
herkese açık bir kapı olmaktan 
çıkarak sadece yüksek sınıflara 
verilen bir imtiyaza dönüş-
müş. Ve “savunma” mesleği bir 
“hobi” ya da “iyilik yapmak” 
gibi algılanmak yerine, ente-
lektüel aydınlardan oluşan 
bir grubun iştigal alanı haline 
gelmiş; onları toplum içinde 
ayrıcalıklı kılmış.

ORTA ÇAĞ’DA KİLİSE  
NE DERSE “ADALET”  
O OLMUŞ   

Orta Çağ’ın savaşlarla, salgın 
hastalıklarla ve kilisenin baskı-
sı altında geçen zor günlerinde, 
meydan kilisenin sözüyle hare-
ket eden savuculara kalmış. Ki-
liseye hizmetin hukuka hizmet 
olacağı inancı yerleşmiş, hukuk 
eğitiminin yerini kiliseye olan 
bağlılık ve kutsal kitap üzerine 
edilen yemin almış. Dönem 
boyunca süren yasalara uygun 
olmayan işlemler, suistimaller 
ve yetersizliklerle “adalet” hissi 
hanelerden uzakta durmuş.

Avukatlar yeri gelmiş Dünya-
nın en güçlü imparatoru Napol-
yon’u bile eleştirmiş, doğru bil-
diklerinden ve onurlu meslek 
kurallarından ödün vermemiş-
ler. İkinci Dünya Savaşı sırasın-
da vatan haini ilan edilen Fran-
sa Başbakanı Laval’ı savunan 
avukatlar, kin ve nefret kusmak 
için hazır bekleyen mahkeme 
heyetini dize getirmişler. So-
nunda Devlet Başkanı De Gaule 
araya girmiş ve mahkemeyi 
protesto ederek duruşmalara 

girmeyen avukatları ikna et-
meye çalışmış. Bin bir ricayla 
demiş ki; “eğer, Laval savunma 
yapılmadan mahkûm olursa, 
bu kara lekeyi bir daha Fransız 
adalet tarihinden söküp atmak 
mümkün olmaz ”!  

Osmanlı’da örgütlenmiş ve 
organize olarak çalışan avukat-
lık kurumu yokmuş. Bu ihtiyaç 
halkın dilek ve şikâyetini üst 
makamlara iletmesini sağlayan 
arzuhalciler, sonraki yıllarda 
dava vekilliği ile karşılanmış. 
Tanzimat dönemindeki moder-
nleşme adımlarında avukatlık, 
noterlik ve savcılık gibi kurum-
lar oluşturulmuş; 1870 yılında 
İstanbul’da Konstantinopolis 
Barosu Cemiyeti adıyla ilk baro 
kurulmuş.

1927’DE İLK KADIN 
AVUKATIMIZ 
SÜREYYA AĞAOĞLU 
DURUŞMALARA 
GİRMEYE BAŞLADI 

Türkiye Barolar Birliği’nin 
kurulması ilk kez 1934 yılı 
Ocak Ayında, İzmir’de dü-
zenlenen Türkiye Avukatlar 
Kongresinde gündeme gelmiş. 
Beş gün süren bu kongreye 
katılan baro temsilcileri, “Tür-
kiye Avukatlar Birliği”nin ku-
rulmasını kararlaştırmışlar. 1 
Aralık 1938’de yürürlüğe giren 
Avukatlık Kanunu sonrasında 
1957’de Ankara’da ve 1958’de 
de İzmir’de toplanan şehirlerin 
avukat temsilcileri, Türkiye Ba-
rolar Birliği’nin kurulmasının 
gerekliliği konusunda tam bir 
görüş birliğine varmışlar. Ve bu 
amaçla başlatılan ön çalışmalar 
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Herkesin sa-
dece kendini 
savunabildiği 
yıllarda, iyi 
konuşama-
yanların, 
kendini doğru 
ifade edeme-
yenlerin haklı 
oldukları 
halde haksız 
çıkanların 
mağduriye-
ti, zamanla 
üçüncü bir 
kişinin yardı-
mını gerekli 
kılmış.

Eski Ro-
ma’da, ve-
rilen cezayı 
duyunca 
-önceden 
çalıştırıldığı 
şekilde- sinir 
krizleri ge-
çiren kişiler, 
taklit güçleri-
nin elverdiği 
oranda kararı 
etkilemeye 
çalışırlarmış.
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İşte Biz O Gün Tükeneceğiz
Küresel Isınma, plastik atıklar, Çernobil ve Fukuşima tehditleri bir yana, 

artık çok daha fazla insan bu sistemin bizi arzuladığımız “gerçek” mutluluğa 
ulaştırmayacağını fark etmeye başladı. Matrix’ten koparılan ve sistem tarafından 

“ıskarta”ya çıkarılan Neo’nun gözlerini açtığında “Gözlerim neden bu kadar acıyor?” 
sorusuna “Çünkü daha önce hiç kullanmadın” cevabı verilmesi gibi gitgide daha 

fazla sayıda insan yıllardır uygulanan sömürüye dayalı sistemin gerçekleriyle 
yüzleştiğinde aklını/mantığını kullanıyor olmanın varoluş sancılarını yaşıyor

Y aşı benim gibi 40’lı rakamla-
ra ulaşanlar özel televizyon 
kanallarının yayına başlama-
sının gündelik yaşantımızda 

ne büyük etkileri olduğunu iyi ha-
tırlayacaklardır. Çatıya çıkıp “kılçık” 
tabir edilen antenin yönünü ayarla-
mak, Star TV yayınını net biçimde 
almaya çalışmak vakayı adiyeden 
olmuştu bizim için… Bugün artık pek 
çoğumuzun dönüp yüzüne bakmaya 
dahi tenezzül etmediği sayısız özel 
TV kanalının ilk nüveleriydi bunlar. 
Ve bu dönemi yaşayanların zihinle-
rine işlenmiştir sanırım Parliament 
Sinema Kulübü’nün giriş jeneriği. 
Karla Bonoff’un All My Life şarkısı 
eşliğinde tamamının New York’tan 
manzaralar içerdiğini düşündüğüm 
video Amerikan Rüyası’nı zihinlere 
nakşetmede bir hayli maharetliy-
di zannedersem. O zamanki çocuk 
zihnimde nasıl işlemişse ileride çok 
zengin olup bu modern zaman ziggu-
ratları sayabileceğimiz gökdelenlerle 
dolu bir şehirde yaşamayı hayal eder-
dim. Evdeki buzdolabını tıpkı Ameri-
kan filmlerindeki gibi kutu kolalarla 
doldurduğumu hayal ettiğim günleri 
tükettikçe güzel olanın “Amerikan 
Rüyası” değil “Amerikan Coğrafyası” 
olduğunu fark etmem zor olmadı. Bu-
gün aynı Amerika’nın lokomotifliğini 
yaptığı kapitalist dünyanın neoliberal 
politikaları artık yaşadığımız gezegeni 
yaşanmayacak hale getirmede daha 
büyük adımlar atmaya başladı. Küre-
sel Isınma, Plastik Atıklar, Çernobil ve 
Fukuşima tehditleri bir yana artık çok 
daha fazla insan bu sistemin bizi ar-
zuladığımız “gerçek” mutluluğa ulaş-
tırmayacağını fark etmeye başladı. 
Matrix’ten koparılan ve sistem tara-
fından “ıskarta”ya çıkarılan Neo’nun 
gözlerini açtığında “Gözlerim neden 
bu kadar acıyor?” sorusuna “Çünkü 
daha önce hiç kullanmadın” cevabı 
verilmesi gibi gitgide daha fazla sayı-
da insan yıllardır uygulanan sömürü-
ye dayalı sistemin gerçekleriyle yüz-
leştiğinde aklını/mantığını kullanıyor 
olmanın varoluş sancılarını yaşıyor. 

KUMRU’NUN HİKÂYESİ
Edebiyat, sinema mevcut sistemi 

eleştiren eserlerle dolu. Okunmayı, 
izlenmeyi ve uyandırmayı bekliyor. 
Bu alanda dilimize kazandırılan en 
iyi eserlerden biri de Tahsin Yücel’e 
ait. Kitap adını aldığı Kumru’nun 
hikayesi çevresinde gelişiyor.* Ya da 
değişiyor mu demeliyim? Zira sayfa-
lar ilerledikçe yaşadığı köyden büyük 
şehre gelip evlenen, çocuk sahibi olan 
Kumru’nun değişimini görüyoruz. Ka-
pıcı dairesinde kocası ve çocuklarıyla 
yaşayan Kumru’nun yaşamı temizlik-
çiliğe gittiği evde gördüğü eşyalardan 
etkilenmesiyle beraber değişmeye 
başlıyor. Metalaşan nesnelerle dolu 
bu evde Kumru’yu ilk şaşkınlığa uğ-
ratan evdeki büyük buzdolabı oluyor. 
Gelin bu bölümü Yücel’in satırların-
dan okuyalım;

“Kumru birden ürperdi: gittiği ev-
lerde çok buzdolabı görmüştü, içlerini 
de görmüş, sayılırdı;  ama kapılarının 
nasıl açıldığına hiçbir zaman alıcı  
gözle bakmamıştı...Neden sonra, omu-
zunda, saçlarında Tuna hanımın elle-
rini duyunca, yavaş yavaş toparlandı, 
Tuna hanıma mı, kendine mi, dolaba 
mı seslendiği pek anlaşılmayacak bir 
biçimde, ‘Ben ömrümde böyle güzel şey 
görmedim,’ dedi.” 

Kumru’nun yaşamı adını yanlış te-
laffuz ettiği “Vestigos” (Westinghouse 
olduğunu tahmin ediyorum) marka 
buzdolabını tanımasıyla birlikte de-
ğişir. Metalar dünyasına olan ilgisi 
sapkınlık derecesinde tutkuya dönü-
şen Kumru’nun etrafındaki eşyaların 
sayısı arttıkça yaşantısı fakirleşir ve 
yalnızlığa sürüklenir. Tahsin Yücel’in 

eylemselliği hayata geçirmek için 
başlatılan çabalardan biri olarak “Kü-
çülme” hareketini bizlere anlatıyor. 
Zengin içeriğe ve kalabalık bir yazar 
kadrosuna sahip olan kitap, toplam 
dört bölüm ve elli iki başlık altında 
“Büyüme” kavramının neden artık 
işe yaramayacağını oldukça anlaşılır 
bir dille ifade ediyor. “Küçülmenin 
çağrısı aynı şeyin daha azını yapmak 
değildir. Amaç bir fili inceltmek değil, 
onu bir salyangoza dönüştürmektir. 
Bir küçülme toplumunda her şey daha 
farklı olacaktır: farklı etkinlikler, ener-
jinin farklı biçim ve kullanımları, farklı 
ilişkiler, farklı toplumsal cinsiyet rol-
leri, zamanın ücretli ve ücretsiz emek 
arasında farklı bir biçimde tahsisi ve 
insanlar dışındaki dünyayla kurulan 
farklı ilişkiler.” şeklinde tanımlanan 
Küçülme hareketi kalabalıkların 
kulağına usulca “daha, daha, daha” 
nakaratını fısıldayan modern zaman 
Siren’i ekonominin, büyüme, kalkın-
ma, GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 
gibi ambalaj kelimelerle süslediği 
gerçeklerinin görünür kılınması için 
bir çaba aslında. 

Kitapta bahsi geçen iki paradoks 
bile esasında nasıl sahte bir dünyanın 
içinde yaşadığımızı kanıtlıyor. 1974 
yılında Richard Easterlin tarafından 
ortaya atılan “Easterlin Paradoksu” 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da meydana 
gelen gelir artışının bireylerde ancak 
belli bir düzeye kadar mutluluk ge-
tirdiğini ancak bir süre sonra gelirde 
meydana gelen artışın arzu edilen 
mutluluk beklentisini gerçekleştirme-
diğini gösteriyor. Zira geliri yükselen 
toplumda bu defa da “Eltimin kol-
tukları, bacanağımın yeni arabası...” 
takıntısı başlıyor. Büyüme kavramı-
nın sihrini dağıtan bir diğer paradoks 
ise İngiliz ekonomist William Stanley 
Jevons’dan adını alan “Jevons Para-
doksu”. Buna göre herhangi bir alan-
da meydana gelen teknolojik gelişme 
kaynağın daha verimli kullanılması-
na sebep olurken uzun vadede kay-
nağa olan talebi arttırabiliyor. Daha 
az yakıt tüketen arabamıza sevinip 
artık her yere onunla gitmemiz gibi; 
ki dünyanın ruhuna fatiha okutan 
faktörlerden biri de bu olmalı.

Yaşadığımız bu pandemi dönemi 
umuyorum ki reklam panoları, jene-
rikte dönen müzikleri ve ışıltılı neo-
nları ile artık Dünya’ya ve insanlığa 
verdiği zararı bir kat daha badanayla 
kapatabileceğine inanan vahşi kapi-
talist düzenin sorgulanması için bir 
fırsat olacaktır. Aksi takdirde elimize 
tutuşturduğu teknolojik cihazların za-
mandan şarj olan sahte hülyasından 
uyandığımızda pek çok şey için çok 
geç olacaktır.

kitabı Kumru’nun nazarında 
tüketim çılgınlığına kapılmış, 
meta fetişisti zamane insanının 
eleştirisidir.

AMERİKAN RÜYASI’NIN 
FISILTISI: “DAHA ÇOK 
TÜKET!”

Peki Kumru’yla beraber biz 
bu duruma nasıl geldik? Mu-
hakkak ki giriş kısmında bah-
settiğim ve belirli bir yaşam 
biçimini zihinlere dantel gibi iş-
leyen propaganda makinesinin 
bu işleyişte payı var. Amerikan 
Rüyası diye pazarlanan şeyin 
aslında “daha” kavramının ete 
kemiğe bürünmüş bir hali ol-
duğu açıktır. Dünyaya pazarla-
nan bu zihniyetin baş mottosu 
“Daha çok tüket!” olmalı. Bu-
gün Pandemi nedeniyle gün-
demden düşmüş olsa da Küre-
sel Isınma tehdidi geri planda 
çalışmaya devam ediyor. Küre-
sel Isınma ile ilgili olarak daha 
az enerji tüketmek ve daha az 
karbon üretmek amacıyla baş-
lattığı deneysel çalışmayı 2009 
Mart ayında National Geograp-
hic dergisine anlatan Amerikalı 
Peter Miller’ın kalem aldıkları 
dünyaya pazarlanan zihniyetin 
nasıl bir şey olduğunu gözler 
önüne seren minik bir örnek 
aslında;

“Deneye temmuz ayında, yaşa-
dığımız yer olan Kuzey Virginia 
için alışılmadık biçimde rahat 
nefes alınır tatlı bir serinliğin 
hakim olduğu bir pazar gününde 
başladık. Bir önceki akşam bir 
soğuk hava dalgası estirmiş, ben 
de esinti içeri girsin diye yatak 
odamızın pencerelerini açmış-
tım. Klimayı 24 saat açık tutma-
ya öyle alışmışız ki, neredeyse 
pencerelerin açılabilir şeyler 
olduğunu bile unutmuşum.”

Makale boyunca benzer pek 
çok tüketim çılgınlığına, rahata 
düşkünlüğe ve dünyayı umur-
samayan yaşantı şekline dair 
örnekler mevcut. Tabii Peter 
Miller’ın anlattıkları gelir sevi-
yesi yükselen her ülkenin va-
tandaşlarına sunduğu refahın 
bir yansıması. 

Neoliberalizmin sinsi devri-
mi, sağlığı devirdi!

Ancak unutulmamalı ki gar-
sonun masaya getirdiklerinin 
bir de hesap fişi var.

Venedik, Hollanda veya Bang-
ladeş’in sular altında kalacak 
olması bizi Küresel ısınma 
konusunda pek tedirgin etmese 

de daha önce hiç karşılaşmadı-
ğımız kuvvetli bir fırtına yahut 
hortum olayına şahit olduğu-
muzda suçu Miki’ye, Küresel 
Isınma’ya atmayı oldukça ra-
hatlatıcı bir yol olarak görüyo-
ruz. Sanki Küresel ısınma bilin-
ci olan ve kendi başına var olan 
bir şeymiş gibi.

Pek çoğumuzu haftalarca 
evlere hapseden Pandemi son-
rasında dünyanın eski dünya 
olmayacağı dillendirilip durdu. 
Burada sözü Chomsky, Žižek ve 
Agamben’in konuyla ilgili gö-
rüşlerini Varlık dergisi haziran 
sayısında kaleme alan Mehmet 
Özkan Şüküran’a verelim;

- “Chomsky kırılma olarak 
gördüğü krizi sosyo-ekonomik 
sistemin kusurları, çalışmaz 
hale gelmiş özellikleri konu-
sunda farkındalık yaratması 
açısından önemli buluyor.”

- “Žižek...kriz sonrası her şe-
yin normalleşeceği söylentileri-
ni önemsemeyerek, normalliğin 
aynın olmayacağını, çünkü 
kapitalizmin tüm finansal yapı-
larının mahvolacağını ve yok-
sullar için açıklanan ekonomi 
paketlerinin kapitalist mantığa 
uymadığını dile getiriyor.”

- “İstisna halini normal bir 
yönetim olarak kullanma eği-
liminin arttığını ve gerçek bir 
militerleşme halinin yaratıl-
maya çalışıldığını dile getiriyor 
Agamben...”

Üç düşünürün fikirlerini 
oldukça güzel irdeleyen Şükü-
ran ekliyor, “Varoluşun tüm 
boyutlarını ekonomik ölçülere 
göre düzenleyen, elden geçiren 
neo-liberal akılla sağlığın, halk 
sağlığının ve sağlık erişiminin 
bir hak olmaktan çıkarılıp ay-
rıcalığa dönüşmesi bugün du-
rumun bu hale gelmesinde en 
büyük etken. Neo-liberalizmin 
sinsi devrimi... Ancak bunun 
bize bir farkındalık sağlayacağı, 
kusurlarını göreceğimiz gerçeği 
doğru olsa da pek çok gerçek 
gibi bu da bir eylemsellik için, 
harekete geçiren bir farkındalık 
için yeterli değil, tarihe ve ta-
rihteki dinamiklere kulak kesil-
diğimizde.” 

BÜYÜME DEĞİL, 
“KÜÇÜLME” LAZIM 
BİZE…

Geçtiğimiz ay Metis Yayınla-
rı’ndan çıkan “Küçülme- Yeni 
Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı” 
kitabı Şüküran’ın arzu ettiği 
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Hadi gel buluşalım  
‘Armut Ağacı’ altında…

Can Ozan ‘Armut Ağacı’ adlı dördüncü albümüyle dinleyici 
karşısında. ‘Huzurun peşinden giden’ bir albüm bizi bekliyor.

İnsanlık tarihi, mağaradan mağazaya bir yol alış olduğu kadar; şempanzelerle 
kopuştan, peygamberle sarmaşmaya doğru bir seyir olduğu kadar; 

“caveman”den “cyberman”e bir varış olduğu kadar; doğadan duaya “kültürel 
mutasyon”la gerçekleşen bir yörünge değişimi olarak da “okunabilir”.

C an Ozan Türkiye’de alternatif 
sahnenin en üretken sesle-
rinden biri. ‘Sahada basma-
dık yer bırakmayan’ şarkıcı-

nın otuz yaşında yetmişin üzerinde 
bestesi var. 

Çok küçük yaşlarda müziğe baş-
layan Can Ozan’ın hevesi ‘School of 
Rock’ filmiyle artmış. Dayısının da 
gitarda kendisine yardım etmesi ve 
internetten faydalanması yolun ara-
lanmasında epey yardımcı olmuş. 

Can Ozan kendisinin, “Doksanlara 
bir tepki olarak doğduğunu” ifade 
ediyor ve müziğini herhangi bir ka-
tegoriye dahil etmekten de hoşlan-
mıyor. Zaten bunu da yaptığı şarkı-
lardan anlamak mümkün. Rock’tan 
indie’ye akustikten elektronik 
tınılara kadar birçok farklı tarzı bir 
arada görebiliyoruz genç şarkıcının 
repertuarında.

VAROLUŞ, AŞK, YALNIZLIK, 
DOĞA VE DELİLİK… 

Can Ozan şimdi dördüncü albümü 
‘Armut Ağacı’yla dinleyici karşısında. 

Sekiz şarkıdan oluşan albümde 
Can Ozan’a bas gitarda Buğra Ortak-
çı, vokalde Sedef Sebüktekin, trom-
pet ve back vokalde Dilan Balkay, 
back vokalde Billur Battal ve Kaan 
Arslan, davulda Ertuğrul Biber, per-
küsyonda Velican Sagun ve Abbas 
Karacan eşlik etmiş. 

Albümde akustik sound ön plan-
da. Bunun yanına eklenmiş nefes-
liler de gayet güzel bir uyum ya-
kalamış. Konsept olarak çok farklı 
sularda gezinen ‘Armut Ağacı’nda 
varoluş, aşk, yalnızlık, doğa ve de-
lilik üzerinde durmuş Can Ozan. 
Ancak ana temanın ‘huzur arayışı’ 
olduğunu söylüyor sanatçı. 

Bize de Can Ozan’ın peşinden git-
mek kalıyor. 
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Doğa gittikçe dua geldi

K ültürel yetkinlik ve ya-
ratıcılık, insanın doğal 
koşullar karşısında ha-
yatta kalan bir tür hâline 

gelmesini sağladığı ölçüde onun 
doğayla ilişkisinde kendisinden 
yana bir asimetri (eşitsizlik) oluş-
turmasını da sağladı. İnsanın ya-
şamı doğal olmaktan çıktı, kültürel 
hâle geldi. 

Artık biyolojik anlamda doğal 
bir yaşam, insan için söz konusu 
değil. Tersine, biyolojik doğa, in-
sanın alabildiğine yabancılaştığı 
bir varlık alanı. Çünkü hayatımızı 
sürdürürken o biyolojik doğanın 
varlığını, etkisini, sınırlayıcılığını 
ne hissetmekte ne de üzerine dü-
şünmekteyiz ve bunu kültüre borç-
luyuz.

 Kutuplardan çöllere, dağlık, 
ormanlık, tropikal alanlara, hatta 
denizlerin altından uzayın karan-
lık derinliklerine kadar her yerde 
yaşamı olanaklı kılabilmemizi 
kültüre borçluyuz. 

Ama başlangıçtan bugüne gide-
rek doğanın kendi iç uyum ve den-
gesini bozacak düzeye de gelmemi-
zi de kültüre borçluyuz!.. 

Yani kültür, insanın doğaya 
uyumunu sağlayan (adaptive) bir 
yetkinlik olmanın ötesine geçerek, 
son tahlilde insanın da içinde ve 
ona bağımlı olduğu doğanın uyum 
ve dengesini bozan (maladaptive) 
bir mahiyet kazandı. 

Bu bakımdan bugün kültürü 
sayesinde dünyanın her yerinde 
yaşayabilir hâle gelen insandan 
yine kültürü sayesinde dünyanın 
her yerini, başta diğer varlıklar, gi-
derek de kendisi açısından yaşan-
maz hâle getiren insana vardığımız 
söylenebilir. 

Hâlihazırda ucu küresel iklim 
krizine, daha doğrusu kıyametine 
kadar varmış bu insani-kültürel 
tahribat tartışmasını, “insanın 

sanın, doğadan kökten kopuşuyla 
ortaya çıkan boşluk, tanrılar-tanrı-
çalarla doldurulmuştur. 

Canlı varlık insanın doğaya ya-
bancılaşması, doğanın yerine konu-
lan doğaüstü varlıklar ve onlara ya-
karı, yani “dua” ile aşılır olmuştur. 

Doğa gittikçe dua gelmiştir!.. 

ŞEMPANZELERDEN 
PEYGAMBERLERE… 

Böylece, kültür dolayımı ile “in-
sanlık katarı”nın tarihin raylarında 
doğadan duaya “makas değiştirdi-
ği” savı tartışmaya açılabilir. 

Demek ki insanlık tarihi, mağa-
radan mağazaya bir yol alış olduğu 
kadar;

“Taş ile aşk”tan (alet yapımı) 
“Toprak ile aşk”a (tarım devrimi) 
oradan da “Makine ile aşk”a (en-
düstri devrimi) bir sıçrama olduğu 
kadar; 

Şempanzelerle kopuştan, pey-
gamberle sarmaşmaya doğru bir 
seyir olduğu kadar;

“Caveman”den “Cyberman”e, 
yani mağara insanından siber insa-
na bir varış olduğu kadar;

Doğadan duaya “kültürel mu-
tasyon”la gerçekleşen bir yörünge 
değişimi olarak da “okunup” tartış-
maya açılabilir. 

Kültür dolayımı ile bir parçası 
olmaktan, hâkimi olmaya doğru 
konum değiştirdiği doğadan bu şe-
kilde kopması sonucu ortaya çıkan 
boşluğu insan, “dua” ile doldurdu;

Denilebilir.
(Yukarıdaki satırlar, hafta içinde Oğlak 

Yayınları bünyesinden okurla buluşan 
yeni kitabım, Doğadan Duaya: İnancı 
Gözlemlemek içinden bir seçki. İnsanın 
inançla ilişkisini, doğa-kültür ikiliği üze-
rinden ve özellikle onun giderek bir “do-
ğa-zararlısı” haline dönüştüğü bugünlere 
referansla değerlendirmeye çalışan ya-
zılardan müteşekkil çalışma, yorum ve 
eleştirilerinizi talep etmekte!..) 

Tayfun Atay

bilinmeyenle ilişki kurma 
çabası” demek olan dinsellik 
ve/ya tinsellikle (maneviyat) 
titreşimli olarak sürdürmek 
de mümkün.

DOĞAYA TÂBİ 
DİNSELLİKTEN DOĞAYA 
HÂKİM DİNSELLİĞE 

Hemen belirtmek gerekir 
ki insanın, kültür üzerinden 
bir kopuş yaşadığı doğa ile 
bu yeni (kültürel) yaşam 
koşulu içerisinde dahi tekrar 
bağ kurma çabasının karşı-
lığı sayılabilecek maneviyat 
pratikleri ve inanç örüntüleri 
dünden bugüne karşımıza 
çıkar. Kongo, Ituri Yağmur 
Ormanları’nda yaşam sür-
müş Mbuti’lerin (dünyanın 
en kısa boylu insanları) “or-
man inancı” buna bir ör-
nektir. İnsan ile doğanın tek 
vücut oldukları düşüncesinin 
dışavurumu olarak (özellikle 
antropolog Claude Lévi-Stra-
uss’tan hareketle) kaydedi-
lebilecek totemizm bir diğer 
örnektir. Keza Şamanizm de 
paganizm de paganizmin 
bir türevi olan Wicca inancı 
yahut o çok yaygın tabirle 
“Cadılık” da aynı doğrultuda, 
doğadan “kültür”le kopan 
insanı yeniden doğayla bu-
luşma, bütünleşme ve uyum 
içine sokmaya dönük inanç 
seçenekleri olarak değerlen-
dirilebilirler. 

Bunlar, insanın doğadan ay-
rışmasının henüz çok radikal 
olmadığı avcı-toplayıcı kültü-
rel evre ya da küçük ölçekli 
tarımsal faaliyet (çapa tarımı) 
ile koşut ve örtüşük pratikler 
olarak karşımızdadır. 

Ancak büyük ölçekli tarım-
sal faaliyet (saban tarımı) 

yaygınlaşıp doğayla ilişki çok 
daha radikal ve asimetrik 
(eşitsiz) şekilde ayrıştıkça 
insanın artık hâkimi olduğu 
doğaya da hükmeden “ant-
ropomorfik” (insanbiçimli) 
yaratıcı tasarımların (tanrı-
lar-tanrıçalar) önünün alabil-
diğine açıldığı söylenebilir. 

Süreç, topraktan fışkıran 
bereket ve üretimle, dişili-
ğin doğurganlık ve üretken-
liğini buluşturan bereket 
tanrıçaları (“Toprak Ana”) 
tasarımından, mülkiyetin 
ve ataerkilliğin belirmesiyle 
birlikte yerin-göğün hâki-
mi ve göklerde yerleşik eril 
tanrı (“Tanrı Baba”) moti-
fine doğru bir seyir izlemiş 
görünüyor. Bu tarihsel seyre 
bakıldığında ileri sürülebilir 
ki doğal-biyolojik varlık in-
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Vexations / Erik Satie
Bu arada John Cage de sahnenin kenarındaki portatif kara tahtaya 
beyaz tebeşirle bir çizik atıyor; bu hareket gösterinin sonuna kadar 
839 kere daha tekrarlanacak ve sonunda (yaklaşık 19 saat sonra) 

bütün tahta bu düzenli çiziklerle dolacak.

N ew York, 9 Eylül 1963, 
akşam 6 suları. Orta bü-
yüklükteki bir sınıf odası 
kadar bir tiyatro salonu, 

küçük sahnede sadece bir piyano 
var, bir de  taburesinde hazır bekle-
yen piyanist. Dinleyici kalabalığı bir 
konserden çok bohem resim sergile-
rine yakışır cinsten: şairler, soyutçu 
ressamlar, tanınmamış aktörler ve  
beatnikler…

Besteci ve müzikolog John Cage’in 
(bütün gösteriyi o yönetir gibi görü-
nüyor) bir baş işareti ile, piyanodaki 
–sonradan Lou Reed ile Velvet Un-
derground’ı  kuracak olan- John Cale 
çalmaya başlıyor. Çok ağır tempoda 
(lentissimo) çalıyor, çünkü bestecisi 
yarım nota kağıdını ancak dolduran 
bestesinin üzerine “très lent” diyerek 
not düşmüş. Bugün burada toplan-
malarının nedeni de bu nota kağıdı-
nın üzerindeki başka bir not aslında. 

Ağır çalınsa da gergin bir parça 
bu, ara ara hızlansa da parça asla 
coşmuyor; giriş, gelişme ve sonuç gibi 
alışıldık yapılardan da uzak, dümdüz 
bir beste, aslına bakarsanız çok bir 
özelliği de yok. Parça biter bitmez 
baştan tekrar çalmaya başlıyor Cale, 
bu arada John Cage de sahnenin 
kenarındaki portatif kara tahtaya 
beyaz tebeşirle bir çizik atıyor; bu 
hareket gösterinin sonuna kadar 839 
kere daha tekrarlanacak ve sonunda 
(yaklaşık 19 saat sonra) bütün tahta 
bu düzenli çiziklerle dolacak.

POST-MORTEM  
ORTAYA ÇIKAN BESTE

Bu akşam burada toplanmalarının 
nedeni olan parça “Vexations”, Erik 
Satie’nin bundan tam 70 yıl önce, 
1893’de bestelediği bir ezgi, sanat-
çının post-mortem ortaya çıkan 
bestelerinden, Satie hayatta iken hiç 
yayımlanmamış ya da çalınmamış, 
Satie’nin bu parçadan bahsettiği de 
duyulmamış hiç. Notaları ilk kez 
–yine John Cage tarafından- 1949 
yılında yayımlanmış. Bu keşfi ilginç 
kılan ise nota kağıdının üzerine 
bestecisi tarafından alınan not: “Art 
arda 840 kez çalmak için, kişinin 
kendisini önceden hazırlaması tav-
siye olunur, en derin sessizlikle ve 
ciddi bir hareketsizlikle”. Satie’nin 
bu notu gerçekten de parçanın ke-
sintisiz olarak 840 kez çalınması 
için mi yazdığı, öyleyse maksadının 
ne olduğu bilinmiyor; aslında bu 
gösteri bir konser değil, besteciye bir 
saygı duruşu ve vasiyetinin yerine 
getirilmesi. Bu garip notun amacını 
bulmak için bestecinin yaşam öykü-
süne bakmak gerekiyor belki de…

OKULUN EN  
TEMBEL ÖĞRENCİSİ

Erik Satie, 1866’da Fransız bir 
baba ve İskoç bir annenin çocuğu 
olarak Normandiya’daki Honfleur 
kasabasında dünyaya gelir. Dört 
yaşındayken ailesi Paris’e taşınır. 
Annesinin ölümü üzerine altı yaşın-
dan oniki yaşına kadar büyükannesi 
ve büyükbabası tarafından büyütü-
lür, İlk müzik derslerini bu dönem 
alır, sonra tekrar baba evine döndü-
ğünde müzik eğitimi, babasının bir 
piyano öğretmeni olan yeni eşi ta-

sahipti); sayısı yüzü geçen şemsiye-
leri; yaşamının son 27 yılında evine 
kimseyi kabul etmemiş olması, liste 
bu şekilde uzayıp gidiyor…

AVANGARD VE PUT KIRICI
Satie’nin eksantrik kişiliği ve 

–neredeyse obsesif kompulsif- ga-
rip rutinlerle örülü yaşantısı onun 
avangard ve put kırıcı yönünü 
gölgelemesin; Satie, klasik müzik 
kalıplarından kopuşun ve modern 
müziğin önemli bir öncüsüdür. Gy-
mnopédies, sonradan minimalizm 
olarak adlandırılacak önemli müzik 
akımının ilk örneklerindendir. Jean 
Cocteau ve Pablo Picasso ile birlikte 
sahneye koydukları “Parade” balesi, 
sonraki yıllarda Apollinaire’in adını 
koyacağı “sürrealizm” sözcüğüne de 
esin kaynağıdır. Sadece bir örnek 
olarak, Satie, müziğin, mekandaki 
mobilyalar gibi her an orada bulu-
nacak fakat arka planda ve dikkat 
çekmeyecek örnekleri için beste de-
nemeleri yapmış, bunlara “mobilya 
müzik” (musique d’ameublement) 
adını vermiştir, bu denemeler bizim 
bugün “asansör müziği” ya da “lobi 
müziği” olarak adlandırdığımız mü-
zik türünün ilk örnekleridir.

Vexations’ın, neden 840 kez ça-
lınması gerektiği kesin olarak bilin-
miyor ancak Satie’nin, o dönem şef 
bestecisi olduğu “Gül ve Haç” tara-
fından, Kilise için,  –nefret ettiği- 
Wagnervari uzun ve gösterişli opus 
magnumlar bestelemesi yönünde 
sürekli olarak yapılan baskılara tep-
ki olarak bu basit besteyi yapması ve 
üzerine “840 kere çalın” diye esprili 
bir not  yazmış olması tam da onun 
karakterine uygun bir tepki olurdu.

Performansa gelince, Vexations, 
yoruldukça değişen piyanistler tara-
fından 840 kez çalındı, son icra bit-
tiğinde konserin başlamasından bu 
yana 18 saat ve 40 dakika geçmişti. 
50’den fazla dinleyici ile başlayan 
performans sona erdiğinde salonda 
sadece 6 dinleyici kalmıştı ve bütün 
bu süre boyunca salonda bulunmuş 
olan tek kişi vardı (bu azimli kişinin 
adı Karl Schenzer, diğerleri ya per-
formansın sonuna doğru girmişler 
ya da başta girdikten sonra arada 
giderek sonra tekrar katılmışlardı).

Performans bittiğinde alkışlayan 
dinleyicilerden biri “Tekrar!” diye-
rek bağırdı. 

Ve tabii dikkate alınmadı…
Vexations: https://www.youtube.

com/watch?v=sKKxt4KacRo
(*) Gymnopédie, eski Yunan-

ca gymnos (çıplak) ve pais (genç) 
sözcüklerinden oluşan birleşik bir 
kelimedir, antik Sparta krallığında 
savaşta ölenleri yâd etmek için çıplak 
gençlerin yaptığı dansa verilen addır.
Satie’nin eserine neden bu adı verdiği 
bilinmez, esin kaynağı hakkındaki 
tahminler arasında Gustave Flaubert’ 
in “Salammbô” romanı ve arkadaşı 
Contamine de Latour’un bir şiiri var; 
ancak Satie’nin absurdist yanını ve 
adları “Armut Biçimli” ve “Kurutul-
muş Embriyo” olarak çevrilebilecek 
bestelerini düşününce çok da anlam 
aramamak gerekir.

rafından sürdürülür. 1879’da 
Paris Konservatuvarı’na kabul 
edilir, hocaları tarafından “ye-
teneksiz” ve “bütün okulun en 
tembel öğrencisi” olarak yaf-
talanması çok uzun sürmez. 
Bir süre sonra okulu bırakmak 
zorunda kalır, ikibuçuk yıllık 
bir aradan sonra tekrar başlar 
konservatuvara ancak yine 
başarılı olamaz, zorunlu ola-
rak askere yazılsa da bilinçli 
olarak kendisine grip virüsü 
bulaştırdığı için akut bronşit 
teşhisiyle 6 ayda terhis edilir 
(besteci, konservatuvara 39 
yaşında iken tekrar başlaya-
cak ve bu sefer yüksek başarı 
derecesi ile mezun olacaktır). 

Satie 21 yaşında iken Pa-
ris’in sanatçı mahallesi Mont-
martre’a taşınır, bu arada –ilk 
modern kabare sayılan- Chat 
Noir Cabaret’e gidip gelme-
ye başlar, bir süre sonunda 
burada kabare piyanisti ola-
rak çalışmaya başlayacaktır 
[Satie’nin kabareye ilk gelişi 
ilginçtir, o dönemde hiç ta-
nınmayan Satie, etkileyici bir 
giriş yapmak için arkadaşla-
rından rica eder, o gelmeden 
hemen önce arkadaşları ka-
bare sahibine “Erik Satie gele-
cek, ünlü gymnopedist” derler 
(o dönemde Gymnopédies* 
üzerinde çalışmaktadır ancak 
gymnopedist uydurma bir 
sözcüktür), kabare sahibi de 
kendisini hiç duymamış olsa 
da “Ooooo sizin gibi ünlü bir 
gymnopedisti ağırlamak ne 

büyük bir şeref bizim için!” di-
yerek Satie’ye büyük ihtimam 
gösterir].

Erik Satie bir süre sonra 
Chat Noir’da piyanist olarak 
çalışmaya başlar; dönemin 
şair, ressam, yontucu ve bes-
tecilerinden oluşan geniş bir 
çevre yapar kısa zamanda, o 
sıralarda kendisinden daha 
tanınmış olan Debussy ve Ra-
vel ile de dostluk kurar. Bu dö-
nemde Gymnopédies üçleme-
sini yayımlasa da ancak dar 
bir çevrede heyecan uyandırır 
çalışmaları. Gymnopédies’in, 
dönemin bütün genelgeçer 
müzik kalıplarının dışında bir 
eser olması dışında, Satie’nin 
son derece eksantrik kişiliği 
de bu görmezden gelişte rol 
oynamış olmalıdır. 

SATIE’NİN  
EKSANTRİK KİŞİLİĞİ

Fikir vermesi için birkaç 
tuhaf alışkanlığını saymak ge-
rekirse: “Gül ve Hac’ın, Tapı-
nak ve Kutsal Kase’nin Mistik 
Düzeni” olarak çevrilebilecek 
garip bir Katolik mezhebine 
üye olması ve sonra mezhep 
yöneticileri ile kavga ederek 
“Kılavuz İsa’nın Sanatı Metro-
politan Kilisesi”ni kurması (ve 
kilisenin tarihi boyunca tek 
üyesinin kendisi olması); yok-
sul olduğu yıllarda evinden 
gösterilere yaya giderken ko-
runmak için paltosunun altın-
da büyük bir çekiç saklaması, 
bir yere gitmek için fayton 
kullandığı sonraki yıllarda da 
bu alışkanlığından vazgeçme-
mesi; diyetinde sadece beyaz 
renkli yiyeceklere yer vermesi 
(yumurtanın beyazı, şeker, 
tuz, hindistan cevizi, peynir, 
balık, tavuk);mesleğini bes-
teci değil “sesölçümcüsü” 
(phonometrograph) olarak 
adlandırması; aşırı dakik bir 
günlük programının olması 
(her gün 7:18’de uyanış, 10:23 
ve 11:47 arası ilham bekle-
me,12:11’de öğle yemeği ve bu 
şekilde devam ediyor); sadece 
aynı gri kadife takımı giymesi 
(aynı takımdan bir düzinesine 

[ PAZAR ]
PENCERE

OĞUZ  
PANCAR

Öykülü

öykülerşarkılar

şarkılı

Parade Balesi 
illüstrasyonu

Bir Chat Noir 
Kabare afişi
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VURDUMDUYMAZLIK
LİSEYE giriş sınavında da aynı tablo vardı ve 

uzmanlar ‘aman’ diyerek uyardı. Ama ço-
cukları üniversite sınavına giren velilerin 
heyecandan gözleri yine virüs görmedi. Tıp-
kı geçen hafta olduğu gibi öğrenciler içerde 
gelecekleri için ter dökerken veliler sosyal 
mesafe kuralına uymadan kapıda bekledi. 

SALGIN nedeniyle Türkiye’de düğün, toplu eğ-
lence, asker uğurlama yasak ama sadece ka-
ğıt üzerinde. Önceki gece hem düğünlerden 
eğlenceli anlar fotoğraflara yansıdı hem de 
virüsü yaydığı tespit edildiği için yasaklanan 
asker uğurlama törenleri yapıldı. Uzmanlar 
engellenemeyen bu etkinlikler nedeniyle 
vakaların artmasından endişeli. 2’de

SOSYAL medya üzerinden gençlerle söy-
leşiyi yapan Gelecek Parti-
si Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu, ‘Devrimci 
misiniz?’ sorusunu 
yanıtladı. Davutoğlu, 
‘Hayat dinamiktir. Dev-
rimciyim diyebilirim. Ke-
sinlikle statükocu değilim. 
Tabii Maocu ol-
mamak şar-
tıyla’ ceva-
bını verdi. 
5’te

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, se-
çimi kaybeden AKP’li beledi-
yelerdeki bürokratları, kamu 
kuruluşlarının yönetimlerine 
atamaya devam ediyor.  İstanbul 
Büyükşehir belediyesinin eski 
yöneticilerinden Murat Baştor, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan 2 günde, 2 kamu kuruluşuna 
yönetici olarak atandı. 5’te

AB’NİN 1 Temmuz’dan itibaren 
sınırları açacağı ülkeler listesin-
de Türkiye yer almadı. Dış sınır-
ların hangi ülkelere açılacağıyla 
ilgili görüşmeler sürerken, ge-
rekli şartları yerine getiren Çin 
dahil 15 ülkeye sınırların açıl-
ması bekleniyor. 6’da

2,5 milyon üniversite adayı dün sosyal mesafe ve maske kuralla-
rıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna 
katıldı. İkinci oturum AYT bugün 10.15’te, üçüncü ve son otu-
rum YDT saat 15.45’te başlayacak. 2’de

SINAV KAPISINDA DİP DİBE

YASAK AMA KİME

ASKER UĞURLAMAYA DEVAM

İLK RAUND BİTTİ

SINAVDA MABEL MATİZ SORUSU
DEVRİMCİYİM  
AMA MAOCU DEĞİLBAZILARINA 

HAYAT KOLAY  
 2  GÜNDE 2 KOLTUK

IMF’DEN 
REZERV UYARISI
ULUSLARARASI Para Fonu 

(IMF) ‘Küresel Finansal İs-
tikrar Raporu’nda bazı geliş-
mekte olan ülkelerin yüksek 
dış finansman ihtiyaçları 
ile karşı karşıya kaldığına 
dikkat çekti. Çarpıcı veri-
ler bulunan raporda, rezerv 
yeterlilik sınırının altına 
düşen dört ülkeden biri de 
Türkiye. 6’da

AVRUPA’NIN 
LİSTESİNDE 

TÜRKİYE 
YOK TRUMP 

HEYKELLERE 
SİPER OLDU

RAKAMLAR 
ARTARSA İKİNCİ  
PİK YAŞAYABİLİRİZ

PROF. DR. SEÇİL ÖZKAN

ERDOĞAN 
KIDEMDE 
ISRARLI

Röportaj

Mutlu Hesapçı’nın röportajı 10’da

EVDEN ÇEKİLEN 
DİZİ; PANDEMİK 
POLİSİYE ‘GÜN ON4’ 

APPLE YENI 
IŞLETIM 
SISTEMLERI 
NASIL BIR FARK 
YARATACAK?

Atıf  
Ünaldı  
9’da

FENERBAHÇE SON SANIYEDE GÜLDÜ
SON SANIYE GOLÜ 
EMRE’YI AĞLATTI
TRABZON EVINDE TEKLEDI

3-2

1-1
“TRABZONSPOR 
ERIYOR” DIYE 
DEMIŞTIK!

CEVAT KOL yazdı  13’te

7’de

6’da



Yapılan tüm uyarılara rağmen sınava geç 
kalan öğrenciler bu sene de üzücü görüntüler 
oluşturdu. Kimi sınava girebilmek için yetkilil-
ere adeta yalvarırken, kimil gözyaşı göktü. Kimi 
öğrenciler, kimliğini ve belgelerini unuttu. 

200 METRE KALA TRAFİK 
KAZASI 

Adana’da otomobille yola çıkan bir aile 
trafik kazası geçirdi. Hurdaya dönen araçta 
sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- 
Songül Bozdağ ikizler ekipler tarafından kur-
tarıldı. Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçird-
ikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi.

Antalya’da benzer bir olay meydana geldi 
ve sınava yetişmeye çalışan baba-oğul trafik 
kazası geçirdi. Yaralı baba, oğlunun sınava 
yetiştirilmesi için polislerden yardım istedi ve 
oğluna başarı diledi. Kaan Çetmi isimli aday, 
polis motosikletiyle sınava yetiştirildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE 
SINAVA YETİŞTİ

Tokat’ta sınava girmek için evden çıkarken 
kapının kilidi bozulunca içeride mahsur kalan 
Abdülbaki Demirci, itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarıldı ve zamanında okula götürülerek 
sınava yetiştirildi.
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2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 
(YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik 
Testi (TYT) tamamlandı. Adaylar, saat 
10.00’dan sonra sınav binalarına alın-
madı. Sınavda Türkçe testinde 40, sosyal 
bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 
5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak 
bilgisi veya ilave felsefe sorularından 
5’er olmak üzere toplam 20, temel mate-
matik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 
7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen 
bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

ÖNLEMLER UYGULANDI
Sınavda, koronavirüs önlemleri kap-

samında, adaylara sınav binası giriş-
lerinde görevliler tarafından maske ve 
dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar 
ve görevliler, maske ve siperlikleri ile 
geldi. Bilim Kurulunun önerisi doğrul-
tusunda isteyen adaylar, sınav salonu-
na geçip sırasına oturduktan sonra sı-
nav süresince maskelerini çıkarabildi.

Kovid-19 olan adaylar ise tüm sınav 
merkezlerinde hazırlanan yedek bina-
larda, ayrı salonlarda sınava alındı.

TYT ile ilgili sosyal medyadan görüş-
lerini belirten öğrenciler genel olarak 
Türkçe sorularını ‘uzun ve zor’ olarak 
yorumlarken, Matematik, Tarih ve Din 
Kültürü sorularının ise nispeten kolay 
olduğu şeklinde görüş belirttiler.

Okul önlerinde ise istenmeyen görün-
tüler yaşandı. Çocuklarını sınava gire-

cekleri okullara getirerek bu heyecana 
ortak olan veliler, sosyal mesafe kural-
larını hiçe saydı.

SON OTURUMLAR BUGÜN
YKS’de ikinci oturum AYT bugün 

10.15’te, üçüncü ve son oturum YDT 
saat 15.45’te başlayacak. ÖSYM takvi-
mine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 
2020’de açıklanacak.

Pandemi sürecinde özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde yasak olmasına rağmen yapılan 
kaçak düğünler, koronavirüs vakalarında artışa ne-
den oldu. Yetkililerin sıkılaştırdığı denetimlere rağ-
men aile arasında düğünler yapılmaya devam ediyor. 
Üstelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle 
nikah törenlerinin 15 Haziran, düğünlerin ise 1 Tem-
muz itibarıyla başlayacağını açıklamasına rağmen. 

TEDBİRLER UYGULANMIYOR
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren 

Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Murat Kaçar, 
kaçak düğünlerin önlenemediğine dikkat çekerek, bu 
düğünlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı 
ve bundan ötürü vakalarda artışın yaşandığın söyledi.

BIR YANDA MASKEYLE 
TER DÖKENLER

Sınavda, şarkıcı Mabel Matiz’in Maya al-
bümünden bir şarkının sözü soru olarak öğren-
cilerin karşısına çıktı. Türkçe testinde “Gözümün 
gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cüm-
lesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir 
soru soruldu. Matiz, sosyal medyada gündem 
oldu. Ardından açıklama yapan sanatçı, “Valla 
ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek 
olarak, sevindim de galiba” dedi.

Sınavı kaçıranlar, 
yetişmeye çalışanlar..

MABEL MATİZ SORUSU GÜNDEM OLDU
Yasak bitti: Yoğunluk 
yüzde 47’ye yükseldi

İstanbul’da sınav nedeniyle uygulanan kısıt-
lama sonrası trafik yoğunluğu yüzde 6 seviye-

sinden yüzde 40’a yükseldi.

Diğer yanda yasak dinlemeyenler

Tanı konanların yüzde 63’ü 25-45 yaş grubundan
Türkiye’de son 24 saatte bin 372 kişiye 

Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatı-
nı kaybetti. Toplam vaka sayısı 195 bin 
883 , can kaybı 5 bin 82 oldu. Bin 984 
kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi ta-
mamlananların sayısı 169 bin 182 oldu. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşı-
mında, “İyileşenler, tanı konanlardan 
612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 
günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve 
altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. 
Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. 
Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 

haftada 1.000’in altına inebiliriz” dedi.

PCR TESTİ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda 

PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak 
üzere sağlık tesislerine başvuranların 
işlemlerinin nasıl yapılacağını belir-
ledi. Buna göre; yurt dışına çıkışlarda 
PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 
lira karşılığında test yaptırılabilecek. 
Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu 
görevlilerinden ise herhangi bir ücret 
alınmayacak. 

Korona nedeniyle 16 kişinin vefat ettiğini açıklayan 
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, “Bayramdan 
önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500’e ulaştı. 
Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, 
üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen 
hastalığın yayılma hızı önlememiştir” dedi. 

REHAVETE KAPILDIK
Vaka sayının artmasının nedeninin vatandaşların 

rehavete kapılması olduğunu belirten Vali Işık, “Şimdi 
geriye dönüp acaba nerede hata yaptık deyip özeleşti-
ri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete 
kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, 
hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz 
sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya 
devam edecek” dedi. 

İstanbul’da ise asker eğlencesi için bir araya gelen onlarca kişi, 
maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay 
çekti. Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler, asker eğlencelerinde 
kurallara uyulmadığının bir örneği oldu. Toplu organizasyon yasak 
olmasına rağmen toplanan grubun eğlencesi yaklaşık 1 saat sürdü.

SAHİLLERDE DE TABLO AYNI
Hafta sonu gelmesiyle yüzlerce kişi, Kadıköy Moda 

Sahiline akın etti. Koronavirüs salgınına aldırmadan 
müzik eşliğinde dans eden gençlerin, sosyal mesafe 
kuralını hiçe sayarak maske takmadıkları görüldü. 
Uyarılara aldırış etmeyen 35 kişiye 31 bin 500 lira 
ceza kesildi.

YASAĞA RAĞMEN HALAYLI 
ASKER UĞURLAMASI

VALİ İSYAN ETTİ

O görüntü  
nasıl çekildi?

Dün yapılan üniversite sınavının ilk 
oturumundan birkaç soru ve kitapçığın bir 

bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Gizil 
olan bu görüntülerin paylaşılması üzerine 

öğrencilerden bazıları sınavın iptalini istedi. 
ÖSYM sorumlunun tespit edildiğini açıkladı. 
Açıklamada “TYT’den sonra sosyal medya-
da bir adayın kitapçığından bazı kısımların 

paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında 
yasal süreç başlatılmıştır” denildi.



Gözlerime, kulaklarıma inan-
amadım..

Televizyonda haber izliyorum.
Haberlerden biri Ankara’da,  

2. el araçların kilometresini 
düşürerek, onların yüksek fiyatla 
satılmasına “yardımcı olan” bir 
çetenin çökertilmesiyle ilgili.

Aslında haber bu kadar. Kısa 
yani..

Adamlar yakalanmış!
Haberi şenlendirmek için 

olsa gerek, haberi yapanlar bu 
işlemin nasıl yapıldığını anlatma-
ya başlıyor.

Adeta mini bir belgesel gibi.. 
İzleyiciye, hangi aparatın, hangi 
sırayla, nasıl kullanacağının tek 

tek ve anlaşılır bir şekil-
de bir bir aktarılmasıyla 
tamamlanıyor haber!

Yani, bir tekrarı eksik!
Haber bittiğinde, ikinci 

el aracın kilometresinin 
nasıl geri alınabileceğini, 
ampul değiştiremeyen 
ben bile öğrenmiş old-
um!

Sonra kendimi, yan 
gözle benim külüstüre 
bakarken yakaladım!

• • •
Aynı kanaldan, şimdi 

cepçilik, tırnakçılık haberleri ve 
kursları bekliyorum!..

Hangi kanal mı bu?

Onu ben söylemeyeyim!.
Rtük ara sıra, Tele1’den, Halk 

Tv’den, KRT’den başka kanallara 
zap yapsın!.. Rastlayacaktır!..
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I. BÜLENT 
ÇELIK

Hırsız var!

Reisin ne suçu var?

Okulların tatil edildiği 16 
Mart’tan bir gün sonra Türki-
ye’de tespit edilmiş vaka sayısı 
47 kişi idi. Ülkemizde henüz 
korona nedeniyle ölen yoktu. 
Tir tir titriyorduk!. Dünya’da 
ise toplam vaka sayısı 87 bin, 
yaşamını kaybeden kişi sayısı 
13 bin idi. Sadece okullar tatil 

edilmekle kalmamış, sokaklarda, 
site bahçelerinde çocuk sesleri 
tık diye kesilmişti..

• • •
Bugün Dünya’da teşhis edilen 

Covid-19’lu sayısı 10 milyonu 
buldu.

Bu virüs nedeni ile hayatını 
kaybeden sayısı ise 500 bin kişi. 

Ortalama bir büyük şehir nüfusu 
kadar insan!.. Tir tir titrediğimiz 
günlerle karşılaştırılamayacak 
kadar büyük fark var.

Ama gel gör ki, o gün tek gün-
demimiz olan korona bu gün arka 
sıralara düştü. Akşam haberler-
inde turkuaz renkli bir tablo.. O 
kadar!

Bahçeler çocuk, sokaklar insan 
ve araç sesleriyle bezendi

• • •
Bu tehlike rakamlarla ilişkili ise 

daha bir pısmamız, saklanmamız 
gerekirken, daha bir coştuk.

Demek ki tehlike matematikle 
değil, algı ile yönetiliyor!..

Su pilav daha çok su kaldırır!

-Şşşt.. Nusret kalk! Kalk!.. Salondan tıkırtılar 
geliyor!

-Iııh!.. Ney? Hea!..
-Şşşt..Yavaş!..  Salondan diyorum!.. Bazı tıkırtılar 

geliyor! Kalk!..
-Hae!.. Ne salonu? Bizim evde salon mu vardı?
-Bey gözünü se.. Var tabi!.. İşte ses bu tarafa 

doğru geliyor.. Kapı açıldı.. Çok korkuyorum Nusret! 
-Hınnehh.. Bizim evde kapı mı vardı?..
-Nusret!.. Yatak odasına bi adam girdi.. Gözüme 

lamba tutuyor!
-Nnnnh!..
-Siz de yatın, rahatsız olmayın hanfendi!.. Benim 

işim uzun değil!..
-S..s.. siz de kimsiniz?! Ne işi!..
-Hanfendi bu saatte, burada ne işi olacak? Tabi ki 

çalma çırpma, silkeleme işi! Alemsiniz!
-N..Nasıl yani? Hırsız mısınız?.. Nusret Kalk!. 

Hırsızmış!..
–Nnnh.. eaah!.. Bizim evde hırsız mı vardı?..
-Hanfendi, rahatsız etmeyin adamı!.. Kurumsal 

bir durum bu.. Bu bölgenin yeni hırsızı benim.. 
Bundan böyle sizin evlerle ben ilgileneceğim.. 

-Ayol rüya mı görüyorum!.. Ne resmisi, ne bölge-
si, ne ilgilenmesi?!..

-Yani taşeron olarak ihalede bu bölgeyi ben al-
dım.. Benim alanım buralar.. Pardon  Beyefendinin 
cüzdanı bu pantolonda mıydı?

-Hayır! Cüzdanı komidinin üzerinde de.. Hay 
dilimi!.. Ben anlamadım şimdi! siz bizi soymak için 
ihaleye mi girdiniz.

-Evet.. Garip mi geldi? Bu zamanda ben de sizi 

anlayamıyorum!
-Şey hayır da,  Bizden o kadar bişey çıkmaz!.. Ko-

cam işsiz.. Ben ev hanımıyım.. Bu mahallenin çoğu 
da bizim gibi.. Bence zarar edersiniz!..

-Yok etmem.. Merak etmeyin!.. Kota anlaşmamız 
var!..Aylık belli bir miktardan az hasılat olur ise 
eksiğini hazine tamamlıyor.. Eskisi gibi değil bu işler 
çok şükür!.. Altın filan var mı.. Aratmayın!..

-Aa, delinin zoruna bak!.. Bir de yerini soruyor? 
Biraz çaba harcayın bari.. Nusret kalksana kalk 
diyorum!..

-Hanfendi, işimi zorlaştırmayın. Zabıt tuttur-
mayın bana!. Hem zaten kota dolmazsa eksiği 
hazine tamamlayacak diyorum. Yani dolaylı olarak 
onu da sizden alacak!..

Ne farkeder? Ha şimdi, ha sonra!..
-Ha.. Aman, iyi! Öyle desene.. İçim rahatladı şim-

di.. Aa deli mi ne ayol!..
Nusret, bi uyanmadın sen de!.. Hırsız her şeyi 

aldı gidiyor!.. 
-Ingh!.. Kim gidiyor?
-Tamam tamam kalkma artık! Hırsız bey işin bit-

ince dış da kapıyı çekiver bari!..
Kayıtsız kuyutsuz, şartnamesiz, ihalesiz rastgele 

hırsız girmesin.. 

Korona sürecinde, tıp bilimine can kork-
usuyla, dibine kadar inanacağız, kurullarını, 
kurallarını oluşturacağız, her akşam bilim ad-
amlarının ağzının içine bakacağız, sıra kamu 
yönetimi bilimine gelince: “Hadi ordan, sen 
de kimsin? Bilim milim tanımayız, biz kafa-
mıza göre takılırız!” diyeceğiz!

• • •
Oysa Milenyum’da bilim; -özellikle kamu 

yönetiminde- geleneksel yönetim yerine, bir-
likte yönetimi esas alan, karar alma süreçler-
ine tüm aktörlerin katılımını öngören bir yeni 
yönetim modelini geliştirmiş buna da “İyi 
Yönetişim” (Good Governance) adını vermiş, 
doğru yararlananın yükseldiği, yararlanma-
yanın çöktüğü bir sistem ortaya koymuş.

• • •
Neden tıpta, bilime iyi kötü, düzeyi 

tartışılsa da, can havliyle rampa ediyoruz da 
yönetişimde bilimi umursamıyoruz!

Çünkü yönetişimde, aslında aynı hayati-
yette, toplumun büyük kesimini yine başka 
türlü bir entübasyona taşıyan durum, koro-
na gibi bir somut, sonuçları hızlı görülür, bir 
semptom vermiyor. Ama ince ince, içten içten 
yakıyor!

• • •
İyi yönetişim biliminin olmazsa olmaz bir 

kuralı var.
Bu kural, yöneticinin ‘aynı pozisyonda yö-

netme süresini’ sınırlıyor.
“Bir pozisyonda en fazla yedi yıl iyi yöneti-

cilik yapılabilir!” diyor.
Yedi, hadi istisna durumlarla sekiz yıldan 

itibaren yönetim verimi, yönetim kalitesi ve 
yönetebilirlik düşer diyor.

• • •
Yönetici kalitesini belirleyebilmek başka bir 

şey tabi ama; Amerika, başkanını, ağzıyla kuş 
tutsa iki adet dört yıldan, yani sekiz yıldan 
fazla o makamda oturtmuyor.

Öyle ya! Clinton çok mu yaşlanmıştı? Oba-

ma demans mı olmuştu da sanki en verimli 
gibi görüldükleri dönemlerinde sistem onları 
kenara çekmişti?

Bir de bize bakın!
• • •

Bugün ülkemizdeki kamu yönetiminde; 
belediyelerinden meclisine, bakanlıklarından, 
kurumlarına, iyi yönetişimin bu en temel 
kuralının esamesini görebiliyor muyuz?

Göremiyoruz!
Peki bunu yaratan, ortaya koyan bilim 

çevrelerenden: “Yahu böyle bir bilim var! Ey 
hükümet, ay kamu, ey iktidar, neden bunu 
kullanmıyorsunuz?” diye bir itiraz görebiliyor 
muyuz?

Hayır onu da göremiyoruz!
Neden göremiyoruz?
Çünkü onlar da aynı hastalıktan muzdari-

pler.
YÖK dişlisiyle, aynı bozuk yönetim çarkı 

tarafından döndürülüyorlar!
• • •

Yirmi yıl boyunca aynı pozisyonda kalabil-
meyi, o pozisyonunu koruyan kişi açısından 
başarı olarak değerlendirme anlayışı hakim 
olabilir, ama yönettiği alan ve o yönetimden 
etkilenenler açısından durum tam tersidir.

Reisin ne suçu var?
İyi yönetişim bilimine göre, Recep Tayyip 

Erdoğan yönetimini ilk yedi yılında başka bir 
oyuncu ile değiştiremeyen, ona başarı gibi 
görülen bu ilave süreleri veren sistem bugün 
bu eksikliğinin cezasını hem Reis’e hem de 
halka ödetiyor..

• • •
Bilim tek adam yönetimlerine, hele dış 

sermayeye muhtaç tek adam yönetimlerine 
zerre miskal itibar tanımıyor, geçit vermiyor!

“Uzatmalar süreyi zorlasa da sonunda 
oyuncakları ellerinden gider, mahzun ve mağ-
dur olurlar!” diyor.

Bilime ister inanın, ister inanmayın!

2. El aracınızın kilometresini 
nasıl düşürürsünüz? 

Algı Dünyası..

TBMM’den korona vaka haberleri gelmeye devam ediyor. 
Önceki gün 1 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çık-
tığını duyuran HDP, yeni bir açıklama yaparak 3 vekilde koro-
na tespit edildiğini duyurdu. HDP Grup Başkanvekilleri Meral 
Danış Beştaş ve Saruhan Oluç tarafından konuyla ilgili olarak 
yapılan açıklamada, “Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır 
ve sağlık durumları iyidir” ifadeleri yer aldı. Günde 400 testin 
yapıldığı Meclis’te pandemi timleri kuruldu. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil 
Özkan, günlük vaka sayılarına iliş-
kin, “Şu anda yaklaşık bin 500’lü 
rakamlara geldik. Eğer bu rakam 
daha da ilerlerse, bulaşıcılık artar-
sa, ikinci bir pik yaşarız. Onun için 
biraz daha dişimizi sıkmalıyız” ifa-
deleri kullandı. Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim 
Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklama-
da, birinci dalga pikinin yaşandığı-

nı, ikinci bir pik yaşanmaması için 
koruma önlemlerinin uygulanması 
gerektiğini kaydetti.

SIFIR VAKAYA ULAŞILMADI
Koruma önlemlerinin maske, 

mesafe ve el hijyeni olduğunu 
yineleyen Özkan, “Sıkıntı şu; bu-
run ya da çenenin altında taşıma 
şeklinde oluyor. Maskeyi doğru 
takmamız gerekiyor. Eğer doğru 
takmazsak, vaka sayılarımız ar-
tabilir, kronik hastalıklı kişilerde 

ölümler görebiliriz. Kontrollü sos-
yal yaşama alışmamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Hâlâ birinci dalganın devam etti-
ğini ve sıfır vakaya ulaşılmadığını 
söyleyen Özkan, şöyle konuştu: 
“Nisan ayında pik yaşadık. İkinci 
bir pik tabii ki yaşayabiliriz. Sosyal 
hayata ve iş hayatına başlandı. Bu 
süreçte kurallara uyarak, işlerimizi 
yürütebiliriz. Bunu toplumumuz 
biliyor, ancak davranışına yansıtır-
ken zorlanıyor”

‘Rakamlar artarsa 
ikinci pik yaşayabiliriz’

Afyonkarahisar’da bir tutuklunun duruşmaya gittiği sırada 
salgından etkilenmesi sonucu 22 hükümlünün koronavirüs 
testinin pozitif çıktığı bildirildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet 
Başsavcılığından yapılan açıklamada, E Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu bir kişinin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruş-
maya gittiği sırada koronavirüs kaptığı belirtildi. Açıklamada, 
“22 hükümlü ve tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. 
Kurumda karantina altında tedavileri devam etmektedir. 
Yakınları da sağlık durumundan bilgilendirilmiştir” denildi.

Duruşmaya gitti 
korona kaptı: 22 
tutukluya bulaştırdı

HDP: 3 vekilimizin 
testi pozitif çıktı
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‘Hindistan’da 925 bin 
kişi enfekte olabilir’

Hindistan’da bir günde 17 binden fazla 
vakanın kaydedildi. Dünyada vaka sıralama-
sında dördüncü olan ülkede ölü sayısı 15 bin 
685’e yükseldi. Michigan Üniversitesi’nde 
kurulan COV-IND-19 isimli çalışma grubunun 
yaptığı araştırmada, Hindistan’da vaka sayısı-
nın 15 Temmuz’a kadar 770 bin ila 925 bine 
ulaşacağı öngörülüyor. Yaklaşık 20 milyon 
nüfuslu Hindistan’da, Kovid-19 hastaları için 
yalnızca 13 bin 200 hastane yatağı mevcut.

AVRUPA Birliği ülkeleri dış 
sınırlarını hangi ülkelere açıp aç-
mayacağı konusunda görüşmele-
rini sürdürüyor. Son olarak 1 Tem-
muz’dan itibaren bazı şartların 
yerine getirilmesi koşuluyla Çin 
dahil 15 ülkeye sınırların açılması 
seçeneği ağırlık kazandı. 15 ülke-
nin bulunduğu söz konusu taslak 
listede bu kez Türkiye yer almadı.

Perşembe günü, yabancı kay-
naklar AB yetkililerinden edin-
diği bilgiye dayandırarak yayım-
ladığı taslak listede Türkiye yer 
almıştı. Ancak AFP haber ajansı-

nın görüşmelere ilişkin aktardığı 
son bilgiye göre Türkiye şimdilik 
listeden çıkarıldı.

Son taslak listede; Cezayir, 
Avustralya, Kanada, Gürcistan, 
Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Ze-
landa, Ruanda, Sırbistan, Güney 
Kore, Tayland, Tunus, Uruguay, 
Çin sınır açılabilecek ülkeler ara-
sında yer aldı.

TÜRKİYE LİSTEDEN 
ÇIKARILDI

Taslak listede ABD ile Türki-
ye’nin yanı sıra Kovid-19 vakala-

rının en çok görüldüğü ülkelerden 
Rusya ve Brezilya da yer almadı. 
Schengen bölgesinde serbest bir 
şekilde dolaşılabildiği için Avrupa 
Birliği kendi içinde koordinasyo-
nu sağlamaya çalışıyor.

Taslak listenin yanı sıra dip-
lomatik kaynaklar ayrıca, hangi 
kriterlere göre listelerin hazırla-
nacağı yönünde ülkeler arasında 
anlaşmazlık olduğunu dile ge-
tirdi. Her iki haftada bir yeniden 
gözden geçirilecek olan tartış-
malı listenin gelecek hafta resmi 
olarak yayımlanması bekleniyor.

AB sınırlarını 
TÜRKIYE’YE 

AÇMIYOR

Almanya’nın Türkiye’ye yöne-
lik seyahat uyarısını kaldırma-
masıyla ilgili çarpıcı bir iddia 
ortaya atıldı. Alman basınında 
yer alan haberlere göre; Berlin 
yönetimi, Türkiye’de korona te-
davisinde sıtma ilacının kullanıl-
ması nedeniyle seyahat uyarısını 
kaldırmıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı 
kaynaklarına dayandırılan ha-
berlere göre, Türkiye’ye seyahat 
uyarısının kaldırılması için ko-
rona tedavisinde etken maddesi 
hidroksiklorokin olan ilaçların 
kullanılmasından vazgeçilmesi. 
Haberde, Alman turistlerin Türki-
ye’de KOVID-19’a yakalanmaları 
halinde sıtma ilacı ile tedavi edil-
meleri ihtimalinin Berlin’de ra-
hatsızlık yarattığına işaret edildi.

TÜRKİYE DOĞRULADI
Türkiye Turizm Bakanlığı da 

iddiaların doğru olup olmadığı 
konusunda DW Türkçe’nin sorula-
rını yanıtladı. Turizm Bakanlığı’n-

dan üst düzey bir yetkili, Türkiye 
ve Almanya arasındaki görüşme-
lerde hidroksiklorokin tartışması-
nın gündeme geldiğini doğruladı.

RİSKLİ BÖLGE  
OLARAK GÖRÜLÜYOR

Spiegel’in haberine göre, Al-
manya Dışişleri Bakanlığı’nın se-
yahat uyarısını kaldırılmamasının 
bir diğer nedeni de Robert Koch 

Enstitüsü’nün Türkiye’yi riskli 
bölgeler arasında göstermesi. 
Almanya’da koronavirüs salgının-
da tek yetkili kurum olan Robert 
Koch Enstitüsü bu sınıflamayı 
enfeksiyon sayılarını temel alarak 
yapıyor. Buna göre, Türkiye’de bir 
hafta içinde 100 bin kişi arasında 
koronavirüs testi pozitif çıkanla-
rın sayısının 50’den fazla olması 
risk olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDA SEYAHAT KRİZİ:

Neden hidroksikloran Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan ken-
tinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) vaka sayısı dünya genelinde 9 milyon 
930 bini aştı. Yeni  vakalara ilişkin güncel 
verilerin derlendiği “Worldometer” internet 
sitesine göre, dünya genelinde virüs nede-
niyle 497 bin 508 kişi vefat etti, virüs sapta-
nan 5 milyon 381 bin 27 kişi iyileşti. Dünya 
genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 53 
bin 934 aktif vaka bulunuyor.

ABD’deki günlük Kovid-19 vaka sayısı tarihe 
geçti. 42 binin üzerinde yeni vaka kayda ge-
çen ülkede, özellikle güney ve batı eyaletlerin-
deki artışlar ülkede endişeye neden oldu.

Buna göre son birkaç gündür daha fazla 
sayıda vaka kaydıyla kendi rekorunu kıran 
Florida’da, dünden bu yana 9 bin civarında 
yeni vaka kaydedildi. Teksas, 5 bin düzeyinde-
ki yeni vaka ile Florida’yı takip ederken 3 bin 
500 civarındaki yeni vaka sayısıyla Arizona 
da listenin 3. sırasında yer aldı.

Öte yandan birçok kamuya açık alanın yeni-
den kapatılması talimatını veren Teksas yöneti-
mi gibi Florida yönetimi de cuma günü eyalet-
teki tüm barların ve toplu eğlence mekanlarının 
geçici süreyle kapatılmasına karar verdi.

ABD GÜNLÜK 
VAKA SAYISINDA 

REKOR KIRDI

DÜNYADA ENFEKTE 
SAYISI 10 MİLYONA 

DAYANDI!

Afrika’da virüs hızla yayılıyor 

DSÖ liderliğindeki Kovid-19 salgınıyla 
mücadele koalisyonu, gelecek 12 ay içinde 
Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar 
dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Örgütün Genel Direktörü Dr. Adhanom 
Ghebreyesus’un da katıldığı video konferans 
yöntemiyle düzenlenen etkinlikte konuşan 
DSÖ özel temsilcisi Ngozi Okonjo-Iweala, 
“Düşük ve orta gelirli ülkelerde tedavi ve teş-
his için 12 aydan fazla bir süreye, aşılar için 
de 18 aya gereksinim duyuluyor” dedi.

Eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı 
Okonjo-Iweala, koalisyonun virüs ile müca-
dele kapsamında gelecek 12 ay içinde test, 
tedavi ve aşı için 31,3 milyar dolara ihtiyacı 
olduğunu, şimdiye dek sadece 3,4 milyar 
dolar toplandığını aktardı.

Afrika genelinde yeni tip 
koronavirüs salgınından 
son 24 saatte 213 kişi ya-
şamını yitirdi, 11 bin 757 
yeni vaka tespit edildi. Kıta 
genelinde virüs bulaşan 
kişi sayısı, son 24 saatte 
11 bin 757 artarak 362 bin 
616 oldu. Salgın nedeniyle 
ölenlerin sayısı da 9 bin 
317’ye çıktı. Afrika’da, 
iyileşen hasta sayısı ise 175 
bini geçti.

Kovid-19 kaynaklı bugü-
ne kadar en fazla can kaybı 
2 bin 620 ölümle Mısır’da 
görülürken toplam vaka 
sayılarının yüzde 34’ü, Gü-
ney Afrika’da kaydedildi. 
Seyşeller, Eritre, Uganda, 
Namibya ve Lesotho’da ise 
ölüm rapor edilmedi.

DSÖ: 31,3 milyar  
dolara ihtiyaç var
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Bülent Arınç’ın açıklamalarına tepki gösteren AKP 
eski Milletvekili Mehmet Metiner,

“Fitnebaz takiyeci” diye seslendiği Arınç’a  “Ak 
Parti’mizin ve Reis’imizin sırtındaki yük sensin.” 
dedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesa-
jında “Bülent Arınç’a göre MHP Ak Parti’nin sır-
tında bir yük!” diyen Metiner “Ak Parti-MHP ittifa-
kından FETÖ fena halde rahatsız. Cumhur İttifakı 
FETÖ’nün korkulu rüyası. Bay Arınç FETÖ kimden 
rahatsızsa ondan rahatsız. Asıl Ak Parti’mizin ve 
Reis’imizin sırtındaki yük sensin. Fitnebaz takiye-
ci!” ifadelerini kullandı.

MHP’li Cemal Enginyurt da Cumhurbaşkanlığı 
YİK üyesi Bülent Arınç’a haklarını helal etmeye-
ceklerini belirterek, “Biz biliyoruz Sayın Bülent 
Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır. Allah 
bu düşmanlıkla onu bu dünyadan alıp götürecek, 
biz de haklarımızı helal etmeyeceğiz ona” açıkla-
ması yaptı.

RESMİ Gazete’de yayımlanan ka-
rara göre, 24 Haziran’da Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hiz-
metleri Düzenleme Genel Müdürlü-
ğü’ne getirilen Baştor, bir gün sonra 
dün de Türkiye Raylı Sistem Araç-
ları Sanayii AŞ’nin Yönetim Kurulu 
üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıy-
la yayımlanan atama kararlarına 
göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’ne 
ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu 
üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kuru-

lu üyeliklerine ise Ömer Abdullah 
Karagözoğlu, Enver Mamur ve Mu-
rat Baştor atandı.

Baştar İBB Ulaşım Daire Başkanlı-
ğı Ulaşım Koordinasyon Müdür Yar-
dımcılığı görevini yürütürken, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildik-
ten sonra Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü 
emrine atanmıştı. Resmi Gazete’de 
yayımlanan karara göre, Baştor 24 
Haziran’da da Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürü olarak 
görevlendirildi.

Sosyal medya üzerinden genç-
lerle söyleşiyi yapan Gelecek 
Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 
‘Devrimci misiniz?’ sorusuna, 
‘Hayat dinamiktir. Devrimciyim 
diyebilirim. Kesinlikle statüko-
cu değilim. Tabii Maocu olma-
mak şartıyla’ cevabını verdi.

Onedio’nun Youtube kana-
lında sosyal medyadan gelen 
soruları cevaplayan Ahmet 

Davutoğlu, “Başkan olursanız 
KYK borcunu siler misiniz?” 
sorusuna “Ben öğrencilerin bir 
tek halkına ve toplumuna karşı 
borçlu olmalarını, borçlu his-
setmelerini isterim. Başka borç-
larının hepsi silinmelidir diye 
düşünüyorum” cevabını verdi.

“AKP’nin ilk dönemlerindeki 
liberal, özgürlükçü ve demok-
ratik söylemler bu kadar hızlı 

değişirken neden karşı koy-
madınız?” sorusuna, “Aslında 
karşı koydum ama size pek 
göstermediler” yanıtını veren 
Davutoğlu, “Sessiz kaldığınız 
anlardan pişman mısınız?” 
sorusuna ise, “Geçmişte sessiz 
kaldığım anlarda dahi sadece 
ülkemin geleceğini düşünerek 
sessiz kaldım” ifadeleri ile ce-
vap verdi.

 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişiminden döne-
min Genelkurmay Başkanı 
olan Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar’ı sorumlu tutan 
emekli albay Ahmet Zeki 
Üçok’a  6 ay 7 gün hapis 
cezası verildi. Ceza erte-
lendi.

Ankara 20. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülen 
davanın karar duruşma-
sında, Milli Savunma Ba-
kanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın avukatı Samet Can Olgaç 
ile sanık Üçok’un avukatı Uğur Altun hazır bu-
lundu. Bakanlık Avukatı Aydın, sanık Üçok’un 
söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştı-
ğını belirterek, cezalandırılması talebinde bu-
lundu. Bakan Akar’ın Avukatı Olgaç da Üçok’un 
üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu 
bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı 
verilmesini istedi.

Sanık Üçok’un Avukatı Uğur Altun’ın mü-
vekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini sa-
vunarak beraat talebinde bulunmasının ar-
dından mahkeme kararını açıkladı.  Kararda, 
emekli askeri hakim albay olan sanık Üçok’un 
“Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, 
amir veya komutanlara karşı güven hissini yok 
etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif 
edici fiil ve hareket” suçundan 6 ay 7 gün hapis 
cezasına mahkum edildiği açıklandı. Üçok’un 
cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Katıldığı bir televizyon programında Ruslarla ilgili söy-
lediği sözleri nedeniyle A&G Araştırma Şirketi’nin Genel 
Müdürü Adil Gür hakkında soruşturma açıldı. Gür’ün kul-
landığı “Ruslardan başka türlü dost olur”cümlesi, “Halkın 
bir kesimini alenen aşağılama” suçu kapsamında sayıldı.  
A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, bir 
televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, halkın İdlib 
saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuç-
larını paylaştı ve yurttaşların “Kendi göbeğimizi kendimiz 
keselim” mesajını verdiğini söyledi. Gür sözlerine şöyle  
devam etti: “Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya alda-
tıyor. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de 
ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüd-
yodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileye-
rek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. 
Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün 
değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli.” 

Adil Gür’ün sözleri sosyal medyada tepki çekince, ailesi 
Rus kökenli olan bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar 
edildi. Vatandaş kendisinin Rus ırkına mensup olduğunu, 
ablasının ve annesinin de Gür’ün bu sözleri nedeniyle zor 
durumda kaldıklarını, bu nedenle Gür’ün cezalandırılma-
sını istedi. Savcılık ihbarın ardından Gür hakkında “Hal-
kın Bir Kesimini Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen 
Aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

AKP’li bürokrata  
2 günde 2 koltuk
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin AKP 
dönemi bürokratları, 
Cumhurbaşkanlığı 
tarafından üst  
düzey görevlere 
atanıyor. İBB’nin AKP 
dönemindeki Ulaşım 
Koordinasyon Müdür 
Yardımcısı Murat 
Baştor, 2 gün içinde  
2 göreve atandı.  

Davutoğlu: 
“Ülkemin 
geleceğini 
düşünerek 
sessiz kaldım”

Ahmet Zeki Üçok’a, 
Akar Cezası 

Adil Gür’e Rusya’yı 
aşağılama soruşturması 

AKP’Lİ ZENGİN’E HAKARETE GÖZALTI
Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada 

“AKP’den önce Kadının adı yoktu” diyen 
AKP Grup başkanvekili Özlem Zengin’e 
sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edi-
len bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medya 
hesabından AKP’li Zengin için küfür ve 
hakaret içerikli mesajlar paylaştığı iddia 
edilen A. B. emniyeteki ifadesinin ardın-
dan adliyeye sevkedilecek.

AKP Grup Başkanvekili Zengin, 
TBMM’deki konuşmasında şu cümleleri 
kurmuştu: “Siz kadınları bizden daha çok 
mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden 
daha fazla savunacak en son partidir. Bu 
ülkede AK Parti gelene kadar kadın keli-
mesinin adı yoktu Türkiye’de…”

İstanbul Barosu Başka-
nı Mehmet Durakoğlu, 
AKP hükümetinin ‘Baro 
Paketi’ hazırlığına karşı, 
savunma mitingi çağrısı 
yaptı. Sosyal medya  he-
sabından, baroya kayıtlı tüm 
avukatlara seslenen Durakoğlu 
çağrısına, “Bu kez gelmeye mecbursunuz” 
notunu da düştü.

Sosyal medya hesabından yayınladığı 
mesajında “Savunma Mitingi, 30 Haziran 
2020 Çağlayan Adliyesi karşısındaki mey-
dan. Saat 12.30” diyen Durakoğlu ayrıca, 
“Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: 
Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üs-
tadlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara 
izin versin” ifadelerini de kullandı. Dura-
koğlu “Miting neden salı günü?” şeklinde 
gelen soruya ise “Yasa değişikliği Çarşam-
ba günü meclise geliyor” yanıtını verdi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinselleri 
hedef alan açıklamasını “nefret suçu” ola-
rak gördüğünü açıklayan barolar hakkın-
da önce soruşturma başlatıldı, ardından 
hükümet baroların yapısında değişikliğe 
gitme planını gündeme getirdi.

İstanbul Barosu’ndan 
savunma mitingi 
Çağrısı AKP’li 

Metiner’den 
Bülent 

Arınç’a: 
“Fitnebaz 
takiyeci”
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‘AMACIMIZ 
KIDEMDE 
GARANTILI 
SISTEM’
CUMHURBAŞKANI Re-

cep Tayyip Erdoğan, ‘Erge-
ne Çevre Koruma Projesi 
için yapılan törene canlı 
bağlandı. Kıdem tazmina-
tına ilişkin ’’Neden kendi 
aranızda anlaşamıyorsu-
nuz? diyen Erdoğan şunları 
söyledi: 

’’Her bir işçimizin kaza-
nılmış hakkını korumak bu 
ülkenin Cumhurbaşkanı 
olarak en başta gelen göre-

vimizdir. Amacımız işçileri-
mizin kıdem tazminatı hak-
larını birilerinin insafına 
bırakmadan kalıcı ve garan-
tili bir sisteme bağlamaktır. 
Niye kendi aranızda bu işi 
çözmüyorsunuz? Niye kendi 
aranızda bunu halledemi-
yorsunuz? Kendi aranızda 
halletmeyip bizleri işçile-
rimizin ve iş işverenimizin 
karşısında zor duruma dü-
şürmek mi istiyorsunuz? ’’

Kısa süre önce, Türk-İş 
Başkanlar Kurulu, kıdem 
tazminatı düzenlemesinin 
Meclis’e geldiği an genel 
grev kararı alınacağını 
belirtmiş, Başkan Atalay, 
“Meclise geldiği gün TÜRK-
İŞ yönetimi grev kararı 
almak zorunda” demişti. 
Türk-İş önceki genel kurul-
larında da kıdem tazminatı-
nı kırmızı çizgi olarak kabul 
etmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Fi¬nan-
sal koşullar hafifledi ancak iflas teh¬didi 
büyük” başlığıyla güncellediği ‘Küresel Fi-
nansal İstikrar Raporu’nda bazı gelişmek-
te olan ülkeler ve sınır piyasaların yüksek 
dış finansman ihtiyaçları ile karşı karşıya 
kaldıklarına dikkat çekti. IMF, mevcut 
ortamda daha fazla borcun yeniden ya-
pılandırılmasına ihtiyaç olan ülkelerin 
yüksek maliyetle borçlanabilecekleri için 
daha büyük risk aldık¬larına vurgu yaptı.

Yeniden yapılandırma gereksinimi olan 
bazı ülkelerin ayrıca düşük rezerv yeterli-
liğine de sahip oldukları belirtildi. Rezerv 
yeterlilik sınırının altına düşen ülkeler 
arasında Mısır, Şili ve Güney Afrika’nın 
dışında Türkiye yer aldı. Cari denge ve bir 
yıl içinde vadesi gelecek borçların topla-
mında oluşan dış finansman gereksinim-
le¬rinin GSYH’ye oranında ise Türkiye, 
Polonya ve Malezya en kırılgan ülkeler 
arasında gösterildi.

TÜRKIYE IÇIN KIRMIZI ALARM

IMF: TÜRKIYE 
REZERV YETERLILIK 
SINIRININ ALTINDA

Teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı 
adımlarından biri olan temassız ban-
kacılık sisteminin Pandemi sürecinde 
yıldızı parladı. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası da ödemelerde kare-
kod kullanımının yaygınlaştırılması 
için yeni bir yönetmelik hazırladı. 
Standart bir karekod yapısı ve ortak dil 
oluşturulması planlanan taslakta TR 
Karekod ile nakitsiz ödemeler her sevi-
yede artırılacak ve daha az nakit kulla-
nımı hedefine katkı sağlanacak. 

Bu kurallarla birlikte ödemelerin ko-
laylaştırılması hedeflenirken, KOBİ’ler 
de dâhil olmak üzere iş yerlerinde söz 
konusu yöntem teşvik edilecek. Merkez 
Bankası tarafından hazırlanan taslakta 
ödeme hizmeti kapsamına giren ve bu 
kodlar kullanılarak yapılan her türlü 
işlemde, TR Karekod kullanılabilecek. 
Aynı zamanda, MB gerekli gördüğü du-
rumlarda gerçekleştirilebilecek ödeme 
işlemlerine üst sınır getirebilecek

Statik ve Dinamik Karekodlar Geliyor

TR Karekod içeriğine ve tekrar kul-
lanılabilirliklerine göre ikiye ayrılıyor 
: statik ve dinamik. Statik karekodlar, 
içeriği sabit olan ve birden fazla işlem-
de kullanılabilmesiyle biliniyor. Bunla-
rın genelde küçük işletme ve satıcılar 
(simitçi, çiçekçi, büfe gibi) tarafından 
tercih ediliyor. Müşteriler alışverişle-
rinde iş yerinin hesap bilgilerinin yer 
aldığı karekodu mobil uygulamalar 
yoluyla okutarak, ödemeyi yapabile-
cek. Bir diğer sınıfta yer alan dinamik 
karekodlar ise, kullanılacak işleme 
özel olarak üretiliyor ve tek kullanım-
lık oluyor. 

Birçok teknik detayın yer aldığı ça-
lışmaların ilk taslak olduğu ve önü-
müzdeki dönemde, ilgili bankalar, STK 
ve diğer gruplardan gelecek görüşlere 
göre son hâlini alacağı belirtiliyor.

 Dünya Bankası, Güvenli Okul 
ve Uzaktan Eğitim Projesi için 
Türkiye’ye sağlanan 143,8 mil-
yon euro tutarındaki krediyi 
onayladı. Proje, Kovid-19 pan-
demisi sırasında ve sonrasında 
eğitim sisteminin  okul çağın-
daki çocuklara e-öğrenme ola-
naklarını eşit bir şekilde sunma  
kapasitesini arttırmayı amaçlı-
yor. Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Dünya Bankası Türkiye 
Ülke  Direktörü Auguste Tano 
Kouame, kredinin onaylanma-
sına ilişkin şunları kaydetti:

“Kovid-19 acil durumu onli-

ne eğitimin artık bir alternatif 
olmadığını,  bir gereklilik oldu-
ğunu kanıtlamıştır. Bu dönem-
de Türkiye’nin dijital eğitim  
sisteminin kapsamını ve da-
yanıklılığını artırmasını des-
teklemekten büyük mutluluk  
duyuyoruz. Proje aynı zamanda 
uzak bölgelerdeki çocuklar ve 
gençler, düşük  sosyoekonomik 
geçmişe sahip çocuklar, engelli 
çocuklar, mülteci veya anadili  
Türkçe olmayan diğer çocuklar 
gibi kırılgan durumdaki çocuk-
ların ihtiyaçlarına cevap ver-
meyi de amaçlıyor.”

DÜNYA BANKASI’NDAN 
TÜRKİYE’YE 143,8 MİLYON 

EURO DESTEK

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse 
senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 
0,93, altının gram fiyatı yüzde 1,05 ve 
dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken 
avro/TL cephesinde seyir negatifti: 
yüzde 0,05 değer kaybetti. 

BIST 100 endeksi, en düşük 
113.419,60, en yüksek 116.279,20 
puanı  gördükten sonra haftayı önce-
ki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 
artarak  114.668,41 puandan tamam-
ladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar 
külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta 
yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cum-

huriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 
1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. 
Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek  
altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 
değer kazanarak 6,8560 liraya yüksel-
di,  avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 
liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, 
bireysel emeklilik fonları yüzde  0,51 
değer kazandı. Kategorilerine göre 
bakıldığında ise yatırım fonları içinde  
en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıym-
etli madenler fonları oldu.

BU HAFTA BORSA, ALTIN 
VE DOLAR KAZANDIRDI, 
EURO KAYBETTİRDİ

Son dönemlerde zirveye oynayan altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Al-
tının zirveyi zorlaması, altına olan talebi de gün geçtikçe artırıyor. Pandemi süre-
cinde de yatırımcının tercihi bir kez daha altından yana oldu. 2012’den bu yana 
altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Altın fiyatlarının son zamanlarda rekor yükselişi devam ederken son 6 ayda 
altın fiyatları zirveye oynuyor. Yüzde 30 civarında artış gösteren altın, pandemi 
sürecinde de güvenli liman algısını sürdürmeye devam etti. 

ALTIN SON 
8 YILIN 
ZİRVESİNDE 
PANDEMİ, 
ALTINA TALEBİ 
ARTIRDI

TR KAREKOD 
YOLDA



GÜNDEM7    www.gazetepencere.com 28 Haziran 2020 Pazar

DR.  
AYTUNA
TOSUNOĞLU
İletişim bilimleri

Akşama doğru misafir mavi üzerine 
gümüş simli elbisesini giydi. Saçlarını 
yoluna koymak için bir süre uğraştı. Ev 
sahibesi, “Güzel oldun” dediğinde nere-
deyse gülümsedi. Memnun görünüyor-
du. Birisiyle buluşacaktı, bu zaten 
belliydi. Ancak kiminle buluşacağını 
misafir olduğu bu evde kimseye söyle-
medi. Kapıdan çıkmadan önce kızını 
ve oğlunu öptü. Peşinden kapıya kadar 
gelen kızına eğildi, “Seni seviyorum”, 
dedi. 

Gecenin bir vakti misafir eve döndü. 
Kendisi için ayrılan odaya geçti. Uyu-
mak için haplarını almış olmalı… Ertesi 
gün öğle saatlerinde ev halkının her 
zamanki pazar sofrasına katıldı. Yine 
çorba içtiler, biraz et, bolca peynir ve 
şarap da vardı. İyi görünüyordu ama 
sessizdi. Minik oğlunu kendisi yedir-
di. Neşeli değildi, en azından daha 
az kederliydi, sanki. Ev sahibesiyle 
kahve içerken havadan sudan konuştu-
lar. Çocukların hepsi öğle uykusuna 
daldığında, birlikte içilen şarabın da 
etkisiyle büyükler de odalarına çekildil-
er. Çay saatine kadar. 

Sonra kalkıldı, çaylar içildi, ev sahi-
besinin eşi çocuklarla oyun oynadı. 
Londra’nın kuzeyinde her zaman ki kış 
akşamı yaklaşıyordu. Hava soğuktu 
ve karla karışık yağmur yağıyordu. Ev 
sahibesi birazdan eve dönecek olan 
iki kızıyla birlikte misafirini ve iki minik 
çocuğunu nerede yatıracağının plan-
larını yapıyordu, kafasında. Misafiri, bir 
çiy damlası kadar temiz öylece duruy-
ordu. Birden ayağa kalktı ve dedi ki, 
“Bizim eve geri dönmemiz lazım, yıkan-
acak çamaşırlar var, hem yarın sabah 
çocuklar için hemşire gelecek”. Bunları 
söylerken çoktan çocuklarının ve ken-
disinin eşyalarını toplamaya başlamış, 
torbalara yerleştiriyordu ve daha önce 
olmadığı kadar canlıydı, enerjikti. 
Mutluydu. “Emin misin?”, diye sordular. 
Cevap bekletmeden geldi, “Evet”.

Ev sahibesinin eşi, onu ve çocuklarını 
arabaya yerleştirdi ve incecik karla kapl-
anmaya başlamış yolda dikkatle sürm-
eye başladı. Bir süre gittiler. Kırmızı 
ışıkta durduklarında arkadan ince bir 
ağlama sesi geldiğinin farkına vardı, ev 
sahibesinin eşi. Arabayı güvenli bir yere 

park edip, arka koltuğa geçti. Ağlayan 
misafiriydi. Onun ağladığını gören 
çocukları da ağlamaya başladı. İkisini 
de kucağına aldı ve sordu, “Lütfen izin 
ver, bize dönelim. Kendini iyi hissedince 
eve bırakırım, seni.” Gözyaşlarını eliyle 
sildi, “Hayır”, dedi misafir, “Gitmemiz 
lazım”. Eve vardılar. Ev sahibesinin eşi, 
ona ve çocuklarına yardım etti, apart-
mandan içeri girerken. Vedalaşırken, 
yarın uğrayacağını, onun ve çocukların 
iyi olduğunu kontrole geleceğini söyl-
edi. Teşekkür etti, misafir. Her şey için. 
Minik çocuklarıyla birlikte kapıdan 
girdi, kayboldu. 

Bu, onu son görüşleriydi 
Şiirleri kadar güzel Sylvia Plath, 1963 

Şubat’ında o Pazar akşamı çocuklarıyla 
evde biraz zaman geçirdi. Sonra, iki 
yaşındaki kızı Frieda’yı ve bir yaşından 
biraz büyük oğlu Nicholas’ı yatırdı, 
üzerlerini sıkıca örttü. Çocuklar uyudu-
ktan sonra komşusu Mr.Thomas ile 
merdiven boşluğunda biraz sohbet 
etti. Sohbet sırasında, “Yarın sabah 
kaçta evden çıkıyorsun?”, diye sordu. 
Alelade bir akşamdı, komşusu için. 

Herkes evine çekildi. O saatten sabah 
4:30’a kadar Sylvia’nın zamanı nasıl 
geçirdiğine dair sadece spekülasyon 
yapabiliriz. Bir ara çocukların odasına 
geri döndüğü kesin. Yanlarına tabakta 
biraz bisküvi ve biberonla süt bıraktı. 
Başucundaki camı bir parmak açtı. 
Odanın kapısını kapattı, alttaki bir san-
timlik açıklığı rulo haline getirdiği hav-
luyla doldurdu. Koridora açılan kapıyı 
da kapattı, onun da altındaki açıklığı bu 
defa koli bandıyla bantladı ve mutfağa 
geçti. Elindeki koli bandıyla mutfak 
kapısının altını kapattıktan sonra bir 
ara psikiyatristinin adını ve telefon nu-
marasını yazdığı notu tezgâhın üzerine 
bırakmış olmalı (Call Dr.John Horder)… 
Sonra fırının kapağını açtı, gaz düğme-
sini çevirdi. Mutfak bezlerinden kendis-
ine yastık yaptı, fırının tabanına yer-
leştirdi. Ardından başını fırının içindeki 
bezlerin üzerine koydu. 

“Kadın mükemmelleşti.
Ölü bedeni
Başarının gülümseyişini giyiyor
Çıplak ayakları
Şöyle diyor sanki:

Buraya kadar geldik. Bitti, artık.”
Sabah gerçekten bir hemşire Syl-

via’nın çocuklarının uzayıp giden grip 
hastalığına bakmak için geldiğinde 
kapıyı kimse açmayınca, sokaktan 
geçen bir işçiden yardım alarak kapıyı 
açtı. Sylvia ölmüştü. Çocuklar uyuyor-
du. Bıraktığı notta yazan doktoru aradı, 
hemşire. Doktor da onu hafta sonu 
evinde çocuklarıyla misafir eden Jillian 
Becker’ı aradı, kötü haberi verdi. 

Jillian Becker yıllar sonra şair Syl-
via Plath’ın son günlerini anlattığı bir 
kitap yazdı. Üç haftaya yayılan bir süre 
içinde onun yazdıklarından özeti kendi 
anlatımımla sizlerle paylaştım. Klinik 
depresyon hastası teşhisi konan Sylvia 
Plath kendi canına kıydığında henüz 30 
yaşındaydı. Yıllar sonra oğlu Nicholas 
da henüz 47’sindeyken (sene 2009) 
depresyon nedeniyle kendi canına 
kıydı. Bir trajedi daha var ki, başka bir 
yazıda anlatacağım. Kendinizi bana 
hazırlayın! Haftaya kadar Sylvia Plath’ın 
adını duymamış olanlar otobiyografik 
öğeler de içeren Sırça Fanus isimli es-
erini, şiirlerini merak ederler belki… 

Alevlerin ortasında -son-

ABD Başkanı 
Trump’tan 
‘heykelleri 
koruma’ 
kararnamesi
Siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucunda 
ölümünün ardından yaşanan gösterilerde, bazı tarihi 
anıt ve heykellerin yıkıldığı ABD’de Başkan Donald 
Trump, “heykelleri koruma” kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki 
tarihi anıt ve heykellerin korun-
masını öngören başkanlık karar-
namesini imzaladığını, Twitter 
hesabından duyurdu.

Trump, açıklamasında, “Ameri-
kan anıtlarını ve heykellerini ko-
rumak ve son dönemde yaşanan 
şiddet içeren suçlarla mücadele 
için çok güçlü bir kararnameyi 
imzalama imtiyazına eriştim. 
Büyük ülkemize karşı bu yasa 
dışı eylemlere başvuranları uzun 
hapis cezaları bekliyor.” ifadele-
rini kullandı.

Trump ayrıca hafta sonunu 
New Jersey’de kendisine ait tatil 
yerleşkesinde geçirmekten vaz-
geçtiğini de duyurdu. ABD Başka-

nı Washington’da kalıp kanun ve 
nizamın uygulandığından emin 
olmayı tercih ettiğini söyledi. 25 
Mayıs’ta Minneapolis kentinde 
siyahi George Floyd’un polis 
şiddeti sonucu hayatını kaybet-
mesinin ardından ülke genelinde 
yaklaşık 2 hafta süren geniş katı-
lımlı gösteriler düzenlenmişti.

Bu gösteriler esnasında ve son-
rasında ülkenin farklı yerlerin-
deki kölelik yanlısı tarihi şahsi-
yetlere ait heykeller, göstericiler 
tarafından hedef alınmış; bazı-
ları yıkılmıştı. Trump, ABD’deki 
tarihi anıt ve heykellere zarar 
vermeye çalışanlara karşı sert 
yaptırımlar uygulamak için adım 
atılacağının sözünü vermişti.

Lübnan’da halk, Lübnan lirasının bir-
kaç aydan bu yana karaborsada yüzde 
80 oranında değer kaybetmesinin yanı 
sıra işsizlik ile hayat pahalılığı nedeniyle 
yönetimi protesto etti.

Protestoculardan Muhammed Rama-
zan, basına yaptığı açıklamada, esnaf 
olduğunu ancak doların rekor seviyede 
yükselmesi nedeniyle iş yapamayacak 
duruma geldiğini söyledi.

Piyasada dolar bulamadıklarını ifade 
eden Ramazan, ülkedeki hayat paha-
lılığına karşı yolsuzlukla suçladıkları 
yönetimi protestoya devam edeceklerini 
aktardı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez 
Bankası kuru sabit tutsa da her geçen 
gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 

ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına 
rağmen karaborsada dolar bugün itibariy-
le 7 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem 
görüyor.

ÜLKEDEKİ EKONOMİK KRİZ
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi 

bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir 
yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-
1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en 
büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülke-
sindeki kamu borcunun 90 milyar doları 
aştığını belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar do-
lar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar 
dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile 
müzakerelere başlandığını açıklamıştı.

Çin’in doğusunda yer 
alan Yivu kentinde, evlen-
mek isteyen kişilerin eş 
adaylarının şiddet geçmişi 
olup olmadığını kontrol 
edebileceği bir veritabanı 
sistemi denenecek. Çin’in 
doğusunda, güvenlik ve adli 
makamlardan alınan veril-
erle eş adaylarının “aile içi 
şiddet geçmişini” görmes-
ine imkan veren sorgulama 
sistemi uygulamaya gire-
cek. Yivu yerel yönetimi, 
1 Temmuz’dan itibaren 
son 3 yılda aile içi şiddet 
sabıkası olan kişilerin bilg-
ilerin yer aldığı bir sistem 
hizmete sokulacak. Yivu 
Kadın Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Zhou Danying, 

“Birçok durumda, taraflar 
sadece evlilikten sonra 
aile içi şiddeti öğreniyorlar. 
Bir soruşturma veritabanı 
kurarak, eşlerin durumu 
önceden bilip evlenmekten 
vazgeçmesi olanağı olabilir” 
ifadelerini kullandı. Fed-
erasyona göre veritabanı 
Çin’de türünün ilk örneği 
olarak ortaya çıkıyor. Yetkil-
iler, gizlilik endişelerini de 
göz önünde bulunduruyor. 
New York Times haberine 
göre, söz konusu sisteme 
sadece evlilik başvurusu 
yapanlar, gizlilik sözleşmesi 
imzalayarak ulaşacak.

Kullanıcılar veritabanın-
da yılda en fazla iki kişinin 
kayıtlarına bakabilecek.

UNICEF, Covid-19 salgını nedeniyle 
yardım faaliyetlerinde görülen “dev 
azalma” nedeniyle, Yemen’de milyon-
larca çocuğun açlığa sürüklenebileceği 
uyarısında bulundu.

BM Çocuk Fonu UNICEF, BM’nin dün-
yanın en büyük insani krizi ilan ettiği 
Yemen’deki çocukların kurtulabilmesi 
için yaklaşık yarım milyar dolara ihti-
yaç duyduğunu bildirdi.

Kuruluş, şu ana dek bu miktarın yarı-
sından azını aldıklarını açıkladı.

Beş yıldır devam eden savaş nedeniy-
le yıkıma uğrayan ülkede, iki milyon 
kadar çocuk akut yetersiz beslenmeyle 
karşı karşıya. UNICEF, Ağustos sonuna 
kadar 54,4 milyon dolarlık kaynak bu-
lunamadığı takdirde, 23.500 aşırı ye-
tersiz beslenme görülen çocuğun ölüm 
riski yaşayacağını bildirdi.

Milyonlarca başka çoucuğun da, ge-
rekli gıda ve vitaminler alamayacağı ve 
ölümcül hastalıklara karşı aşılanama-
yacağı uyarısında bulunuldu.

UNICEF, yeterli mali kaynak buluna-

maması durumunda, bir milyonu gebe 
ya da emziren kadın olmak üzere 19 
milyon kişinin sağlık hizmeti alamaya-
cağını açıkladı.

‘ACİL FON GEREKİYOR’
UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Bey-

solow Nyanti, “Covid-19’la mücadele 
sürerken, zaten dünyanın en kötü in-
sani krizini yaşayan ülkede çocukların 
karşı karşıya bulunduğu acil durumu 
ne kadar anlatsak az” dedi.

Nyanti “Acilen fon bulamazsak, ço-
cuklar açlığın pençesine düşecek ve 
birçoğu ölecek” diye de ekledi.

Lübnan’da 
ekonomik 
kriz halkı 
sokağa döktü

ŞANSIN BÖYELESİ DOST BAŞINA
Amerika Birleşik Devletleri’nde 

50 yaşındaki bir adam, 3 yıl son-
ra ikinci kez 4 milyonluk ikrami-
yenin sahibi oldu.

ABD’nin Michigan eyaletinde 
yaşayan Mark Clark 3 yıl aradan 

sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık 
piyangoyu kazandı. Clark, “Tek 
seferde milyonlar kazanacağınızı 
düşünmezken bunun iki kez ola-
cağını asla düşünmüyorsunuz” 
dedi. Eski sessiz hayatına geri 

döneceğini söyleyen 
Clark, “Babam ve 
ben hep birlikte balık 
tutuyorduk ve harika 
anılarına sahiptik, 
piyangoyu kazanmam 
da balık tutmaya, oğ-
lum ve ailemle zaman 
geçirmeme yardımcı 
olacak” ifadelerini 
kullandı.

Çin usulü kadına şiddetle mücadele

UNICEF: Korona nedeniyle 
milyonlarca Yemenli çocuk riskte
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BU karşılaştırmayı yapanla-
rın temel argümanı ise dünyada 
yükselen aşırı sağcı, popülist bir 
dalganın olduğu ve bu karizmatik 
otoriter liderlerin yükselen milli-
yetçi dalga üzerinde siyaset yaptık-
ları. Hatta birçok tarihçi ve yazar 
hem bugünkü otoriter liderleri 
hem de ırkçı tonu yüksek milliyetçi 
siyasetlerini faşizmin yükselişte 
olduğu 1930’lara benzetiyor. Bu 
dönemle paralellikler çizen yazar-
ların dikkat çektiği hususlar genel 
olarak şunlar: aşırı milliyetçi otori-
ter siyasi söylemin benimsenmesi; 
azınlıkların şeytanlaştırılıp zulme 
maruz bırakılmaları; lider kültü-
nün inşa edilmesi; “ihanet içindeki 
elitlere karşı kaderlerine terk edi-
len halk kitlelerinin” savunulması; 
parlamenter düzenin aşağılanması; 
hukuk ayaklar altına alındığı hal-
de kanun ve nizam savunuculuğu 
yapılması; medyanın kontrol altına 
alınıp iktidarı eleştirenlerin ezil-
meleri; herkese her şeyi vadeden 
sloganların atılması; gücün, savaş, 
militerleşme ve şiddet aracı olarak 
kullanılması; büyük gösterilerin, 
mitinglerin organize edilip güç 
gösterisi için devasa binaların inşa 
edilmesi.

ABD SİYASETİ DIŞARIDAN 
ETKİLENİYOR AMA...

Herhangi bir ülkenin iç siyase-
tinin dünyanın geri kalanından 
ayrıştırılarak anlaşılamayacağına 
inanan birisi olarak bu yazarlara 
hak verdiğim noktalar var. Fakat 
küresel dinamiklere aşırı derecede 
odaklanmanın her ülkenin kendine 
has iç dinamiklerinin ıskalanma-
sına yol açtığını da düşünüyorum. 
Maalesef Amerika’ya dair yapılan 
birçok analizde de bunu görmek 
mümkün.

Amerika’daki siyasi gelişmeleri 
anlamak için de küresel dinamik-
leri ihmal etmeyen ama ABD’nin 
kendi iç siyasi, sosyolojik, kültürel 
ve tarihi dinamiklerine odaklanan 
yaklaşımın daha doğru olduğunu 
düşünüyorum.

Bu çerçeveden bakıldığında Do-
nald Trump fenomeninin ve temsil 
ettiği siyasetin Amerikan düzeni-
nin bozulmasının bir sonucu değil 
tam tersine Amerika’nın kendi iç 
tarihi ve sosyolojik dinamiklerinin 
bir ürünü olduğu sonucuna varıla-
bilir. 

Donald Trump’ın popülist siyase-
tini ve dönemini sembolize eden ve 
bugünlerde hemen hemen her gün 

kullandığı law and order (kanun ve 
nizam), silent majority (sessiz ço-
ğunluk), make America great again 
(Amerika’yı yeniden haşmetli yap) 
sloganları Amerika siyasetinin son 
50-60 yılının birer ürünü. Trump 
bu noktada Amerika siyasetinde 
bir kopuştan ziyade 1960’larda 
doğan ve devam etmekte olan bir 
siyasi geleneği ve kültürü temsil 
ediyor.

AYNI TARTIŞMA 2. DÜNYA 
SAVAŞI SONRASINDA DA 
VARDI

Amerikan siyasetinde kanun ve 
nizam fikrinin öne çıkması daha 
çok İkinci Dünya Savaşı sonrası 
döneme rast geliyor. Fakat bu kon-
sept siyasetten önce Hollywood’un 
Vahşi Batı temalı filmlerinde işle-
nen bir olguydu. İlk Law and Order 
filmi 1932’de vizyona girmiş, daha 
sonra ABD başkanı da olan Ronald 
Reagan ise 1953’te serinin beşinci 
filminde başrolü üstlenmişti. Fil-
min hikayesi kısaca bir ka-
nun adamının isteksiz 
de olsa rozetini takıp 
Tombstone adlı ka-
sabanın kendi ha-
lindeki sakinlerini, 
onları terörize 
eden kabadayılar-
dan onlarla savaşa-
rak temizlemesini 
yani kanun ve nizamı 
zorla inşasını konu 
alıyor.

Tıpkı Reagan gibi Trump’ın da 
şov dünyasından gelip başkanlık 
koltuğuna oturması Amerika’da 
siyasetin ve şovun ne kadar iç içe 
geçtiğini anlamak için çarpıcı ör-
nekler.

Kanun ve nizam olgusunun 
ulusal ana akım siyasette popü-
lerleşmesi ise Richard Nixon ile 
gerçekleşiyor. Demokrat Parti’nin 
iktidarda olduğu 1960’lar boyunca 
bir yanda kadınlar, siyahlar, savaş 
karşıtları ve işçi örgütleri kitlesel 
protestolarla hak mücadelesine gi-
rişmiş diğer yanda ise aralarından 
bir başkanın da olduğu üst düzey 
siyasi figürler suikastlere kurban 
gitmişti. 

Richard Nixon işte böyle bir dö-

nemde kendisini sessiz çoğunlu-
ğun sesi olarak lanse edip kanun 
ve nizamı inşa etmek için oy iste-
miş ve 1969’da iktidara gelmişti. 

Kendisi elit tabakaya mensup 
olduğu halde statüko karşıtı, an-
ti-elit, anti-entelektüel bir söylemi 
benimseyen Trump, Nixon ve Rea-
gan’ı örnek alıyor.

Nixon, Miami’deki mitingde yap-
tığı konuşmasında kitlesini “Ame-
rika’nın büyük çoğunluğu, unutu-
lan Amerikalılar, bağırmayanlar, 
gösteri yapmayanlar” olarak ta-
nımlamış ve Amerikalıların ilk 
temel yurttaşlık hakkının şiddetli 
halk ayaklanmalarının olmadığı 
bir düzende yaşamak olduğunu 
vurgulamıştı. 

KRİTİK İSİM ROGER STONE
Sanırım bu noktada kariyeri her 

üç liderle de çakışan, Trump’a son 
otuz yıldır yoldaşlık eden ve onu 
1980’lerin sonlarından itibaren 
başkanlığa aday olmaya teşvik 

eden siyasi stratejist Roger 
Stone ismini anmadan geç-

mek olmaz. Stone, yakın 
dönem Amerikan siya-
setine büyük damga 
vuran Nixon, Reagan 
ve Trump’ın kesi-
şim noktasını temsil 
eden ve yozlaşmış 

siyasetin adeta kendi 
şahsıyla bütünleştiği il-

ginç bir karakter. İsmi si-
yasi literatüre dirty trickster 

(pis hilebaz – kirli tezgahçı) olarak 
geçen Roger Stone kazanmak için 
iftira, yalan, hile, tehdit, rüşvet ne 
varsa mübah gören ve adeta mak-
yavelizmin zirvesini temsil eden 
bir isim. Watergate Skandalı’nın 
en genç aktörü, Trump’ın yıkmayı 
vadettiği Washington’daki mevcut 
yozlaşmış lobi düzeninin inşacısı, 
Al Gore ve George W. Bush çekiş-
mesinin kaderini belirleyen Mia-
mi sayımları sırasındaki Brooks 
Brothers (Brooks Kardeşler) ayak-
lanmasının merkezinde yer alan 
Stone, en son yargılandığı Robert 
Mueller soruşturması dolayısıyla 
hapis cezası aldı ve bugünlerde 
hapse gönderilmek üzere.

Çocukluktan beri siyasetle ilgili 
olan Stone profesyonel danışman-
lık kariyerine henüz 19 yaşın-
dayken okulu bırakıp Nixon’ın 
1972’deki başkanlık kampanyasına 
katılarak başlıyor. İlk siyasi hile-
sini ise Nixon’ın rakibi olan Pete 
McCloskey’e yapıyor. Nixon’ın ra-
kibinin kampanya merkezine gidip 
müstear bir isimle Young Socialist 
Alliance (Genç Sosyalist Birliği) 
adına bağış yapmak istediğini söy-
lüyor. Talebi kabul görünce de ba-
ğış makbuzunu alıp yayınlayarak 
Nixon’ın parti içindeki rakibinin 
komünistlerden para aldığı propa-
gandasını yapıyor.

1990’lar boyunca adı yine hem 
özel hayatındaki hem de siyasette 
skandallara karışan Stone Cumhu-
riyetçi adayların korktuğu, nefret 
ettiği, dönem dönem yardıma ça-
ğırdığı bir isim oldu. En son tam is-
tediği kumaşa sahip olan arkadaşı 
Donald Trump’ın kampanya strate-
jisini üstlenerek yeniden keskin bir 
çıkış yaptı. 

NEFRET ÜZERİNE SİYASET
Sonuç olarak bugün birçok yazar 

ve dış gözlemci hem son dönemler-
deki protestolara hem de Başkan 
Trump’a kendi ülkelerindeki dene-
yimleri üzerinden bakarak hataya 
düşüyorlar. Donald Trump, Ame-
rika menşeli otoriter ve popülist 
bir lider. Trump fenomenini ancak 
Amerika’nın kendi iç tarihi, kültü-
rel, sosyolojik, kimliksel ve sınıfsal 
dinamiklerine ve siyasi geleneğine 
bakarak anlayabiliriz.

 Bu noktada hakkını teslim etme-
miz gereken en önemli isimlerden 
biri Roger Stone. Çünkü nefretin 
sevgiden çok daha güçlü bir duygu 
olduğuna inanan Stone, Trump’ın 
ırkçı ve korku merkezli merkez-
li kampanyasını inşa ederek, alt 
sınıftaki “küçük insanlar”ın kar-
şısına elitleri, müesses nizamı, 
göçmenleri, müslümanları hedef 
olarak çıkarıp on yıllardır biriken 
öfkelerini siyasete kanalize etmeyi 
“başardı.”

Siyasete son derece basit bir gözle 
bakan ve sıradan halkın çok sofis-
tike düşünmediğine inanan Stone 
için ana amaç çoğunluğun desteği-
ni hedeflemek, olabildiğince ku-
tuplaştırmayı arttırıp çoğunluğun 
oluşturduğu kanatta mobilizasyo-
nu sağlamak olmalı.

Tüm bunlar küresel güç Ame-
rika’nın devlet ve toplum olarak 
dünyanın geri kalanından bağım-
sız olduğu ve dünyadaki siyasi ve 
ekonomik gelişmelerin Amerika 
iç siyaseti üzerinde bir etkisinin 
olmadığı anlamına gelmiyor. Tam 
tersine Amerika’yı analiz etmek, 
burada olanların önemini ve öz-
günlüğünü anlamak için önce dün-
yadaki genel trendlere vakıf olmak 
gerekiyor. 

Benzer içeriklere perspektif.online sitesinden ulaşılabilir

Donald Trump: 
Made in America
ERDEM ILTER
İngiltere Brexit’i 
oyladığından ve 
Donald Trump başkan 
olduğundan beri birçok 
yazar, düşünür ve kurum 
dünyada yükselen yeni 
popülist siyasi dalgaya 
işaret ederek Trump’ı 
Putin, Erdoğan, Modi, 
Xi, Duerte ve Orban gibi 
otoriter dönemdaşları ile 
karşılaştırıyor.
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ATIF 
ÜNALDI

Apple yeni işletim sistemleri 
NASIL BIR FARK YARATACAK?

İŞLETİM sistemi pazarı, çok büyük 
olmakla birlikte çok az oyuncu içerir. 
Bu nedenle de yenilikler birçok kişiyi 
etkiler ve çok önemlidir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine aynı 
dönemde, Apple Dünya Geliştiriciler 
Konferansında, yeni işletim sistemle-
rini açıkladı. Birçok kişinin düşündü-
ğünün aksine Apple aslında donanım 
değil yazılım konusunda çığır açan bir 
şirkettir. İşletim sistemlerinin dışında, 
appstore (uygulama mağazası) ile yazı-
lım dünyasında, iTunes (müzik ve film 
mağazası) ile de eğlence sektöründeki 
dinamikleri değiştirmiştir. Bu arada 
özellikle işletim sistemleri de rakiple-
rine nazaran daha verimli çalışması ile 
dikkat çekmektedir. 

Bu yıl internet üzerinden gerçekleş-
tirdikleri toplantıda telefon, tablet ve 
bilgisayar için üç yeni işletim sistemi 
açıkladılar. Ben de yazmak için gelişti-
rici olmasam da biraz risk alıp bu işle-
tim sistemlerini yüklemeye çalıştım. 
Öncelikle hemen söyleyeyim, bu dü-
zeyde yeni geliştiriliş beta versiyonları 
hiçbir zaman kullanıcılara önerilmez. 
Çok iyi hatırlıyorum, telefonun tama-
men çalışmaz olduğu bir yıl olmuştu. 
Beta işletim sistemi bir sabah tamamen 
kapanıp telefon kullanıcılarına zor 
anlar yaşatmıştı. Ben de o hafta tele-
fonumu kullanmakta zorlanmıştım. 
Daha geçen yıl yüklediğim beta yazılım, 
müzik kısmındaki bütün playlistlerimi 
geri dönülemez halde sildi. O yüzden 
birçok kişi benim gibi bu beta testleri 
önermez. Ancak özellikle iPhone’da 
korktuğum olmadı. Yazılım iPhone’uma 
çok kolay ve sorunsuz yüklendi. 

iOS 14 işletim sisteminde Apple çok 
önemli bir karar almış ve doğumunda 
bu yana sadece uygulama ikonları ile 

kullanmaya alışık olduğumuz ekranlar 
artık widget (yani küçük uygulamaları 
da) kabul eder olmuş. Bu tabii telefo-
nun kullanımını ciddi anlamda değişti-
recek. Ana ekranda uygulamaların yer 
kaplamasını önlemek için “stack” öbek-
leme yöntemi kullanılmış. Apple bir de 
applibrary ismiyle bir kısımda bütün 
uygulamaları bir arada tutmaya başla-
mış. Bu özellikler hem dışardan en çok 
görünen hem de Android’in takipciliği-
nin yapıldığı alanlar. Apple daha önce 
saatlerde kullandığı otel odası açma 
özelliğini, BMW ile yaptığı anlaşmay-
la telefonların otomobillerin kapısını 
açmaya kadar ilerletmiş. Ben bu tip 
alanların sadece tüketicilerin statüle-
rini güçlendirmek için ilgi duyacakları 

alanlar olarak görüyorum. 
Ancak bir iki konu var ki; Apple bu 

alanlarda yeni işletim sistemi ile ino-
vatif özellikler çıkarmış. Bunlardan ilki 
privacy report. Yüklediğiniz üçüncü 
parti bir uygulamanın bilgisayarınızın 
güvenliğinde ne gibi alanları tehdit et-
tiği ile ilgili genel ve özel raporlar oluş-
turuyor. Güvenlikten konu açılmışken 
benim çok inovatif bulduğum ancak pek 
farkedilmeyen bir özellik var. Bir uygu-
lama sizden fotoğraflarınıza erişim is-
tediğinde hangi fotoğraflara erişeceğini 
söyleyebiliyorsunuz. Böylece verdiğiniz 
bir hak bütün fotoğraflarınızın görün-
mesi gibi bir güvenlik sorununu ortaya 
çıkarmıyor. Bunu güvenlik anlamında 
fikri olarak çok önemli buldum ve emi-

nim gelecek on yılda konuşulacak. 
Apple bir süredir, engelli ve yaşlılar-

la ilgili çözümler üretiyor. Saatlerde 
düşme uyarısı bunun güzel örnekle-
rinden biri. Bu yılda cep telefonlarına, 
dışardan gelen sesleri analiz edip özel 
durumlarda haber verme özelliği ekle-
miş. Yangın alarmı, zil çalması, kedi, 
köpek havlaması, araba kornası, kapı 
zili hatta kapıya vurmak gibi birçok sesi 
duyup, yazılı alarm ile uyarıyor. Bunu 5 
aylık oğlum ile test ettim. Ağladığı anda 
hemen alarm veriyor. 

iOS 14 işletim sisteminin şu anki 
versiyonu 14.0. Yani yüklemek için 
çok erken. Şu ana kadar iOS betaları 
içinde en stabil ve düzgün çalışanı. O 
yüzden eğer çok meraklıysanız korkma-
dan bu versiyonunu yükleyebilirsiniz. 
Ancak bunu MacOS Big Sur için söyle-
yemeyeceğim. Yenilikleri size birinci 
elden söylemek için gerçekleştirdiğim 
yükleme çalışmaları hep başarısızlıkla 
sonuçlandı. Tam bir gün bu konuda 
çalışmama rağmen sonunda pes ettim. 
Yükleyemedim. Ancak konferansta 
bahsedilenlerden anladığım kadarı ile 
kozmetik yeniliklerin dışında en büyük 
değişiklik MacBook’un resmi tarayıcısı 
Safari’de. Bu çok önemli bir konu. Chro-
me’un sistem kaynaklarını ciddi şekil-
de tükettiği için power user tarafından 
pek de tercih edilmediğini gördüğümüz 
şu dönemde hızlandırılmış Safari mut-
laka çok işe yarayacaktır. iPadOS ise 
gerçekten etkili bir işletim sistemi ol-
maya devam ediyor. Geçen güncelleme-
den sonra, acaba bilgisayarın yerini alır 
mı tartışmaları ile öne çıkan iPad artık 
işlemci gücüyle de göz dolduruyor. Bir-
çok Apple kullanıcısı çok güçlü bilgisa-
yarlarının evde çalışma ve taşınabilir 
versiyonu gibi iPad’i düşünür oldu. 

Logitech, dokunmatik yüzey ve 
Akıllı Bağlantı Yuvasına (Smart Con-
nector) özelliğine sahip iPad klavyesi 
Combo Touch’ı tanıttı.

Hayatın her alanına dokunan kul-
lanışlı ürünleriyle verimliliği artıran 
Logitech, iPad (7. Nesil), iPad Air (3. 
Nesil) ve iPad Pro (10.5 inç) için do-
kunmatik yüzey ve Akıllı Bağlantı 
Yuvasına (Smart Connector) sahip 
klavyeli kılıfını tanıttı. Combo Tou-
ch, Logitech’in Akıllı Bağlantı Yuvası 
uyumluluğuna sahip en çok satan 
iPad klavyesini hassas bir dokunmatik 
yüzey ile bir araya getiriyor.

Tablet rahatlığını bilgisayar konfo-
ruyla birleştiren Combo Touch’ın, sağ-
ladığı ekran imleciyle çalışma hayatı-
na yeni bir soluk getirdiğini belirten 
Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü 
Birol Sülük, “iPad’de bilinen hareket-
lerle özgürce gezinmenin, elektronik 
tabloları belgeleri ve daha fazlasını 
kolayca düzenlemenin tüm kullanı-
cılar için keyifli bir deneyim olacağı-
nı düşünüyoruz. Esnek tasarımının 
yanı sıra dört farklı kullanım modu 
da çalışma hayatındaki verimliliği ve 
yaratıcılığı artırıyor. Geliştirdiğimiz 
teknolojilerle ofiste, evde, kafede veya 
akla gelebilecek herhangi bir yerde 
kullanıcılarımızın dilediği gibi çalışa-
bilmesini amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Notes, Pages, Numbers ve Keynote 

gibi uygulamaları izleme dörtgeni 
ile kullanmaya imkan veren Logite-
ch Combo Touch, elektronik tablo 
hücrelerini vurgulama, kopyalayıp 
yapıştırma, kaydırma, çift dokunma, 
uygulamalar arasında geçiş yapma ve 
e-posta düzenleme gibi işlemlerin de 
pratikliğini artırıyor.

Ürün aynı zamanda da arkadan ay-
dınlatma özelliğine sahip. Aydınlat-
ma tuşları gece ve gündüz her ortam-
da parlaklık seviyesini düzenleyerek 
kullanıcılara verimli bir yazı yazma 
deneyimi sunuyor. Yatak odasında, 
uçakta, kampta veya az aydınlatmalı 
herhangi bir ortamda yazdıklarınızı 
görebilirsiniz. Üstelik tüm iOS kısa-
yol tuşları ile basit eylemleri ekranda 
dolaşmak zorunda kalmadan aynı 
saniyede gerçekleştirebilirsiniz.
DÖRT KULLANIM MODUNA SAHİP

Yazma Modu: Klavyeyi dik konu-
ma getirin, not ya da e-posta yazmak 
için destek çubuğunu dışarı çekin.

Görüntüleme Modu: Klavyeyi ayı-
rın, film veya TV şovu izlemek için 
destek çubuğunu dışarı çekin.

Çizim Modu: Apple Pencil (1. ne-
sil) veya Logitech Crayon ile not al-
mak ya da çizim yapmak için destek 
çubuğunu tamamen uzatın.

Okuma Modu: Kitap, makale ve 
daha fazlasını okumak için destek 
çubuğunu içeri sokup klavyeyi ayırın.

HAFTANIN OYUNU

About Gretel; 2yuz.com ile uzun yıllardır 
dijital dünyada var olan 2Medya Ajansı 
tarafından, Engin Ulukurtlar liderliğindeki bir 
ekip ile geliştirilmiş. Oyun PC bilgisayar için 
yapılmış. Şu an en büyük PC oyun marketi 
konumunda olan Steam oyun platformunda 
yayınlanmış ve oyunculardan ilgi görmüş. Yakın 
zamamda adını sıkça duyduğumuz Epic Games 
Store’da satışı içinde görüşülüyormuş.

Peki kim bu Gretel?
Ünlü, Hansel ve Gretel hikayesinden 

tanıdığımız Gretel’in ta kendisi. Tabi hikaye 
modernleştirip günümüze uyarlanmış.

Gretel kızımız ve ikiz erkek kardeşi orman-
da kaybolmuş bu esnada erkek kardeş de 
kaçırılmıştır. Gretel (ablalık iç güdüsüyle olmalı 
:) gizemli ormanda kardeşini aramaya düşer. 
Tabi önce ormandaki yerli kabilesine, yırtıcı 

hayvanlara karşı hayatta kalmalıdır.
Oyunun türü “survival” yani hayatta kalma 

türünde. Açlık, susuzluk, yorulma gibi etmen-
ler var. Acıkınca bir geyik avlayıp karnınızı 
doyurmalısınız. Aynı zamanda ağaçları kesip 
kendinize bir ev yapabilirsiniz.

Oyunun grafikleri genel olarak çok çok iyi. 
Ülkemizden bu kalitede bir oyun çıktığını 
görmek güzel ve oyunu güncellemeye devam 
ediyorlar. Aynı zamanda About Gretel yerli ve 
yabancı yarışmalara da katılacakmış. En önem-
lisi yakındaki Next Game Startup Oyun Girişim-
ciliği yarışmasına hazırlanıyorlar.

Umarım 2Medya Ajansı oyununu daha da 
geliştirip yepyeni oyunlarla yoluna devam 
eder. Takipte olacağım.

About Gretel Steam link’i:
https://www.netizenlist.com/aboutgretel

About Gretel

GeForce Now’a 3 oyun daha geri 
dönerken 16 yeni oyun eklendi!

IPAD’E ÖZEL LOGITECH 
COMBO TOUCH TANITILDI

NVIDIA GeForce NOW üyelerine verdiği 
sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme 
sözünü tutmaya devam ediyor. Ekran kartı fir-
ması, her perşembe düzenli olarak paylaştığı 
“GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncelleme-
sini yayınladı. GeForce NOW üzerinden oyunu 
başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz 
ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyu-
na Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, 
bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını 
yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu 
için optimize ediyor ve Game Ready Driver 
performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek 
olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa 
o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle 
oynayabiliyorsunuz. Bu hafta paylaşılan gün-
celleme Steam’de bu hafta yayınlanan cyber-
punk temalı aksiyon oyunu Danger Scavenger 
ve 16 yeni oyunu içeriyor.

Ayrıca NVIDIA, Epic Game Store’un her 
hafta ücretsiz yayınladığı Stranger Things 3: 
The Game gibi oyunları da GeForce NOW’a 
eklemek için çalışıyor. Yeni eklenen oyunları 
kaçırmamak için NVIDIA’nın her perşembe 
yayınladığı güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Son olarak, daha önce sistemden ayrılan 3 
oyun daha GeForce Now’a geri dönüyor. Bu 

oyunlar; theHunter: Call of the Wild, Torch-
light II ve GhostRunner’ın demosu. Perşembe 
günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna 
Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların 
tam listesi şu şekilde: (Güncelleme Türkiye 
saatiyle 20.00’den itibaren aktif olacaktır.)

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar
Danger Scavenger (Steam’de yayınlan-

masıyla aynı anda – 22.06)
Stranger Things 3: The Game (Epic Games 

Store - 25.06’da ücretsiz olacak)
Disco Elysium (Epic)
Farming Simulator 19 (Epic)
Just Cause 4 Reloaded (Epic)
Idle Big Devil
Spintires
SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLEC-

TION (Epic)
Snake Pass
Surviving The Aftermath (Epic Games 

Store)
Tale of Wuxia: The Pre-Sequel
Tunshi Kongming Legends
Warhammer Underworlds Online
GeForce NOW’a geri dönen oyunlar:
theHunter: Call of the Wild
Torchlight II GhostRunner demo



◼ Muhammet Bey çok farklı ve heye-
canlı bir projenin içindesiniz. Bu di-
zinin pek çok özelliği var, farklılıkları 
nelerdir? Size teklif nasıl geldi, nasıl 
buluştunuz? 

Pandemiden dolayı hepimiz nasıl bir 
hayat süreceğiz sorusunu yoğun olarak 
tartıştığımız, özellikle kendi meslek ala-
nımızda neler olacak diye merak ettiği-
miz günlerdi. Bu sohbetlerde özellikle 
dijitalleşme üzerine yoğunlaşılıyordu 
doğal olarak. İşte biz bunları tartışırken 
Şahin aradı ve projeden bahsetti. 7-8 
dakikalık bir instagram dizisi olduğunu 
söyledi. 2 saatlik dizilerden gına gelmiş 
olarak çok yenilikçi bir şeydi tabii çok 
heyecanlandım. Nasıl olacak bu işler 
diye düşünürken böyle bir deneme 
bana çok sıcak geldi. Senaryoyu bile 
okumadan prensip olarak hemen “va-
rım” dedim. 

DAHA ÖNCE TANIŞMADIĞIM 
BİR EKİPLE ÇEKİM YAPTIM

◼ Çekimler nasıl oldu? Sizin için 
nasıl bir tecrübeydi? 

Hayatımda ilk defa yaşadığım şeyler 
oldu bu süreçte. Daha önce hiç tanış-
madığım bir ekiple internet üzerinden 
tanışıp provalara başlamak ve çekim 
yapmak benim için çok değişik oldu 
sahiden. Şu an kırk yıldır tanışıyor gibi-
yiz. Ve yüz yüze gelip sohbet etmek için 
sabırsızlanıyoruz.

Çekimler çok değişik oluyor. Şahin’in 
yönetiminde ışığımızı, kostümümüzü 
biz ayarlıyoruz. Kendi kayıtlarımızı 
kendimiz yapıp sonra merkeze gönderi-
yoruz. Her şey çok değişik. Çok da eğ-
leniyoruz tabii. Ama en farklı yanların-

dan biri oyunculuk oldu. En başta çok 
yadırgadım ama şimdi alıştım. Sürekli 
yakın plandayız gibi. Ayrıca senaryo 
da paylaşıma açık üzerine konuşabili-
yoruz. Küçük bir ekibiz ve her şey ara-
mızda paylaşılıyor. Kolektif düşünceyi 
çok önemseyen biri olarak çok değerli 
benim için. 

◼ Projede neyi sevdiniz ve Gazanfer 
karakteri nasıl bir rol? Yine şahane 
oynamışsınız tebrikler. 

Çok teşekkür ederim. Projeyi cesaretli 
bir deneme olmasının yanında polisi-
ye hikayesi ve bu hikayeyi oluşturan 
karakterler sevdirdi. Sadece olay taki-
bi değil aynı zamanda karakterleri de 
takibe alıyoruz seyirci olarak. Gazanfer 
komiser mesleğini çok seven, ondan 
kopamayan ama şimdi karantinadan 
dolayı sıkıntı duyan biri. Aynı zaman-
da rakiplerinin deyimiyle ‘gölgelerden 
suçluyu bulan’ deneyimli ve zeki bir 
adam. Fakat aynı zamanda da zaafları 
olan bir karakter. En çok burası hoşuma 
gidiyor. Zaafları oynamak, bunlar üzeri-
ne çalışmak çok zevkli. Bir yandan de-
neyimlerini yazmak isteyen ama yazar-
lık yeteneği biraz kıt olan, bir yandan 
cesaretiyle çözülmez görünen birçok 
olayı çözen ama en ufak bir öksürükten 
ödü patlayan bir adam. Sosyal medya 
işlerinden de pek anlamıyor. Bu süreçte 
öğreniyor o da, çok zevkli bence. 

◼ Rol gereği de olsa covid hastası 
olmak nasıl bir duygu ve his?

Tabii ki bir covid hastası gibi hisset-
mem mümkün değil ama yine de hiç 
hoş değil. Herkese “nolur kendinize ve 
başkalarına dikkat edin” diye bağırasım 
geliyor. Hasta olmak ve sürecin belir-

siz olması -aynı içinde bulunduğumuz 
durum gibi- çok rahatsız edici bir şey. 
Düğün yapanlar, çayırlara yayılanlar 
hiç aklımdan çıkmıyor. Nasıl yapabi-
liyorlar bunu diyorum, psikolojilerini 
anlamakta zorlanıyorum. 

SOSYAL MEDYANIN 
YARARLI KULLANILDIĞINI 
DÜŞÜNMÜYORUM

◼ Dizinin konusundan yola çıkar-
sak izleyiciye verilmek istenen duygu, 
motto ya da tema nedir?

En başta biçim olarak bir şey söylemiş 
oluyor. Evden dizi çekilebileceğini, dar 
olanaklarla neler yapılabileceğini gös-
termiş oluyor. Bu bile başlı başına bir 
söz. İçerik olarak ise bana göre sosyal 
medya üzerine çok şey söyleyen bir dizi. 
Polisiye bir hikaye olduğu için ve olayı 
soruşturan üç kişiden ikisinin karantina 
altında olmasından dolayı sosyal med-
yaya başvurmak zorunda kalmaları bize 

bu mecra hakkında “dedikodu” yapma 
olanağı sağlıyor. Zaten sosyal medyanın 
yararlı kullanıldığını düşünmüyorum 
baştan beri. Teknolojinin olanakların-
dan yararlanma yetimizin olmadığını 
düşünüyorum genel olarak. Oldum olası 
sosyal medya üzerinden doğum günle-
rini kutlayanları, yaptıkları yemekleri 
veya özel hayatlarına dair birçok şeyi 
paylaşanları gerçekten anlayamıyo-
rum. 40 yıllık çift birbirinin evlilik yıl 
dönümünü kutluyor! Hiç anlam vere-
miyorum. Fotoğraf albümümü ya da 
bilgisayarımdaki dosyaları Taksim mey-
danının ortasına fırlatmak gibi geliyor 
bana. Sanırım kendimize yetemememiz 
yalnızlık ve mutsuzluğumuzla baş etme-
mizi engelliyor. Bu tür paylaşımlar akıp 
giden yaşama ortak olduğumuzu, bizim 
de bu yaşamda var olduğumuz hissine 
kapılmamızı sağlıyor. Ama bütün bun-
lar Gazanfer komiser ve ekibinin işine 
yarıyor o ayrı konu. 
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DAHA önce birbirleriy-
le kanlı canlı karşı karşıya 
gelmeden sektörün içindeki 
insanlar internet üzerinden 
yaşadıkları yerlerden bağ-
lanarak bir araya geldi ve 
Türkiye’nin ilk instagram di-
zisini yarattı. ‘Gün On4’, Co-
vid-19 pozitif olan Komi-
ser Gazanfer ve ekibinin, 
karantina günlerinde 
şüpheli bir intihar va-
kasının peşine düşme 
hikayesi izleyicisiy-
le buluştu. Proje 
karantina günle-
rinde birbirine do-

kunmadan film üretebilme-
nin en güzel örneklerinden 
biri oldu. Gündemi yakalayan 
konusuyla başarılı olan dizi 
kısa zamanda fark edildi ve 
dijital platformda gösterilme-
ye başladı. Soluksuz izledi-
ğim dizi oldukça başarılı bir 

proje olmuş. Dizide Ga-
zanfer Komisere hayat 
veren oyuncu Muham-
met Uzuner ve dizinin 
senarist ve yönetmeni 

Şahin Altuğ’a projeye 
dair sorular sor-

dum, mail üzerin-
de buluştuk.

MUTLU HESAPÇI

◼ Şahin Bey virüs sizi nasıl etkiledi, 
hayatınız ve duygu haliniz nasıl de-
ğişti? 

Hayatımız değişti, alt üst oldu bir 
anda. Değişiklik insanı korkutur. Bir 
anda bu değişimin büyüklüğünü an-
layınca korktum. Bir daha eskisi gibi 
olmayacak mı sorusu büyük bir soruy-
du ve bunu fark ettim. Ben galiba yasın 
aşamaları gibi yaşadım bu karantina 
sürecini. İnkar, öfke, kabullenme. Şu 
cümleyi yazmıştım; eski hayatımızın 
yasını tutuyorum.

KENDİMİ İYİLEŞTİRMEK  
İÇİN YAZDIM 

◼ Bu farklı proje nasıl şekillendi? 
Konusunu bularak yazma süreci ve 
yönetmen olarak da oluşum sürecin-
den bahseder misiniz? 

Ben yazmaya devam etmeliyiz, bu 
sürecin hikayesini yazmalıyız diye 
düşünüyorum. Hala yazmalıyız bunun-
la sınırlı kalmamalı. O kadar büyük bir 
veriyle karşı karşıyayız ki bu dönemin 

anıları kendimiz için gerekli gibi geldi. 
Ben iyileşmek için bildiğim işi yapma-
lıyım dedim. Bildiğim iş hikaye anlatı-
cılığıysa o zaman hikaye anlatmalıyım. 
En azından kendim için diye başladım. 
Kendimi iyileştirmek için yazdım. Son-
ra bunun genişleyeceğini biliyordum; 
ekip, oyuncular, izleyenler… 

OYUNCULARLA GERÇEK 
HAYATTA KANLI, CANLI KARŞI 
KARŞIYA HİÇ GELMEDİM

◼ Türkiye’nin ilk sosyal medya dizi-
si olma özelliği taşıyor üstelik zor bir 
tür polisiye. Çekimleri nasıl gerçekleş-
tirdiniz, oyuncuları nasıl yönettiniz si-
zin için çok farklı bir deneyim olmalı? 

Hikayenin biraz heyecanlı ve sürük-
leyici olmasını istiyorduk. Polisiye de 
tam böyle bir tür. Merak edelim, sürük-
lenelim istedik. Her şey bu pandemide 
bir enteresan gelişiyor. Bizim iş de öyle 
gelişti. Bir oyuncumuz Datça’da, bir 
oyuncumuz İsviçre’de, bir oyuncumuz 
İstanbul’da, müzisyenimiz Londra’da. 

Teknik destek veren arkadaşımız Sid-
ney’de! Yani gerçekten proje dünyayı 
dolaşıyor bir an içinde çok enteresan. 
Ben oyuncularla gerçek hayatta, kanlı, 
canlı karşı karşıya hiç gelmedim. Zor, 
bazen anlaşmak uzun zaman alıyor 
ama bir araya gelen bu küçük ekip ne 

yaptığının çok farkında bir ekip olduğu 
için gerçekten odaklı ve netiz. Biraz da 
fazla özgürüz ve bu özgürlüğün tadını 
çıkarıyoruz. 

◼ Dizi izleyiciye ne anlatıyor, ver-
mek istediğiniz duygu durumu ve 
dizinin derdi nedir?  

Dizinin derdi, o kadar güzel bir soru 
ki bu. Derdin olmadıktan sonra söyle-
nen söz suya yazı yazmak gibi. Bu bir 
polisiye ve içinde bir adli vaka var. Adli 
bir vakanın insani ayağını anlatmak 
istedik. Vakaya sebep olan her karakter 
kendi hikayesiyle geliyor oraya. O hika-
yeleri görmeden vakayı anlamak müm-
kün değil. Anlamak için de izlemek, 
dinlemek, bakmak lazım. Biz işimizi 
yaparak iyileşmek istedik, devam et-
mek istedik. Gazanfer de korona pozitif 
olmasına rağmen işine devam ediyor. 
Sağlık çalışanı olsaydık hastanede çalı-
şacaktık, kargocu olsaydık kargo dağı-
tacaktık. Biz de hikaye anlatıyoruz, onu 
yapmaya devam etmek istedik. Tıpkı 
Gazanfer gibi…

Daha önce hiç tanışmadığım bir ekiple 
internet üzerinden dizi çektim

Eski hayatımızın yasını tutuyorum  

Evden çekilen dizi; 
pandemik polisiye  
‘GÜN ON4’

Şahin 
Altuğ

Muhammet 
Uzuner
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Muhalif Takvimi ANIL ÖZGÜÇ

HER yaz uzun soluklu konser 
maratonuna çıkan Kenan Do-
ğulu, bu yazın ilk konserinde 
bir ilke imza atarak sevenleriyle 
bugüne kadar görülmemiş bir 
şekilde buluştu. Doğulu, sahnede 
yerini alırken dinleyicileri araba-
larından şarkılarına eşlik etti.

Türkiye’de bir ilk olarak İstan-
bul Açıkhava Gösteri Merkezi-Ye-
nikapı’da düzenlenen arabalı 
konsere Kenan Doğulu, kendi 
1962 model Cadillac’ıyla gele-

rek seyircilerine sürpriz yaptı. 
Doğulu’nun prodüktörlüğünü 
yaptığı ve bu yaz yayınlanacak 
albümünün yeni şarkılarını ilk 
kez seslendiren Duygu Soylu ise 
sanatçıdan önce sahne aldı.

İLK GELENLE SELFIE
Korona nedeniyle sosyal 

mesafeye uygun bir şekilde 
gerçekleştirilen konserde Doğu-
lu, dinleyicileri ile arasındaki 
mesafeyi şarkılarıyla doldurdu. 

Tüm konser boyunca seyirciler 
Doğulu’ya korna ve selektörle-
riyle eşlik etti.

İki buçuk saat sahnede kalan 
Kenan Doğulu, konser sırasında 
alana ilk gelen arabayı süpriz 
bir şekilde anons ederek birlik-
te selfie çekmek için sahneye 
davet etti. Maskeli bir şekilde 
birlikte selfie çektiler. Sosyal 
medyadan en çok istek alan Ak-
lım Karıştı şarkısı ise repartuara 
eklenerek çalındı.

Koronavirüs yüzünden birçok 
filmin vizyon tarihi değişti ya 
da ertelendi. Son olarak sinema 
salonlarının açılmak için bekle-
diği Tenet’in vizyon tarihi ikinci 
kez, 2 hafta daha erteledi. 

Başrolüne Robert Pattinson 
ve John David Washington’ın 
yerleştiği Tenet’in vizyon tarihi 
yeniden ertelendi. Daha önce 
17 Temmuz’dan 31 Temmuz’a 
ertelenen filmin yeni tarihi 
12 Ağustos olarak duyuruldu.  
Warner Bros konuyla ilgili, “Ka-
tılımcılar ve toplumun sağlığı 

buna hazır olduğunda Tenet’i 
sinemalarda izleyici karşısına 
çıkarma konusuna bağlıyız. Bu 
konuda ihtiyacımız olan şey es-
nek olmak. Bunu geleneksel bir 
film gösterimi olarak görmüyo-
ruz. Herkesin kendi zamanına 
göre filmi keşfedebilmesi için 
filmi hafta ortasında gösterme-
yi seçiyoruz. Başarılı bir göste-
rim stratejisi geliştirmek için 
gösterim süre kurallarından 
çok daha uzun süre sinema-
larda göstermeyi planlıyoruz” 
diye konuştu.

70 milyon dolar bütçeli bilim kurgu filmi b’nin, 
başrolünde yapay zekalı robot Erica’nın oynaya-
cağı kesinleşti. Yapay zekalı robot Erica; insan 
DNA’sını mükemmelleştirmek için oluşturduğu 
bir programdaki tehlikeyi keşfeden ve tasarladığı 
yapay zeka robotunun kaçmasına yardım eden 
bir bilim insanının hikâyesini anlatan bilim kur-
gu filmi olan b’de başrolde oynayacak.

Projenin yaratıcılarından Sam Khoze, oyun-
culuğun diğer yöntemlerinin yaşam deneyimi 
gerektirdiğini ancak Erica’nın böyle bir deneyimi 
olmadığına dikkat çekti. Khoze, Erica’nın beden 
dili, duyguları ve hareket hızı gibi konuları dü-
zenleyerek karakterini geliştirmeye çalıştıklarını 
vurguladı. Erica’nın bazı sahnelerini Japonya’da 
çeken yapım şirketi Bondit Capital Media’nın, 
filmin geri kalanının ise Haziran 2021’de Avru-
pa’da tamamlanması bekleniyor.

Doğulu’dan arabalı  
açıkhava konseri

BU KEZ YAPAY 
ZEKA BAŞROLDE 

Tenet ikinci 
kez ertelendi 

GÜNÜMÜZDE hala devam 
eden kadın erkek eşitsizliği, Hol-
lywood’daki kadın ve erkek sine-
macıların arasında da tartışılma-
ya başlandı. Ünlü isim Scarlett 
Johansson da tarşıtmaya katıldı 
ve “Kadın oyuncuların ince kal-
ması için baskı hep vardı” dedi.

Oyuncu Johansson, bir süre-
dir kadın ve erkek sinemacılar 
arasında tartışmaya neden olan 
eşitsizlikler hakkında görüşlerini 
bildirdi. Marvel’ın yeni filmi Kara 
Dul ile gündemde olan oyuncu 
Candis Magazine’e verdiği rö-
portajda fit kalmakla ilgili kendi 
imtihanlarını ve sıkıntılarını 
1950 yapımı klasik All About Eve 
– Perde Açılıyor’daki bir sahneyle 
kıyaslayarak anlattı.

ÇİKOLATA İÇİN 
MÜCADELE

35 yaşındaki Johansson, 
“Oyuncuların ince kalması için 

baskı hep oldu. En sevdiğim 
filmlerden All About Eve’de bir 
sahne var, Batte Davis canı bir 
şeye acayip sıkılmış şekilde oda-
yı tavaf ediyor ve sonra bir parça 
çikolata alıyor. Geri bırakıyor. 
Tekrar alıyor. Tekrar bırakıyor. 
Nihayet pes edip parçayı yiyor 
ama bunun için bile mücadele 
vermesi gerekiyor! Yani o za-
manlarda bile bu baskı vardı. 
Şimdiyse çok daha kötü” şeklin-
de ifade etti.

ABD’nin New York kentindeki Bro-
oklyn semtinde yer alan bir deponun 
ilk katında kurulan Death By Audio, 
ilk olarak sanatçılar için bir çalışma 
ve kayıt yapma alanıydı. Bölgedeki 
underground müzik sahnesinin mer-
kezlerinden biri haline gelen Death 
by Audio 2007 yılında Jason Amos ve 
Matt Conboy tarafından kurulmuştu.

2007 yılının baharından itibaren 
hem müzik hem de sanat etkinlikle-
rine sahne olan Death by Audio’da 
performans gösteren sanatçılara özel 

olarak bir kayıt şirketi de kuruldu: 
Death By Audio Records. Sisters, Coin 
Under Tongue, Rejoicer, Grooms’un 
albümleri kaydedildi. 2008 yılında 
kar amacı gütmeyen bir vakfa dönü-
şen Death by Audio isimli kolektif 
hareket, bir dizi canlı performansın 
kayıtlarına imza attı. Sıradan bir 
depo alanından çok daha fazlası olan 
Death By Audio’nun son günlerini 
anlatan Goodnight Brooklyn belgeseli 
RedBull internet sitesinden Türkçe 
altyazılı olarak yayınlandı.

Pandemi sürecinde ertelenen sanat 
etkinlikleri birer birer yapılmaya baş-
lanıyor. Art Basel’deki “Duvara bant-
lanmış Muz” temasını fotoğraflarında 
kullanarak sosyal medyada ilgi çeken 
fotoğraf sanatçısı Ufuk Altunkaş, Ni-
san’da ertelediği “İçimizdeki Şeytan 

(Inner Demon)” sergisini, Ekim ayında 
açmaya hazırlanıyor. Ufuk Altunkaş 
“İçimizdeki Şeytan” sergisinin 2020 
gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve 
sancılı bir yaratım süreci olmasına 
rağmen Ekim ayı içerisinde gerçekleşe-
ceğini dile getirdi.

Dönüşüm: Depodan 
müzik fabrikasına

İçimizdeki Şeytan Ekim’de geliyor ‘KADINLARIN 
İNCE 
KALMASI 
İÇİN HEP 
BASKI VAR’
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Süper Lig’in 29. haftasında Fener-
bahçe sahasında Yeni Malatyaspor’u 
ağırladı. Mücadelede 2-1 geriye 
düşen sarı lacivertli takım, uzatma 
dakikalarında Ozan Tufan’ın ayağın-
dan bulduğu 2 golle karşılaşamadan 
3 puanla ayrıldı. Son dakikada gelen 
goller sonrasında Emre Belözoğlu 
gözyaşlarını tutamadı.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN 
GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!

Emre Belözoğlu’nun gözyaşları Fe-
nerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı-
nın önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi 
karşısında oldukça zorlanan sarı-la-
civertliler duraklama dakikalarında 
Ozan Tufan’ın attığı 2 golle sahadan 

3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları 
yolunda önemli bir 3 puanın sahibi 
oldu. Konuk ekip ise avuçlarının 
içindeki puandan olarak küme düş-
mesi tehlikesini yakından hissetme-
ye devam etti.

FENERBAHÇE 
SON SANIYEDE 
HAYATA DÖNDÜ

Karşılaşmanın ardından basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan 
Gevrek, Ali Şansalan’ın futbolcuları 
Gökhan Töre’ye ikinci sarıdan ver-
diği kırmızı karta değinerek, “Maçı 
konuşmak isteriz ama maçın konu-
şulacak bir tarafı kalmadı maalesef. 
Artık ne ceza vereceklerse versinler, 
bugün verilen ikinci sarı kart o ka-
dar kolay verilmez. Geçen hafta ka-
zandığımız maçta verilen penaltıya 
bakın. Bu kadarı olmaz. Bir takımın 
bu kadar hakkı yenilmez. Hakem bu 
takımın yenilmesi için elinden gelen 
her şeyi yaptı.” diye konuştu.

Adil Gevrek, bu sezon çok sayıda 
hakem hatasına maruz kaldıklarını 
savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece bu hafta için söylemiyo-
rum, genele baksınlar. Biz Anadolu 
takımıyız, belki sesimiz az çıkıyor 
ama biz bir camiayız, bu kadar emek 
verilmiş. Üç milyon Malatyalı var. 
Yazık, günah değil mi? Bir oyuncuyu 
dışarı atmak o kadar kolay mı? Ma-

alesef hakemlerden yana çok ciddi 
şekilde canımız yanıyor. Futbolcu-
lar bu kadar emek veriyor. Yapılan 
hakem hataları artık bizi bezdirdi. 
Kötü niyet aramak istemiyorum ama 
maalesef bizi farklı şekilde düşün-
dürtmeye başladılar. Bir olur iki olur 
ama bu kadar hata olmaz ki. Maale-
sef bugün hakemi konuşmak zorun-
da kaldık.”

EMRE SEVİNÇTEN 
AĞLADI!

Ozan Tufan’ın 90+5. dakikada 
attığı galibiyet golünün ardın-
dan Fenerbahçe’de büyük bir 

mutluluk yaşandı. Sarı-lacivert-
lilerin kaptanı Emre Belözoğlu 
golden sonra sevinç gözyaşları-

na boğuldu.

MÜCADELE’DEN 
ÖDÜN VERMEDİK

Maça iyi hazırlandıklarını fakat hafta 
içinde talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını 
dile getiren Fenerbahçe’nin teknik sorum-
lusu Tahir Karapınar, bu sebeple rotas-
yonda sorun olduğunu ifade etti.

Simon Falette’in 2 gündür ağrı çektiğini 
ve doktorların oynamamasını önerdiği-
ni anlatan Karapınar, “Gustavo’yu orada 
oynatmak zorunda kaldık. Rakip 10 kişi 
kalana kadar iyi mücadele ettik ama üret-
mede sıkıntılarımız vardı. Güzel bir gol 
attık fakat sonrasında mağlup duruma 
düştük. Sonradan oyuna soktuğumuz ka-
liteli ayaklar maçı çevirdi. Burada eksik-
lerimizi de gördük. Kasımpaşa maçında 
şanssız bir şekilde yenilmiştik. Bu maçta 
mücadeleden ödün vermedik. Üretmekte 
ve rotasyonda sıkıntılarımız var ama maçı 
kazandığımız için mutluyum.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

BU KADAR OLMAZ!

Ali Koç: “GÜÇLÜ 
BIR KADRO 
OLUŞTURMAYA 
MECBURUZ”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 
Koç, “6 sezondur şampiyon ola-
mayan bir Fenerbahçe var. Bizi 
önümüzdeki sezon başarıya taşıya-
bilecek, dış etkenlerden en az etki-
lenecek, saha içinde teknik kalitesi 
yüksek, tecrübenin ve genç yete-
neklerin harmanlandığı bir takım 
kimyası oluşturacağız. Yeni yapı-
lanmamız çerçevesinde aldığımız 
kararlar, futbol şubemizin önemli 
pozisyonlarına atayacağımız isimler 
ve gelecek futbolcu isimleri şu an 
itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş 
durumda” dedi.

Ali Koç şöyle konuştu:
“Sezonun 28 haftasını geride 

bıraktık. 20. haftaya kadar gerek 
birçok yorumcuya gerek resmi ba-
his firmalarının paylaştığı oranlara 
göre ligin 1 numaralı şampiyonluk 
adayıyken şu an şampiyonluk pota-
sının tamamen dışında kalmış du-
rumdayız. Bunun 2 ana nedeni var. 
Birincisi bize saha içinde ve dışında 
yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yo-
rumcuların bile artık açık açık ope-
rasyon olarak adlandırdığı durum, 

ikincisi ise bizim kendi hatalarımız. 
Ancak işin neticesine bakarsanız 
görev süremizin ilk 2 yılında cami-
amıza şampiyonluk yaşatamadık 
ve şampiyonluk hasretimiz 6 yıla 
çıkmış oldu. Şimdi önümüze bak-
mak zorundayız ve gelecek sezon 
için güçlü bir yapılanma ve kadro 
oluşturmaya mecburuz. Hedefimiz 
kırılganlığı minimum derecede olan, 
yolunda kararlı adımlarla yürüyebi-
len kaliteli bir takım oluşturmak.”

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 
göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı 
hücum futbolcu, sayısal olarak da kendisini 
gösterdi. Takımın maç başına topladığı puan 
1.67’den 2.00’ye yükselirken yenen gol sayısı 
düştü, atılan gol sayısı yükseldi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 
göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlı 
takımın yükselen performansı dikkat çekti. 
Takımın başında ilk olarak 1 Şubat 2020 tari-
hinde oynanan Rizespor deplasmanında sa-
haya çıkan 47 yaşındaki teknik adam, özellikle 
hücum organizasyonlarıyla takımın daha fazla 
pozisyon üretmesi üzerinde durdu ve bu taktik 
de karşılığını verdi. Konyaspor maçıyla birlikte 
Beşiktaş’ın başında 10. mücadelesine çıkan ve 
6. galibiyetini alan Yalçın, kalan 5 haftada da bu 
istikrarın sürmesini istiyor.

BÜTÜN İSTATİSTİKLER 
POZİTİF ETKİ GÖSTERDİ

Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin 
ardından gol yollarında daha üretken olan 
siyah-beyazlılar, özellikle rakip kaleye çekilen 
şut konusunda önemli bir artış gösterdi. Ab-
dullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan 
toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Sergen 
Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından maç 
başına 2.00 puan toplarken, ortalama 2.00 gol 
attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç 
başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen 
Yalçın döneminde ise bu rakam 16,33 oldu. 
Bu istatistikle siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın 
göreve gelmesiyle birlikte rakip kaleye her maç-
ta 4 şut daha fazla çekti. Avcı döneminde 18 
maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde 
ise 10 maçta 20 gol buldu.

SERGEN, 
KARTAL’I 
UÇURUYORBeşiktaş’taki 1,5 yıllık ilk döneminde 7 gol 

kaydeden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayı 
giymeye başladığı ikinci döneminde 25 kez gol 
sevinci yaşadı. Beşiktaş’taki ikinci dönemini 
oldukça verimli geçiren deneyimli oyuncu, bu 
sezon attığı gollerle siyah-beyazlı kulüpteki en 
golcü günlerini yaşamaya 
başladı.

Sakatlığı nedeniyle bu 
sezonun ilk 4 haftasın-
da forma giyemeyen ve 
şimdiye kadar toplamda 7 
maçta görev yapamayan 
Burak Yılmaz, oynadığı 22 
lig maçında rakip fileleri 
13 kez havalandırmayı 
başardı. Böylelikle Beşik-
taş forması altında en gol-
cü sezonunu geçiren milli 
futbolcu, Beşiktaş’taki 1,5 
sezonluk ikinci döneminde 
toplam 25 gol kaydetti.

Tecrübeli forvet bu se-
zon Türkiye Kupası’nda da 
1 kez gol sevinci yaşadı.

GOL PASLARINDA DA 
DİKKATİ ÇEKİYOR

Kalan haftalarda ligi üst sıralarda bitirmek 
için mücadele eden Beşiktaş’ın en önemli 
silahı olarak dikkati çeken Burak Yılmaz, at-

tığı gollerin yanı sıra 
takım arkadaşlarını da 
gole kavuşturdu. Bu 
sezon 7 kez gol öncesi 
pasını veren tecrübeli 
oyuncu, geçen hafta 
oynanan Yukatel Deni-
zlispor ve dün oynanan 
İttifak Holding Konyas-
por maçlarında ikişer 
kez takım arkadaşlarını 
gole götüren pasları 
verdi.

Beşiktaş’ta takım 
kaptanlığına da yüksel-
en Burak Yılmaz, ayrıca 
kısa bir süre önce de 
siyah-beyazlı kulübün 
kongre üyesi oldu.

VAR MI BURAK’A YAN BAKAN!
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SÜPER Lig’de şampiyonluğun en ciddi 
adayları arasında yer alan Trabzonspor, 
ligin 29. haftasında sahasında kümede 
kalma mücadelesi veren Ankaragücü’nü 
ağırladı.

Trabzonspor henüz 3. dakikada Sörloth 
ile öne geçse de Ankaragücü’nün 63’te 

Gerson Rodrigues ile penaltıdan attığı 
gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona 
erdi.

Ankaragücü’nde 82. dakikada golün sa-
hibi Gerson Rodrigues kırmızı kartla oyun 
dışında kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor 
puanını 58, Ankaragücü ise 25 yaptı.

CEVAT
KOL

Trabzonspor- Ankaragücü müsa-
bakasına şampiyon gibi uğurlandı. 
Lider takım havası ile yolcu edildi. 
Sahil boyu ellerinde meşale ve araçları 
ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden 
çıkışta takımlarına eşlik eden taraftar-
lar şampiyonluk provası yapar gibiydi. 
Rakiplerine nazire edercesine “işte 
taraftar, işte takım” sloganıyla gövde 
gösterisi yaptılar. Alanya maçının yaş-
anmışlıklarına göndermeydi. Gerçek-
ten görülmeye değerdi. Pandemi 
nedeniyle stadyuma taraftar alınma-
sa da dışarıdaki taraftarlar yolculuk 
sırasında takıma eşlik ederek, futbol-
cuların kalbine “yalnız değilsiniz” du-
ygusunu maç öncesi yerleştirdi. Aylar 
sonra kendi evinde maça çıkacak olan 
takımın motivasyonu 5 km. boyunca 

maksimum sağlanmıştı.
Farklı hedefleri olan iki takım karşı 

karşıya geldi. Trabzonspor zirvede 
artık puan kaybetmek istemiyordu. 
Bir yol kazası daha yaşamak niyetinde 
değillerdi. Diğer tarafta ise ligin alt 
sıralarından kurtulup lige tutunmak 
isteyen Başkent ekibi Ankaragücü, 
Trabzonlu teknik adam Mustafa Reşit 
Akçay ile hafta başında yollarını ayırdı. 
Akçay’ın ayrılış nedeni herkesçe bilin-
iyor. Tecrübeli teknik adam ”Gönlüm 
Tranzonspor’un şampiyon olmasından 
yana” söyleminin faturasını ödedi! 
Şaibeye meydan vermemek için bu 
birliktelik noktalandı. Akçay’ın Yerine 
PTT 1. Lig ‘de Bursaspor’da görevini 
bırakan İbrahim Üzülmez getirildi.

Trabzonspor sahaya sancılı çıktı. 

Ofans hattının iki önemli oyuncusu 
Ekuban ve Nwakaeme sakatlıkları ned-
eniyle takımdaki yerlerini alamadılar. 
Kaptan Sosa haftalar sonra iyileşerek 
dümene geçti. Uğurcan gündüz YKS 
sınavına girdi; akşam ise takımı için 
sınav verdi. Maç öncesi oynayıp oyna-
mayacağı belirsizdi. Ekuban’ın yerine 
Guilherme, Nwakaeme’nin yerinde ise 
Abdülkadir Ömür yer aldı. İki oyuncu 
orta sahadan ofansa geçiş yaptı.

Trabzonspor maça golle başladı. 
3.dakikada konuk takım savunmasının 
uzaklaştıramadığı topa sol ayağı ile 
gelişine vuran Sorloth takımını 1-0 
öne geçirdi. Erken gelen gol Trabzons-
por’a bir güç, bir motivasyon katmadı. 
Ankaragücü oyuna ortak olmak için 
ataklar geliştirip gol aradı. Net bir gol 

pozisyonunu Uğurcan önledi. İlk oyun-
cu değişikliğini zorunluluktan dolayı 
Trabzonspor kulübesi yaptı. 39.da-
kikada sakatlanan Abdülkadir Parmak 
yerini Bilal’e bıraktı.  İlk yarı Trabzons-
por’un üstünlüğü ile sona erdi.

İki takım da ikinci yarıya aynı kadro-
ları ile başladı.Trabzonspor skoru 
korumak için mücadele ederken konuk 
takım umutlandı. 63.dakikada Pereira 
elle oynayınca hakem penaltı noktasını 
gösterdi. Rodrigues takımın beraber-
lik golünü attı. 1-1.. Ofans oyuncuları 
sakatlanınca Teknik Direktör Çimşir 
gençlere sarıldı. Guilherme’nin yerine 
68.dakikada  Koray’ı oyuna aldı. Bu 
dakikadan sonra oyuna ayrı bir heye-
can geldi. Trabzonspor galibiyet, konuk 
takım bir puanı için savaştı.  Faullerin 

40’ı bulduğu, 10 sarı kartın görüldüğü 
karşılaşmada 82.dakikada Rodrigues 
kırmızı kartla oyundan atıldı.

Haftalardır söylüyorum; Trabzons-
por eriyor. Oyuncu anlamında eriyor, 
skor olarak eriyor. Biz hain olduk. 
Kulübe hamlesi olmayan bir takımın 
yedek kulübesinin katkı vermemesi 
bu yolda başarıyı getirmez. Bir kaç 
cümle de Pereira’ya yazmak lazım. 
Gerginliğin hem takımı hem kendini 
yaktı. Çekirge beş kez sıçramaz. Sana 
defalarca “dikkatli ol” diye yazdım. 
Sen ataklarından sonra elini yetmedi 
çeneni kullanmaya devam ettin. Bir 
yıllık başarıyı heba ettin. Bu ligde kolay 
takım yok. Her takım can derdinde. 
Rakibi hafife almanın bedeli ağır 
oldu!..

“Trabzonspor eriyor” diye demiştik!

Galatasaray ile lider Medipol Ba-
şakşehir, Süper Lig’de bugün 24. kez 
karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 
oynanacak maç, saat 21.00’de başla-
yacak. Müsabakayı Ali Palabıyık yö-
netecek.

İyi başlayamadığı sezonun ikinci 
yarısında toparlanarak zirve yarışına 
ortak olan Galatasaray, 26. haftadan 
sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle lige verilen araya 
liderin 3 puan gerisinde 3. sırada 

girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dö-
nüşte çıktığı 2 maçta da istediği so-
nuçları alamadı. 

Galatasaray, 29. hafta öncesinde 
Medipol Başakşehir’in 8, ikinci Trab-
zonspor’un 6, üçüncü Demir Grup 
Sivasspor’un ise 2 puan gerisinde 51 
puanla 4. sırada yer buldu.

Teknik direktör Okan Buruk yöneti-
minde gösterdiği performansla şam-
piyonluğun en önemli adaylarından 
olan turuncu-lacivertliler ise haftaya 
zirvede girdi.

Galatasaray’ın eski yıldızı 
Wesley Sneijder, teknik direk-
tör olacağını ve bir gün Gala-
tasaray’ı çalıştırmak istediğini 
söyledi

Galatasaray’da geçirdiği 
yıllarda taraftarın sevgilisi 
olan Wesley Sneijder, futbol 
hayatıyla ilgili bir kitap yazdı. 
Birçok konuda çarpıcı açık-
lamalar yapan Hollandalı, 
Galatasaray’da teknik direktör 
olarak görev yapmak istediğini 
söyledi.

Sneijder, “Bir gün teknik 
direktör olacağım. 40’lı yaş-
larımda olurum. En büyük 
hedefim, iyi bir takımın başına 
geçmek, bildiğim bir kulübü 
çalıştırmak. Bir gün Galatasa-
ray’ın teknik direktörü olmak 
istiyorum ve bu olacak, biliyo-
rum” dedi.

Çaykur Rizespor’un sözleş-
mesindeki opsiyon maddesini 
kullanarak mukavelesini 1 yıl 
uzattığını Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’na (TFF) bildiren ve 
bunun üzerine Federasyon’a 
başvuran Oğulcan Çağlayan söz-
leşmesini feshetti.

Çaykur Rizespor Başkanı Ha-
san Kartal, bu durumun TFF’nin 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda 

karara bağlanacağını belirtti. 
Kartal, “Sözleşmede olan op-
siyonu kullandık ama sporcu-
muzun da feshetme hakkı var. 
Biz sözleşmesindeki madde 
nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kul-
lanmak zorundaydık ama fut-
bolcumuz bunu kabul etmedi. 
Son kararı TFF’nin Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu verecek” ifadele-
rini kullandı.

Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki 
orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni 
sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda 
doğumlu Türk futbolcunun 2023’te bite-

cek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025’e ka-
dar uzatılacağı belirtildi. Ümit Milli Futbol 
Takımı’nda da görev alan genç oyuncu, 
Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Feyenoord ile 
bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

SÖRLOTH 
ATTI AMA 
YETMEDI
Başakşehir ve Galatasaray ile ligi önde bitirmek için 
nefes nefese mücadele veren Trabzonspor kendi 
evinde Ankaragücü’ne takıldı ve şampiyonluk 
yolunda önemli bir yara aldı. Karşılıklı goller 
Sörloth ve Gerson Rodrigues’ten (penaltı) geldi.

Çok gol var
Galip yok

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor İz-mir’de karşı karşıya geldi. Karşılıklı atı-lan gollerle iki takım 3-3 berabere kaldı.

BAŞAKŞEHIR’DE 
BÜYÜK RANDEVU

FATİH TERİM: 3 
OKAN BURUK: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 
bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı.

Süper Lig’in 29. haftasındaki karşılaşmada Başakşehirli ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyas-
ıya mücadele edecekken, saha kenarı ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir 
Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray’da ve milli takımda Fatih Ter-
im’in öğrencilerindendi. Buruk, bu karşılaşmayla birlikte bir kez daha hocasına rakip olacak.

SNEIJDER’IN GÖNLÜ 
GALATASARAY’DA

OĞULCAN 
KRİZİ

ORKUN KÖKÇÜ 2025’E 
KADAR FEYENOORD’DA


