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Ophelia ve Elizabeth Siddal

“Muhlis Akarsu, Mahsuni, 
o insanlar şimdi neredeler? 
Kim alıyor onların mirasını?”

Bay Ka ve “Kısıtlı 
Sürüm”  yaşamı üzerine

Blues’un ilk kadın 
yıldızları

Reggae efsanesi Lee 
“Scratch” Perry’nin 
ardından 

Umudun çiçekleri:  
68 kuşağı çocukları

Psikolojik sağlamlık

Oğuz Pancar 16-17’de

Burak Soyer 15’te

Kerem Gürel 9’da

Süreyya Su 12’de

Emre Tansu Keten 13’te

Tuğçe Küçük 14’te

Ayşe Naz Hazal Sezen 3’te

Murat Bergi 17’de
bin kelimebin kelimebin kelimeBir resim

Bana göre çok kat-
manlı bir yaratıcı 
profil Kanye West; 
hep öyle oldu. Pek 
çoklarına göre West, 
Kim Kardashian isim-
li ünlü bir Amerikalı 
kadının kocası bir 
Rapçi. Ben Kardashian’ı bilmiyo-
rum, izlemedim, ilgilenmedim, 
kendimce sebeplerim var. Diğer 
yandan West’e ise ilk günden bu 
yana pek çokları gibi acımasız bir 
kayıtsızlık içinde olmadım.
Özlem Yalım 5’te

Ferhan Şensoy, 
ortaoyununun 
geniş halk kitlele-
rine mizah yoluyla 
ulaşabilen ola-
naklarını kullana-
rak 1970’lerden 
başlayıp özellikle 
tiyatro sanatı, zaman zaman 
da sinema ve televizyon ara-
cılığıyla ülkemizin toplumsal 
yaşamına dair tanıklıklarını, 
çelişkileri oyunları aracılığıy-
la seyircileriyle paylaştı ve bu 
bağlamda kolektif bir aydın-
lanma sürecine de hizmet 
etti.  Bülent Vardar 4’te

Rıfat Börekçi’den Ali Erbaş’a bir yolculuk Diya-
net’inki… Dün, yeni bir hayatın isterle-
riyle uyarlı “millî bir din” var etme ga-
yesi-hayaliyle yüklü zorlu mu zorlu bir 
çabadan, bugün hayatın gerçeklerini 
anlamaktan aciz şekilde “dinî bir mil-
let” var etme nafile çabasına doğru bir 
yolculuk. Tayfun Atay 6-7’de

Özgürlüğün 
sonbaharında...
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Halk, devlet bayramı olan Zafer Bayra-
mı’nı, devletin elinden aldı; millet bay-
ramı yaptı. Yine aynı halkın ciddi bir 
kısmı devletin laiklik ideolojisini aldı, 
kendi ideolojisi haline getirdi. Önceden 

devlet, laikliği kendi halkından korumaya çalışır-
ken; şimdi ise halk laikliği kendi devletinden ko-
rumaya çalışıyor! Türkiye’de hiçbir şey olmasa da 
bir şeyler oluyor. Seyit Tosun 8’de

Tanzimden tasfiyeye DİYANET

Bir türlü 
sevemediğimiz  
Kanye West

Yavaş yavaş alıştırıldık. Ve niha-
yet günümüzde maça gitmekten 
seyahat etmeye kadar birçok sıra-
dan aktivite için “sistem”e kaydol-
mak, özel kartlar almak gerekiyor. 
Covid-19 şartlarında bu tabloya 
bir de “aşı sertifikası” eklenince 
komplo teorisyenlerine gün doğu-
yor! Yoksa artık “dijital köleler” miyiz? Sahi, 
neler oluyor? Memetcan Demiray 2’de

Mutlu 
Hesapçı 
FADİK 
SEVİN 
ATASOY 
ile  
söyleşti  
10-11’de

“Sen insan 
olarak ne 
kadarsan, 
oynadığın 
karakter de 
o kadar”

Türkiye’nin aşil 
topuğu: Laiklik

Varsayalım 
İsmail’in  

“Düş İsmail”i 
Ferhan Şensoy 

sonsuzluğa 
göçtü!
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Özgürlüğün sonbaharında...
Yavaş yavaş alıştırıldık. Ve nihayet günümüzde maça 

gitmekten seyahat etmeye kadar birçok sıradan aktivite için 
“sistem”e kaydolmak, özel kartlar almak gerekiyor. Covid-19 

şartlarında bu tabloya bir de “aşı sertifikası” eklenince 
komplo teorisyenlerine gün doğuyor! Yoksa artık “dijital 

köleler” miyiz? Sahi, neler oluyor?

Ş anslıydım ki ailem sayesinde 
henüz 11 yaşında yurt dışıyla 
tanıştım. O seyahatlerden ka-
lan anılar bir yana, çocukluk 

pasaportumdaki İtalya’ya giriş dam-
gası bugün hayli ilginç görünüyor. 
Düşünsenize... İpsala’dan çıkmışız, 
otomobille Belgrad senin, Floransa 
benim, rahatça gezilebiliyor! Altı-
nızdaki Murat 131 su kaynatmadığı 
müddetçe!.. Ve Yunanistan hariç 
birçok ülke sizden vize istemiyor!

Hayatımın ilk futbol maçına da 
yine o yıllarda gittiğimi hatırlıyo-
rum. Dolmabahçe yokuşunda ak-
şam trafiğine yakalandığımızda bir 
değnekçi “Gel abi, gel!” diyor, anne-
min anî kararı ve babamın hızlı ma-
nevrası birleşince kendimizi İnönü 
Stadı’nın otoparkında buluyorduk! 
Dört kişilik aile, ne olduğunu anla-
madan tribüne oturmuştuk! Üstelik 
üç otuz paraya!.. Ve Galatasaray 
4-2’lik maçta Bursaspor’u yenerken 
en çok Yeni Açık’ın (şimdi hayal-
lerde kalan) Boğaz manzarasından 
etkileniyor, rakibimiz Beşiktaş’a 
daha da sempati duyuyorduk!

‘OLAĞAN’ ARTIK 
MARJİNAL...

Galatasaray stadı ışıklandırıp 
Mecidiyeköy’e yerleştiğinde de du-
rum değişmeyecekti. Cebimizde 
bir paket sigara, bir köfte - ekmek 
parasına dilediğimiz an Ali Sami 
Yen’e girmek serbestti! Öyle ki işsiz 
güçsüz gezdiğimiz bir gün maç ol-
duğunu tesadüfen görüyor ve UEFA 
Kupası kazanacak kadroyu Bologna 
karşısında izliyorduk! Ve en önemli-
si, tüm bunların “sıradan” aktivite-
ler olduğunu biliyorduk.

2000’lerde önce kombine biletler-
le dijitalleşme başlayacak, maça git-
mek bir nebze zorlaşacaktı. Ardın-
dan devlet, “Passolig” diye bir kart 
çıkararak konuya dahil oluyordu. 
“Büyük birader” şimdi hangi tribün-
de, hangi koltukta oturduğumuza 
kadar bilmek istiyordu. Elbette bu-
nun için “anlaşmalı banka”ya cüzi 

bir önlem, yeni bir hukuki zemin 
doğuruyor.

Yine Mann’a göre “zorunlu” 
maskeler, kimliğimizi silikleştirip 
toplumsal diyaloğu azaltırken birbi-
rimize olan saygıyı da azaltıyor. Bu 
da tam olarak despotik devletlerin 
işine geliyor.

Böylece Metrobüs’ler tıka basa 
doluyken neden mekânlardaki mü-
ziğin 12’den sonra yasak olduğunu 
anlayabiliyoruz. Yakında sosyal 
medya “suçları”na hapis cezası geli-
yor. Ve Tunç Soyer’in İzmir tanıtım 
videosunda bir çift rakı içiyor diye 
olay oluyor! Nelere alıştırıldık, daha 
da nelere alışmamız isteniyor. 

‘ÖZGÜRLÜK’ SU 
KAYNATIYOR!

“Somut olan özgürlük değil, özgür-
lüğün olmayışıdır. Özgürlüğü özgür-
lük olmayış durumundan çıkartırız, 
akıldan değil” derdi felsefe hocamız 
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan... Her 
kaybettiğimiz hakla “özgürlük” ne-
dir, daha da iyi anlaşılıyor. Fakat o 
arada iş işten geçmiş oluyor.

Öyle veya böyle... Covid-19 bir 
olgu ve aşıların şu an için ölüm-
cül semptomları engelleyen tek 
enstrüman olduğu biliniyor. Ama 
devletlerin komediye kaçan tutar-
sızlıkları devam ettikçe bu pandemi 
daha çok uzayacağa benziyor. İşte 
New Jersey’de “sahte aşı sertifikası” 
satarken yakalanan şebeke de buna 
örnek teşkil ediyor!

Tıpkı Prof. Mann’ın dediği gibi, li-
muzin kullananlardan tren yolcuları 
için çözüm üretmelerini bekliyoruz! 
Oysa “özgürlük” için bazen su kay-
natan bir Murat 131 bile yetebiliyor.

bir ücret (!) ödememiz şarttı! 
İyi de ya yanımızda Passolig’i 
olmayan, takım bile tutmayan 
bir misafirimiz varsa?.. O sizin 
sorununuzdu! Zaten biletiydi, 
ulaşımıydı, yemeğiydi derken 
bir maç izlemek neredeyse bin 
liralara varmıştı.

Her şey o kadar hızlı oluver-
mişti ki... “Olağan” artık mar-
jinal, bir zamanlar “özgürlük” 
olansa “imtiyaz”ın ta kendi-
siydi.

‘HES KODU’ YOKSA  
EKMEK DE YOK!

Benzer bir dönüşümü ha-
yatın diğer alanlarında da 
yaşıyorduk. Bankadan para 
çekmek, doktor muayenesi, 
ev kiralamak, hatta internet-
ten alışveriş yapmak bile “TC 
kimlik numarası” gerektiren, 
komplike işler haline gelmişti. 
“Sistem” artık nerede nefes 
aldığımızı bile izliyordu.

Tüm bunların üstüne Co-
vid-19 salgını tüy dikecek, 
sadece bizde değil tüm dün-
yada yeni takip uygulamaları 
devreye girecekti. Şimdi her 
birimizin cebinde birer “HES 
kodu” vardı ve o olmaksızın 
“kapatma”larda evden çık-
mak, bir hamburger yemek 
bile imkânsızdı! 

Sorun değildi, mesele halk 
sağlığı ve dayanışmaysa Ko-
rona’nın kestiği parmak acı-
mazdı! Ama henüz her şey 
bitmemişti. Birazdan elimize 
nur topu gibi “aşı sertifikaları” 
tutuşturulacaktı.

YA TRENE ‘AŞISIZ  
BİRİ’ BİNERSE?!..

Şimdilerde Avrupa’da da 
harıl harıl tartışılan “aşı kart-
ları”, aşılıların güvenle kapalı 
alanlara girmesini ve aşısızla-
rı sosyal yaşamdan tecrit et-
meyi hedefliyor. Böylece in-

sanların aşıya teşvik edilmesi 
bekleniyor. Hatta bir adım 
ileri giden Almanya, toplu 
ulaşımı da “aşı kartı”na dahil 
etmeyi düşünüyor.

Konuyu Die Welt gazetesin-
de ele alan Thomas Vitzthum 
ise trenlerin uçaklara benze-
mediğini vurgularken pratikte 
denetlenme imkânı bulun-
madığını belirtiyor. Dahası... 
“Kondüktörler aşısız birini 
bulduklarında ne yapacaklar? 
Kolundan tutup dışarı mı ata-
caklar?” diye soruyor!

Gelinen noktada insan, 
devletlerin toplumları “aşı-
lı - aşısız” diye bile isteye 
kutuplaştırdıklarını düşün-
meden edemiyor. Nitekim aşı 
tartışması yüzünden dağılan 
aileler, bozulan evlilikler ve 
birbirine nefret duyan yakın 
arkadaşların haberleri Batı 
basınında hiç eksik olmuyor. 
Bu da Covid 19’u “küresel bir 
plan” olarak gören komplo 
teorisyenlerinin ekmeğine yağ 
sürüyor. Sahi, neler dönüyor?  

DEVLETLERİN 
İŞİNE GELİYOR

Bu soruya “maske zorun-
luluğu” üzerinden yanıt 
veren siyaset felsefesi pro-
fesörü Hans-Martin Schön-
herr-Mann, öncelikle Kant’ta-
ki “ödev ahlakı”nın gönüllüğü 
esas aldığını ama devletlerin 
“ödev”i artık yasa zoruyla uy-
gulattıklarını hatırlatıyor. Böy-
lece iyi niyet ve dayanışma 
esasına dayanması gereken 
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MEMETCAN 
DEMIRAY

Unuttuk bile... Türkiye vatandaşları 
1990’da İtalya’ya vizesiz girebiliyordu!

Prof. Schön-
herr-Mann, 
İslam’daki 
peçeye benzet-
tiği maskenin 
Avrupa’da 
“erotizm”i 
bile bitire-
bileceğini 
söylüyor!

İsviçre’den “aşılıyım” bileklikleri...
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Psikolojik sağlamlık

Psikolojik sağlamlık kas gibidir, güçlenmesi için 
egzersiz gerektirir. Dinamiktir; geliştirilebilir, kişilik 

özelliklerine, kişisel geçmişine, bireyin çevresine, uyum 
becerisine, yaşamının diğer alanlarında edinimlere göre 
değişebilir. Tek boyutta açıklanması mümkün olmayan 
psikolojik sağlamlık; zamanın yoldaşlığını yaptığı bu 
seyahatte düştükçe kalmayı, yeniden devam etmeyi ve 
yine düşmeyi içerir. Psikolojik sağlamlığı arttırmak ise 

düştüğümüzü kabul etmekle başlar.

B ugünlerde kime sorsan yor-
gun, kime yanaşsan gergin, 
kime dokunsan kırılgan. 
Çoğunluğun derununu gri-

den siyaha çalan bir ton bürümüş, 
zihinlerine sisli bir hava hâkim 
olmuş. Zihnin berraklığını maskele-
yen yaşam mücadelesinin hararetli 
koşuşturması, günü gününü tutma-
yan ekonomik dalgalanmalarda sı-
ğınılacak limanların kayba uğrama-
sı, global çaptan bireysel adacıklara 
kadar müdahale gerektiren pande-
mi, nefesimizi söndüren yangınlar, 
kapımızı söken seller derken yorgun 
düştü bedenler ve zihinler… 

PSİKOLOJİK  
SAĞLAMLIK NEDİR?

Küçük mutlulukların varlığının 
orman perileri ile aynı inanılırlık se-
viyesine geldiği, kontrol dışı krizle-
rin, travmatik yaşantıların arttığının 
hissedildiği dönemlerde, bireyin bu 
yaşam deneyimlerini nasıl yönet-
tiği, yaşanacakların öngörülmesi 
mümkün olmayan belirsizlik denizi 
içinde nasıl yolunu bulabildiği kişi-
nin psikolojik sağlamlığıyla ilgilidir. 
Latincede esnek ve elastik olmak 
anlamına gelen resilire kökünden 
türeyen psikolojik sağlamlık terimi, 
yaşanan olumsuz duygusal tecrü-
belerine karşı ayakta durabilme, 
kendini toparlayabilme, kötü ya-
şam tecrübeleri ardından iyileşme 
yeteneği olarak açıklanabilir. Çetin 
yaşam mücadelelerine rağmen 
bireylerin içinde bulundukları ko-
şulların üstesinden gelerek, uyum 
sağlama becerileridir. Takip edilme-
si gereken ömür rotasının cepleri-
mize konmadığı yaşam, mücadele 
edilmesi gereken günlük zorluklar, 
sevdiklerimizin kaybı, düşüncesinin 
bile göğsümüzü dağladığı hastalık-
lar, finansal güçlükler, kontrolsüz 
düşünce selinin yarattığı kaygılarla 
dolu olsa da yaşanacak ömrün yö-
nünü belirlemek bireye bağlıdır. 

Psikolojik sağlamlık göstermek, 
yeniden ayağa kalmak, esnek olmak 
bireylerin zorluk yaşamayacağı ya 
da sert darbelerle karşılaşmayacağı 
anlamına gelmez. Aksine, insanın 
nefes borusunu soluksuz bırakan 
satvet deneyimler, çaresizliğin tini 
kelepçelediği travmatik yaşam tec-
rübeleri psikolojik sağlamlığa giden 
çetin yolun birer parçasıdır. Psikolo-
jik sağlamlık kas gibidir, güçlenmesi 
için egzersiz gerektirir. Dinamiktir; 

lojik sağlamlığı arttırmaya yönelik 
değerli bir hamle olacaktır.  

HEDEFLER VE KENDİNİ KEŞİF
Deneyimlenen an asla kapanma-

yacak bir yara gibi acı dolu hisse-
dilebilir. Bu aşamadan sonra geri 
dönüş yok, bir daha hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak, denebilir. Sorunlar 
ve acıyla boğuşulduğu böyle anlar-
da edinilen gerçekçi küçük hedef-
ler bireyleri ulaşılamaz sandıkları 
amaçlara yaklaştırır. Destek almaya 
karar vermek, gruplara katılmak gibi 
hedefe giden adımlar sürecin içinden 
sağlamlaşarak çıkılmasına yardımcı 
olur. Bazen bireyler içinden çıktıları 
vetire boyunca kendilerini savunma-
sız ve çaresiz hissettiklerinden so-
nunda ne kadar güçlendiklerini anla-
yamayabilirler. Mücadele gerektiren, 
stresli durumların ardından psikolo-
jik gücün arttığının farkına varılması, 
kazanımların idrak edilmesi ve büyü-
menin görülmesi öz-değer duygula-
rını artırabilir. Öz-değer duygularını 
pekişmesi, hayata bakarken takılan 
karamsar gözlüklerin yerini daha 
gerçekçi perspektiflere bırakmaya 
yardımcı olacaktır. Stresli durumlar-
da bilişsel çarpıtmalarımızın hızla 
devreye girerek olayları felaketleştir-
mesi, ya hep ya hiç diyerek algımızı 
sadece ak ve kara içinde tutması, 
müneccim gibi davranarak geleceği 
sadece olumsuzluklarla okumaları 
muhtemeldir. Böyle anlarda olayları 
değiştiremeyeceğimizin farkına va-
rıp, olaylara karşı yorumumuzu ve 
tepkimizi yeniden düzenleyebileceği-
mizi hatırlamak önemlidir. 

UMUT VE GEÇMİŞİN BİLGİSİ
Kalbin atmaktan yorgun düştüğü 

acı koşullarda veya hayatın iste-
nilen rotadan uzaklaştığı anlarda 
umutsuzluğa kapılmak kolaydır. İyi 
şeylerin olacağına karşı inanç, gönlü 
terk etmeye hazır ve nazırdır. Endi-
şenin yoğunlaştığı zamanlarda öfke, 
yas ve hayal kırıklığını, umut, inanç 
ve amaçla dengelemek gerekir. Geç-
miş deneyimlerde kimlerin, nele-
rin yardımcı olduğunu hatırlamak, 
uygun yanıtları bulmaya ve dengeyi 
kurmaya destek olur. Geçmiş, kendi 
deneyimlerimizin öğretmeni olarak 
gelecekteki bize ders vermek için 
gerekli bilgileri sunar. Ve bu bilgileri 
psikolojik sağlamlığımıza yaptığımız 
yatırım olarak yaratıcılığımıza ve 
spontanlığımıza emanet eder. 

geliştirilebilir, kişilik özel-
liklerine, kişisel geçmişine, 
bireyin çevresine, uyum bece-
risine, yaşamının diğer alanla-
rında edinimlere göre değişe-
bilir. Tek boyutta açıklanması 
mümkün olmayan psikolojik 
sağlamlık; zamanın yoldaş-
lığını yaptığı bu seyahatte 
düştükçe kalmayı, yeniden 
devam etmeyi ve yine düşme-
yi içerir. Psikolojik sağlamlığı 
arttırmak ise düştüğümüzü 
kabul etmekle başlar. 

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 
NASIL GELİŞİR?

İnsanın içinde bulundu-
ğu an zor ve acı dolu olsa 
da andan kaçmadan, anın 
içinde kalarak yaşadıklarını 

kabullenmesi, bu ızdıraplı 
deneyimini iyileşme yönünde 
kullanabilmesini ve sürecin 
içinden zihinsel ve ruhsal 
güçlenerek çıkabilmesini 
sağlar. Sorunların olgunlukla, 
değiştirilemeyeceği gerçeğiyle 
olduğu gibi kabulü, yaşanan 
zorlu olaylar karşısında bulu-
nabilecek çözümleri de çeşit-
lendirir ve yönlendirir. Aynı 
zamanda, empatik ve anlayışlı 
insanlarla kurulan bağlar, bi-
reylerin bu süreçlerin içinden 
güçlenerek çıkma potansiye-
lini arttırır. Duyguların yan-
sıtılabileceği bağlar kurmak, 
iletişim halinde olmak, bireye 
güçlüklerin içinde yalnız ol-
madığını hatırlatabilir. Trav-
matik yaşantılar karşısında 
bireylerin kendini izole etme 
isteği yükselse de yardım ve 
desteği kabul etmek güçle-
nerek ayağa kalkmak için 
oldukça önemlidir. Özellikle 
umut duygusunu perçinleyen, 
sosyal destek sağlayan sivil 
toplum kuruluşları gibi grup-
larda yer almaya başlamak, 
başkalarına yardım etmek öz 
değeri geliştirdiği gibi psiko-

Endişenin 
yoğunlaştığı 

zamanlarda öfke, 
yas ve hayal 

kırıklığını, umut, 
inanç ve amaçla 

dengelemek gerekir.
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AYŞE NAZ 
HAZAL SEZEN
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Varsayalım İsmail’in  
“Düş İsmail”i Ferhan Şensoy 

sonsuzluğa göçtü!
Ferhan Şensoy, 

ortaoyununun geniş 
halk kitlelerine mizah 

yoluyla ulaşabilen 
olanaklarını 

kullanarak 1970’lerden 
başlayıp özellikle 

tiyatro sanatı, 
zaman zaman da 

sinema ve televizyon 
aracılığıyla ülkemizin 
toplumsal yaşamına 
dair tanıklıklarını, 
çelişkileri oyunları 

aracılığıyla 
seyircileriyle paylaştı 

ve bu bağlamda 
kolektif bir aydınlanma 
sürecine de hizmet etti.

E debiyat sanatı yalın olarak 
yazma hüneri diye tanım-
lanır. Tiyatro tekstleri de 
edebiyat sanatının bir par-

çasıdır. Tiyatro yazarlığı alanında 
ülkemizde yazma hünerine sahip 
isimlerin başında şüphesiz önemli 
sanatçı Ferhan Şensoy geliyordu. Ti-
yatro sanatımız açısından da önemli 
rekorların az sayıdaki sahiplerinden 
birisidir aynı zamanda Şensoy... 
Gerek “Şahları da Vururlar” gerekse 
de “Ferhangi Şeyler” isimli oyun-
ları yıllara meydan okuyarak defa-
larca oynandı. Özellikle tek kişilik 
bir oyun olan “Ferhangi Şeyler”i, 
2000’den fazla oynayarak, Ferhan 
Şensoy “dünyada en çok oynanan 
oyun” rekorunun da sahibi oldu. 
“Kahraman Bakkal Süpermarkete 
Karşı”, “İçinden Tranvay Geçen Şar-
kı”, “İstanbul’u Satıyorum”, “Soyut 
Padişah”, “Güle Güle Godot”, “Fişne 
Pahçesu” gibi diğer oyunları ilk akla 
gelenlerdendir...

Ferhan Şensoy’un yaşamı Sam-
sun’un Çarşamba ilçesinde baş-
ladı. Eğitim yaşamındaki önemli 
noktalardan birisi olan Galatasaray 
Lisesi’nde okuduktan sonra, 1970 
yılında Çarşamba Lisesi’nden me-
zun oldu. Henüz 20’li yaşlarının 
başlarındayken 1971’de ilk profes-
yonel oyunculuk deneyimini “Grup 
Oyuncuları” ile yaşadı. 1972-1975 
yılları arasında Fransa ve Kanada’da 
tiyatro eğitimi aldı ve çalışmalarını 
Jerome Savary, Andre-Louis Peri-
netti gibi isimlerle  sürdürdü. Nite-
kim erken yaşta aldığı bu yol onu 
1975’te En İyi Yabancı Yazar ödü-
lünü almaya taşıdı. Ayrıca Montre-
al’de Theatre De Quatre - Sous’da, 
yönetmenliğini yaptığı, “Harem Qui 
Rit” isimli müzikalde de oynadı. 

GENÇ YAŞTA OLUŞMUŞ 
AYDINLANMA BİLİNCİ

Genç yaşta oluşan aydınlanma bi-
linci, sanatçı kimliği ve yazma yete-
neğiyle bu önemli sanatçı, mizahtan 
beslenen sanatının avantajını kul-
lanarak ortaoyunu geleneğini ülke-
mizde yaşatmaya çalışan ve geniş 
kitlelere ulaştıran son büyük usta-

ERDEMLİ VE DİSİPLİNLİ  
BİR SANATÇI

Setler eğlenceli geçse de, son 
derece disiplinli bir ortama sahip-
ti. Dışardan tanıyan insanlar için 
“sürekli espri üreten bir sanatçı 
imajı” yaratmış, içerden tanıyanlar 
için ise işini oldukça ciddi ve di-
siplinli yapan bir yönetmendi aynı 
zamanda. Çalışırken de oldukça 
pratik çalışır, bir sahnede aksayan 
bir şey söz konusu olduğunda hızlı 
ve radikal çözümler üretirdi. 

Sektörde o yıllarda çoğu yapım-
cı, çalışanların haftalık ücretlerini 
düzenli ödemez, kanallardan bö-
lüm karşılığı aldıkları parayı repo 
yaparlardı. “Varsayalım İsmail” 
dizisinin ikinci versiyonu boyunca 
çalıştığım Ferhan Şensoy’un, bir-
likte çalıştığı kişilerin ödemelerini 
bir kez geciktirdiğini, kişisel çıkar-
larının peşinde olduğunu hiç ha-
tırlamıyorum. Sektör içinde tanı-
dığım erdemli insanların başında 
geliyordu.

ÇOK ÜRETKEN BİR SANAT  
VE KÜLTÜR İNSANI

Kısa sayılabilecek ömrünün her 
günününü, her saatini ve dakika-
sını çalışmayla geçiren Şensoy, 
20’den fazla kitap, 50’den fazla da 
oyuna imza atmış; ayrıca filmler ve 
televizyon dizileri de yapmıştı. Var-
sayalım İsmail dizisinde de zaman 
zaman Beyoğlu’nda kurtardığı ve 
ender kalmış sanat mabetlerinden 
birisi haline getirdiği Ses Tiyatro-
su’nun sahnesinde gece çekimleri 
yapardı ve şafak sökmek üzereyken 
paydos ettiğimizde aramızda en 
dinç kalan çoğunlukla Ferhan Şen-
soy olurdu. Yüreği bu yoğun tem-
poya dirense de fazla dayanamadı. 
30 Ağustos günü kurucusu olduğu 
Ortaoyuncular sahnesi “Ses Tiyat-
rosu”nda tabutunun önünde kızı 
Müjgan Ferhan Şensoy’un belirttiği 
gibi “iyi ki inat etmiş ve iyi ki yap-
mış”... Güle güle Ferhan Abi.

Kaynaklar:
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Fer-

han_Şensoy

lardandı. Bu bağlamda Orta-
oyunu’nun iki karakterinden 
biri olan “Kavuklu”dan (diğeri 
Pişekar) ismini alan ve Kel 
Hasan Efendi’den günümüze 
devredilen “kavuk”u, 1989 
yılında Münir Özkul’dan dev-
ralıp uzun yıllar onur katarak 
taşıdıktan sonra, 2017 yılında 
Rasim Öztekin’e devretmişti.

Ferhan Şensoy, ortaoyunu-
nun geniş halk kitlelerine mi-
zah yoluyla ulaşabilen olanak-
larını kullanarak, 1970’lerden 
başlayıp özellikle tiyatro 
sanatı, zaman zaman da sine-
ma ve televizyon aracılığıyla 
ülkemizin değişen toplumsal 
yaşamına dair tanıklıklarını, 
çelişkileri seyircileriyle pay-
laştı ve bu bağlamda kolektif 
bir aydınlanma sürecine de 
hizmet etti.

DEVEKUŞU KABARE  
VE “HANELER”

1975 yılında Türkiye’ye dön-
dü. Ertesi yıl efsanevi kabare 
tiyatrosu “Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu’nda skeçleri oynan-
maya başladı. Şensoy’un “Ka-

zancı Yokuşu” isimli ilk kitabı 
ise 1978 yılında yayınlandı. 
Devekuşu Kabare Tiyatro-
su’nun çok bilinen oyunla-
rından olan “Haneler”i yazdı. 
1986 yılında yazıp yönettiği 
Muzır Müzikal tepkilere ne-
den olurken, 7 Şubat 1987’de 
müzikal oyunun 77. gösterisi 
sonrasında, oyunun sahnelen-
diği Şan Tiyatrosu’nda şüpheli 
bir yangın çıktı.

Ferhan Şensoy tiyatro ya-
şamında Ali Poyrazoğlu, Mü-
cap Ofluoğlu, Zeliha Berksoy, 
Münir Özkul, Erol Günaydın, 
Rasim Öztekin, Tarık Pabuç-
çuoğlu, Bülent Kayabaş, Sevil 
Üstekin ve daha sonra da eşi 
olacak Derya Baykal gibi sanat-
çılarla aynı sahneyi paylaştı.

VARSAYALIM İSMAİL’İN 
DÜŞSEL DÜNYASI

Ferhan Şensoy ile yolumuz 
“Varsayalım İsmail”i, Show TV 
için 1990’lı yılların başlarında 
yeniden yazıp çekmeye başla-
masıyla kesişti. Ömer Şahin di-
zinin görüntü yönetmeni, ben 
de aydınlatma yönetmeniydim. 
Ben aynı zamanda akademis-
yen olan biriydim ve setlerde 
mesafeli dururdum. Başlarda 
Ferhan Şensoy ile de mesafeli 
bir ilişki içindeydik. Kısa süre 
içinde ona “Ferhan Bey” de-
mek yerine “Ferhan Abi” de-
meye başlamıştım. Kendisini 
yakından tanımaya başladıkça 
saygım daha da artmıştı...

Sektörde yeterince deneyim 
kazanmış ve işlerin nasıl yü-
rüdüğünü bilen birisi olarak 
“Varsayalım İsmail” benim 
sinema televizyon sektöründe 
çalıştığım farklı bir iş olarak 
anılarımda yer etmiştir. Önce-
likle Ferhan Şensoy son derece 
erdemli, çalışma ahlakı ve di-
siplini olan biriydi. Ayrıca “Var-
sayalım İsmail” absürd komedi 
türü içinde derdini anlatan ve 
zamanının önünde bir  dizi ola-
rak akıllarda yer etmiştir. 

[ PAZAR ]
PENCERE

BÜLENT 
VARDAR
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Bir türlü sevemediğimiz  
Kanye West

Bana göre çok katmanlı bir yaratıcı profil Kanye West; hep 
öyle oldu. Pek çoklarına göre West, Kim Kardashian isimli 

ünlü bir Amerikalı kadının kocası bir Rapçi. Ben Kardashian’ı 
bilmiyorum, izlemedim, ilgilenmedim, kendimce sebeplerim 
var. Diğer yandan West’e ise ilk günden bu yana pek çokları 

gibi acımasız bir kayıtsızlık içinde olmadım.

Fotograf:  
Rozette Rago 
/ The New 
York Times

S ıradan insanların sansasyon 
tutkusu var. Tasarımdaki 
süslemecilik yaklaşımı ile 
aynı türden bir psikolojik, 

sosyolojik temeli olabilir bu tut-
kunun. Norm kabul edilenlerin 
dışında kalan her şeye ilgi büyük 
oluyor. Farklı olan, yeni olan pek 
sevilmediği için bu ilgi çoğunlukla 
ret, aşağılama şeklinde dışarı yansı-
yor, bazen de gıpta ile fanatikleşme 
arasında gidip geliyoruz. Doğamız 
gereği, aslında hep bizde olmayanı 
seviyoruz. Evren böyle tasarlanmış.

Atlanta doğumlu, 44 yaşında-
ki Kanye West, kariyeri süresince 
müzik, sanat, tasarım ve moda dün-
yasında, insanların olamadıkları 
yerlerde gezinme cesaretini göste-
rerek tüm kıvılcımları üzerine çek-
miş bir isim. Amerika’nın en nefret 
edilen insanı olarak nitelendirenler 
bile var, ancak sanıyorum Trump 
bu unvanı çoktan almıştır. Kaldı ki 
West’in Sneaker kültürü içerisin-
deki başarısına bakılırsa, sevenleri 
sevmeyenlerinden daha çok gibi.

Tüm yaptıkları arasında sıklıkla 
ünlü bir kadın ile olan evliliği ile 
anılıyor olması West için talihsizlik. 
29 Ağustos’ta çıkan, ve bir estetik 
ameliyat sırasında yaşamını yiti-
ren anneye, Donda West’e adanan 
onuncu stüdyo albümüne gelinceye 
kadar, West’in müzik kariyeri sayı-
sız işbirliği, ödül ve yer yer skandal-
larla dolu oysa. Rap dünyasının yön 
veren bir oyuncusu olduğu kesin. 
Amerikan yaratıcı endüstrisinin 
önemli bir metası West.

 “Büyük ağabeyim” diye nite-
lendirdiği Jay Z ile iç içe örülü bu 
kariyer, rap müzik adına sunulmuş 
pek çok radikal girişim içeriyor. 
West’in müziği her zaman ana akım 
eğilimlerin dışında bir ses ve yeni-
lik sunuyor. Bu durum, onu müzik 
bakımından karlı ve başarılı bir 
müzisyen yapmıyor tabii çoğunluk-
la. Yıllardır hala Black Skinhead’in 
dünyadaki en iyi müzik kliplerinden 
biri olduğunu düşünürüm mesela. 
Günlerdir dinlediğim en son albümü 
Donda da olduğu gibi, tüm kişiliğini, 
iniş çıkışlarını, iç dünyasını samimi-
yetle sunduğu işler bunlar: Yeezus, 
Ye, Kids See Ghosts veya The Life of 
Pablo. Albümlerin çıkış tarihlerinin 
sürekli değişiyor olması, Amerika-
lı eleştirmenlerin dalga geçtiği bir 
konu haline gelse de kimin umurun-
da? Yaratıcı insanlar, teslim tarihle-
rini sevmezler, bunu hepimiz biliriz.

Jay Z ile arasını, verilen borçlar 
veya Jay Z ‘nin eşi Beyonce’un, West 
çiftinin düğünlerine katılmaması 
gibi sorunlar bozmuş olsa da, ikili, 
bizim aşıklar misali, müzik aracılığı 
ile birbirleri ile atışmaya devam edi-
yorlar. Açıkçası sevgili bir Amerikan 
rapi dinleyicisi olarak, bu parçalar 
üzerinden ikili ilişkileri okumak 
keyifli oluyor. West bu anlamda en 
cömert insanlardan biri. Dinleyicisi-
ne her zaman içten ve samimi hika-
yeleri olduğu 
gibi anlatı-

isimlerin hayranları, onların imza-
sını taşıyan ürünlere yöneldiği için 
satışlar patlayıverdi. Böylece müzik-
ten, sokaktan beslenen bir Sneaker 
kültürü doğdu. Bir spor ayakkabıya, 
koşarken, dans ederken, yürüyüş 
yaparken ihtiyaç duyarsınız, ancak 
bir Sneaker’ı  hava atmak için alır-
sınız. Sneaker bir ayakkabı değildir; 
bir sosyal statü simgesidir. Ne kadar 
tarz, ne kadar cool, yada fiziki ya-
şınıza oranla ruhunuzun ne kadar 
genç olduğunu bir Sneaker ile gös-
terebilirsiniz. Kanye West, Nike ile 
başladığı Sneaker tasarımlarına Adi-
das ile devam etti. Sahibi olduğu Ye-
ezy markası ile işbirliği bugünlerde 
GAP ile devam ediyor. Müzik- sokak 
giyimi- basketbol üçgeni, Kanye’yi  
dünyanın 1750. Sıradaki milyoneri 
yapmaya yetiyor.

West’e olan nefret, onu her an her 
şeyi yapabilme kudretini kendisin-
de görmesinden kaynaklanıyor kuş-
kusuz. İnsanlar rapçiyi rapçi olarak 
görmek istiyorlar, aman bilmediği 
işlere bulaşmasın duygusu vardır 
ya hani, o misal! Gel gör ki insanla-
rın tümü yaratıcıdır ve bu yaratıcı 
gücünü sürdürdüğü sıradan hayat-
lar içinde unutmuştur; sistemler 
unutturmuştur. İnsanın yaratıcılığı 
katmanlıdır ve çok yönlüdür. İnsan 
resim çizebilir, dans edebilir, müzik 
mırıldanabilir, el aleti yapabilir, 
ateş yakabilir. Kanye bu çok yönlü 
yaratıcı cesaretini sürdüren, bu-
nunla dünyaya meydan okuyan bir 
profil. Kanye’nin bir başına ve ken-
di serveti ile sürdürdüğü yaratıcı 
girişimler, tüm insanlığın kontrol-
süz yaratıcılığı ile dünyayı getirdiği 
durum yanında ne kadar berbat 
olabilir ki? 

Muhtemelen sansasyon yaratma-
nın gerektiğini de fazlası ile idrak 
etmiş olabilir; tüm yaptıklarını sa-
mimiyetle, naif bir inançla yapıyor 
da olabilir. Trump sempatizanlığı, 
dindarlığı, geçtiğimiz yıl başkan-
lığa aday olması, veya mimarları 
ve tasarımcıları çılgına çeviren 
Yeezy home girişimi veya müziği.. 
Bunların hepsi ayrı bir sansasyon. 
Ben tüm bunları, içindeki yaratıcı 
enerji ile ortaya koyduğunu düşü-
nüyorum. Yaratıcı beynin çocuksu 
heyecanı ile. Bu dünyaya zarardan 
çok yarar sağlayan bir insan oldu-
ğunu da.

Şöhreti ve serveti sürekli kılmak 
için, sansasyonun, her güne yeni 
gündem yaratma stratejisinin, he-
men her alanda tutarlı tutarsız yeni 
fikirleri ortaya atmanın gerekli 
olduğunu aslında rapçilerden değil, 
siyasetçilerden de iyi biliyoruz. Ben 
sözlerinde ilgi çekici detaylarla dolu 
olan Donda albümünü dinlemeye, 
West’i izlemeye ve onu sevmeye 
devam ediyorum.

yor. Tabii onun koyu bir Hris-
tiyan olarak büyük dindarlığı 
ve manik depresif ruh halleri 
de bu işlere yansıyor. 

DİNBAZ RAPÇİ
Sevgili Tayfun Atay’ın Din-

baz sıfatını çok severim. Sade-
ce siyasetçiler dinbaz olmu-
yor. West’i de dinbaz görenler 
oldukça fazla.Rapçi bundan 
iki üç yıl öncesinden itibaren 
dini inançları etrafında şekil-
lendirdiği bir müzik yaşamı 
sürüyor. Bu eğilim hemen 
hemen tüm albümlerinde his-
sediliyor. 2019 yılından beri 
Kaliforniya’da bir kilisede The 
Samples Gospel korosuyla bir-
likte Pazar ayinlerine katılan 
rapçi, bu konuda da oldukça 
tepki topladı.

Herkesin, West tarafından 
tasarlanmış ve keşişlerinkine 
benzeşen türde tek tip kıya-
fetlere bürünerek tanrısal 
biçimde şarkılar söylediği bu 
ortamlar kimine göre çirkin 
bir tiyatro. Bu tepki daha çok 
dış dünyadan gelse de, Gos-
pel alanındaki öncü isimler, 
Kanye’nin yaptığı yeni düzen-
lemelerle, Gospel’e katkısının 
büyük olduğunu, dönüm nok-
tası yaratarak dini inanışları 
gençlere yakınlaştırdığını 
belirtiyorlar. 

Hristiyanlığı kullanmasının 
onu iki yüzlü yaptığını, Tanrı 
ve İsa’ya ithaf ettiği albümle-
ri ve Pazar ayinleri ile bunu 
kendi markası için kullandığı-
nı düşünenler var. Oysa West 
bu konuda yükselen seslere 
karşı pek çok röportaj verdi 
ve neyi nasıl bir duygu ve il-
ham ile yaptığını açıkladı. Bu 
açıklamalar kısa, sıradan ve 

net; yaptığı işler ise oldukça 
sansasyonel, ve dediğim gibi 
insanlar görünene bakıp an-
lamak ve kabullenmek yerine 
sansasyonel olanı tercih edi-
yor çoğu zaman.

SNEAKER KÜLTÜRÜNÜN 
LOKOMOTİFİ

Müzik kariyerinin dışında dı-
şında sanat, tasarım ve moda 
alanında da farklı bir duruş 
sergiliyor West. Amerikan kül-
türünün tüketim çılgınlığının 
son perdesi olarak gördüğüm 
Sneaker kültürünün de günü-
müzdeki en önemli lokomo-
tiflerinden biri konumunda 
kendi yarattığı Ye markası ile. 
Sneaker kültürü nedir der-
seniz, 1980’lerde ünlü bas-
ketbolcu Micheal Jordan ile 
başlayan bir tüketim çılgınlığı 
diye özetlerim. Basketbol, spor 
ayakkabı ve hip hop müziği 
birleştiren bu ürünler Nike ve 
Adidas gibi ayakkabı marka-
larından GAP gibi hazır giyim 
markalarına kadar uzanan bir 
alan içeriyor. West’in yanısı-
ra, daha önceden bahsettiğim 
Abloh, Beyonce gibi parlayan 
isimlere tasarlatılan özgün 
giysiler ve ayakkabılar genç 
tüketicilerden büyük ilgi gö-
rüyor. Sıradan spor markaları 
bu yaratıcı insanların tasarı-
ma kattığı özgün dokunuşu 
keşfedince, hem spor giyimi 

daha renkli bir hal 
aldı ve günlük 
giyim olarak da 

tercih edilir 
oldu, hem 

de bu star 

[ PAZAR ]
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West’in 
Yeezy home 
şirketinin 
sosyal konut 
olarak pro-
jelendirdiği 
ve Calaba-
sas’ta yapı-
lan yapıları, 
bitirilmeden 
komşuların 
şikayeti ile 
yıkıldı. Ya-
pıların izni 
olmadığı 
ortaya çıktı

Adidas Yeezy 450  
modeli sneaker, satışı 

çıktığı anda dakikalar 
içinde tükenen model-

lerden sadece biri.
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Bir tanzimden bir tasfiyeye 

Rıfat Börekçi’den Ali Erbaş’a bir yolculuk Diyanet’inki… 
Dün, yeni bir hayatın isterleriyle uyarlı “millî bir din” var 
etme gayesi-hayaliyle yüklü zorlu mu zorlu bir çabadan, 

bugün hayatın gerçeklerini anlamaktan aciz şekilde “dinî 
bir millet” var etme nafile çabasına doğru bir yolculuk.

T ürkiye’de Diyanet’in tari-
hi, dini laik Cumhuriyet’te 
ulusal çerçevede tanzim 
etmeye çalışmaktan, din 

adına laik Cumhuriyet’i tasfiye 
etmeye çalışmaya doğru bir yolcu-
luktan ibarettir.

Yolculuğun başındaki durumu, 
yani bir ulusal din yahut “millî 
İslâm” tanzim etmeye (düzenleme-
ye-biçimlemeye) yönelik çabayı şu 
alıntılar üzerinden netleştirebiliriz:

“Üyesi olmakla kendimizi mutlu 
saydığımız İslâmlık, yüzyıllardan 
beri içinde bulunduğu siyasi du-
rumdan kurtarılmak ve yüceltilmek 
zorundadır. Millet, her uygar dev-
lette geçer olan ve bizim memleke-
timizin ihtiyaçlarını karşılayacak 
hukuk esaslarının alınmasını arzu 
etmektedir” (Mustafa Kemal, 1 
Mart 1924; akt. Jäschke, s. 22).

 “Demokrasi sahasında tecelli 
eden muazzam Türk inkılâbı; li-
sanî, ahlakî, hukukî, iktisadî bütün 
içtimaî müesseseleri ile başlıca 
iki manzara gösteriyor. Birincisi: 
bütün içtimaî müesseselerin il-
mileşmesi; ikincisi: bütün içtimaî 
müesseselerin millîleşmesi… Türk 
inkılâbı lisanda, ahlâkta, hukukta, 
iktisatta yaptığı bütün tahavvül-
lerin mebdeini [dönüşümlerin il-
kesini] ilmin makuliyetinden [akla 
uygunluğundan] ve millî hayatın 
feyzinden almıştır. … Din de içtimaî 
bir müessesedir. Diğer içtimaî mü-
esseseler gibi hayatın zaruretlerine 
katlanmak, tekâmülün seyrini ko-
valamak zorundadır” (20 Haziran 
1928’de İ.Ü. İlahiyat Fakültesi 
uzmanlar komisyonunun hazır-
ladığı reform programından, akt. 
Jäschke, s. 40).

“Bir Türk İslamı inşa etmek istiyo-
ruz; yalnız bizim olan, bizim (yeni) 
toplumumuza uygun ve onunla 
bütünleşmiş bir İslâm… Nasıl Hıris-
tiyanlıkta Anglikanizm tamamen 
İngizli tarzı bir Hıristiyanlıksa ay-
nen öyle. Anglikanizm ne İtalyan ne 
de Rus’tur. Ama kimse onu Hıris-

seçkin şekilde örnekleyen, sanı-
rım şimdiki Başkan Ali Erbaş’ın 
birkaç yıl önce Atatürk düşmanlı-
ğıyla maruf ve meşhur Kadir Mı-
sıroğlu’nu gayet manidar mahiyet-
te bir 10 Kasım arifesinde resmi 
cübbesiyle ziyareti olsa gerektir. 
Ve tabii en son örnek de aynı Ali 
Erbaş’ın geçtiğimiz hafta Adli Yıl 
Açılış Töreni’nde sağına Yargıtay 
Başkanı’nın almış Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın solunda bir elde mik-
rofon diğer eli Huda’ya açık dua 
ederek yaptığı katkıdır.

Kısaca, Rıfat Börekçi’den Ali 
Erbaş’a bir yolculuk Diyanet’inki… 
Dün, yeni bir hayatın isterleriy-
le uyarlı “millî bir din” var etme 
gayesi-hayaliyle yüklü zorlu mu 
zorlu bir çabadan, bugün hayatın 
gerçeklerini anlamaktan aciz şe-
kilde “dinî bir millet” var etme na-
file çabasına doğru bir yolculuk.

TÜRKÇE KURAN, TÜRKÇE 
EZAN, TÜRKÇE İSLAM

Cumhuriyet’i kuranlar, kendi 
bindikleri dalı kesecek kadar ne 
yaptığını bilmez insanlar değil-
di. Onlar, İslâm’ı ulusallaştırmak, 
Türkleştirmek ve ulus-devlet sı-
nırları dışına taşmayan biçimde 
yeniden yapılandırmak istediler. 
Tüm Müslümanlar için bağlayıcı 
bir evrenselcilik iddiasındaki Hali-
felik’ten vazgeçerken nasıl modern 
ulus-devlet parametreleriyle hare-
ket ettilerse, Diyanet’i tesis ederken 
de kafalarında o parametrelerden 
biri vardı. Bu, “Reformasyon”du.

Batı Modernitesini var eden te-
mel dönüşüm dinamiklerinden 
biri olan Protestan reformu, Ka-
tolikliğin “evrenselci” anlayışına 
karşı dinin (Hıristiyanlığın) ulu-
sallaşması sonucunu doğurdu. 
Avrupa’da Reformasyon sonrası 
süreçte ve Protestanlığın etkinliği 
doğrultusunda yaygınlık kazanan 
ulusal kiliseler, yukarıdaki alın-
tıdan da anlaşılabileceği üzere 
(“Anglikanizm ne İtalyan ne de 

tiyan olmamakla suçlamaz. 
Niçin biz de kendi İslâmımıza 
sahip olmayalım” (1940’lar 
Türkiye’sinde bir devlet yet-
kilisinin, karşılaştırmalı din 
ve İslâm çalışmaları alanının 
dünyaca ünlü ismi Wilfred 
Cantwell Smith’e söyledikle-
rinden, akt. Atay, s. 138.).

ENTERNASYONAL 
İSLAM’DAN ULUSAL 
İSLAM’A

Cumhuriyet’i kuran önder 
siyasi kadronun devlet bün-
yesinde bir Diyanet İşleri 
Başkanlığı var etme yoluna 
neden gittiklerini, bugünle-
re bakıp söz konusu kuru-
mun laik yaşam için tehdide 
dönüşmüş olması karşısın-
da esef ve sitemle soranlara 
yanıt, yukarıda alıntılarda 
bulunabilir.

 Aslında Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın Hilafet’in 
kaldırılmasıyla aynı gün ku-
rulmuş olması da durumu 
netleştirme yolunda ipucu 
verir. Bu zamanlama, “İslâm 
enternasyonalizmi”nden 
(“İtihad-ı İslâm”) vazgeçip 
bir “nasyonal (ulusal) İs-
lâm” arayışına yönelme 
noktasındaki arzu ve iradeyi 
simgesel olarak yansıtan 
çarpıcı bir örnektir. 3 Mart 
1924’de Şer’iye ve Evkaf 
Vekâleti’ni kaldırarak Diya-
net’i hayata geçiren kanun 
şöyle başlar:

“Madde 1. Türkiye Cumhu-
riyetinde muamelât-ı nasa 

[İslamî uygulamalara] dair 
olan ahkâmın teşri ve infa-
zı (kanunların yapılması ve 
uygulanması) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile onun teş-
kil ettiği Hükümete ait olup 
din-i mübin-i İslâmın bundan 
maada itikadat (inanışlar) 
ve ibadata (ibadetlere) dair 
bütün ahkâm ve mesalihin 
tedviri (yasa ve yönetmelik-
lerle işlerin yönetilmesi) ve 
müessesat_ı diniyenin (dinsel 
kurumların) idaresi için Cum-
huriyetin makarrında (merke-
zinde) bir ‘Diyanet İşleri Reis-
liği’ makamı tesis edilmiştir” 
(akt. Jäschke, s. 57). 

RİFAT BÖREKÇİ’DEN  
ALİ ERBAŞ’A… 

Bu çerçevede, Kurtuluş Sa-
vaşı’nı veren kadroyu İslam 
adına tekfir edip haklarında 
ölüm cezasına hükmetmiş 
fetvayı yazan Mustafa Sabri 
ve imzalayan Şeyhülislam 
Dürrizade karşısında, Kuvâ-
yi Milliye’den yana fetva 
çıkaran, bu nedenle de Ha-
life-Sultan’ın Divan-ı Harb’i 
tarafından idama mahkûm 
edilmiş Ankara Müftüsü 
Rifat Börekçi’nin ilk başkan 
olarak 30 Mart 1924’te atan-
dığı bir Diyanet vardı yolun 
başında.

Diyanet’in Cumhuriyet 
Türkiye’sinde şimdi nerede 
olduğunu ise yıllardır ör-
nekleyen pek çok hadise var 
elbette. Ama bunlar arasında 
bugün gelinen durumu en 
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Rus’tur, İngiliz tarzı Hristiyanlık-
tır”) Türk modernleşmesinin öncü 
siyasi kadrolarına esin kaynağı 
oluşturdu. Nasıl endüstrileşmeyi, 
kentleşmeyi, okur-yazarlığı, laik-
leşmeyi ve kapitalistleşmeyi sağla-
ma işi devlet eliyle gerçekleştiyse, 
modernliğin bir diğer kuralı olan 
dinde ulusal reform da aynı yolla 
sağlanmaya çalışıldı. O yüzden Ha-
lifelik gibi evrensel, “panislâmî” 
bir kurum kaldırılırken bir “ulusal 
din” arayışına gidildi. Diyanet İş-
leri Başkanlığı bunun sonucudur. 
Tabii Kuran’ın, ezanın (hatta bir 
ara namazın da) Türkçeleştirilmesi 
yolundaki girişimler de öyle. 

Bu doğrultuda Diyanet’in ilk 
başkanı Rifat Börekçi, 1926 yılı 
sonunda halkın anlayabileceği 
bir Türkçe Kuran ve hadislerin 
“sahih” bir çevirisinin yapılaca-
ğını ilan etmiş, İstanbul Müftüsü 
Fehmi Efendi de 1928 Nisan’ında 
“bütün ilmî şartlara uygun” yeni 
bir çevriden bahsetmiştir (Jäsch-
ke, s. 48). 

Bu şekilde, “yerli-ulusal din” 
arayışında Kuran’ın Türkçeleşti-
rilmesi, onun yorumunun Türkçe 
yapılması, giderek ezanın ve na-
mazın da Türkçeleştirilmesi giri-
şimleri, İslâm’ın tasfiyesine gidişi 
hedeflemez. Türkçe Kuran oku-
makla Türkçe ezan dinlemek ara-
sında derece farkı vardır sadece. 
Biri tutmuş, öteki tutmamıştır, o 
kadar. Amaç, bir “Türkiye İslâmı” 
yaratmaktır.

CUMHURİYET’İN  
DEĞİL HİLAFETİN 
SEVDALISI OLDU

Dolayısıyla Diyanet, ulus-devle-
tin sınırlarının dışı açısından ayrı-
lığını, o sınırların içi açısından da 
bütünlüğünü sağlama yolunda İs-
lâm’ı ulusal temelde bir standarda 
oturtma amacıyla kuruldu. Ancak 
hilafetin kaldırılması dışarıyla ba-
ğın kopması açısından önemli bir 
katkı yaptıysa da din adına ülke 
sınırları içinde mevcut çeşitlilik, 
darmadağınıklık ve karmaşıklık, 
“ulusal İslâm” var etme yolunda 
engel olarak belirmiştir.

Mezhepler, tarikatlar, paga-
nik-panteistik köklere dayalı, ama 
İslâmi bir çehre edinmiş halk 
inançları; Diyanet bu malzemeden 
ulus olmanın her alanda olduğu 
gibi dinde de gerektirdiği türdeş-
liği sağlama yolunda, elde mevcut 
ve modernliğin olmazsa olmazı 
okur-yazarlık ilkesiyle buluşabi-
lecek tek seçenek olan kitabî din 
birikimine, bunun için de Osman-
lı’dan miras Sünni İslâm’a ister 
istemez yöneldi. İşte bu, yukarıda 

maaş ve sosyal güvenlik primleri-
ne gittiği belirtilmiş. 

Yani Diyanet, dini hizmet teş-
kilatı olmaktan öte bir “iktisadi 
işletme” olarak kabına sığamamış 
taşmış ve an itibarıyla sayısı 150 
bin eşiğindeki personelini yedir-
mek, içirmek, ihya etmek için dini 
yayınlardan elde edilmiş faizli ka-
zançlarla hem hazineyi beslemiş 
hem de hazine tarafından beslenir 
olmuş. 

Piyango haramdır diyen Diya-
net; yılbaşı haramdır diyen Diya-
net; nişanlıların el ele tutuşmaları 
haramdır diyen Diyanet; ve ha 
bire faiz haramdır diyen Diyanet 
işi faize, kâra, kazanca dökmüş. 
İslami-tasavvufi kanaatkârlık aki-
desini zamanın ruhuna uyarlayıp, 
kanaatkârlık talkımını bize yuttu-
rurken kendisi kâra kanaat ederek 
salkımı yutmuş da yutmuş yani!..

Laik Cumhuriyet, bir saray ikti-
darının istiklâl mücadelesi veren 
kuvvetlere ölüm fetvası yağdıran 
şeyhülislamlarına karşı o müca-
deleyi din adına “helâl” kılmış 
hocalar başkanlığında bir Diyanet 
kurdu. Şimdi bir başka saray ikti-
darı hem laikliğin tasfiyesine hem 
de dinin ticaretine hevesli bir Di-
yanet’le bol bol o şeyhülislamları, 
Mustafa Sabri’leri Dürrizade’leri 
yâd ediyor, şâd ediyor.

(KAYNAKLAR: Gotthard Jäschke, 
Yeni Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, 
1972; İsmail Arı, “Diyanet hutbelerin-
de ‘faiz haram’ diyor ama… Faiz geliri 
2 milyon TL”, BirGün, 25 Eylül 2019; 
Tayfun Atay, “Dinde Millileşme Yolun-
da Talihsizlik: Diyanet”, Parti Cemaat 
Tarikat içinde, Can Yayınları, 2017.)

söz ettiğimiz reformist he-
def açısından ciddi bir aç-
mazdı. Çünkü coğrafyanın 
demografik çoğunluğuyla 
özdeşik, Osmanlı’yla da 
bağlaşık Sünniliğin millî ve 
resmî tercih haline gelmesi, 
tüm o reformist ruhu sek-
teye uğrattı. Sonuçta, doğal 
olarak kadrolarını topladığı 
Sünni, gelenekçi ve Osman-
lı’ya “meftun” kesimler de 
düşünüldüğünde Diyanet’in 
zaman içerisinde Cumhuri-
yet’in kuruluş ideallerinden 
çok Osmanlı-İslâm siyasal 
anlayışını yeniden üreten bir 
kuruma dönüşmesi kaçınıl-
maz oldu. Öyle ki Kurum’un 
bastırdığı takvim yaprakla-
rında zamanla hilafet özlem-
lerinin dile getirildiğine bile 
rastlandı.

DİN ADINA TOPLUMA 
CENDERE

Böylece bir ulusal din ara-
yışından sadece Sünni (ve 
de Hanefi) çoğunluğa hitap 
eden, dolayısıyla ulus-devle-
tin kimliğini dinsel-mezhep-
sel bakımdan da daralmaya 
uğratan bir noktaya gelindi. 
Türkiye’nin mevcut toplum-
sal hareketlilik düzeyi ile 
buna bağlı etno-dinsel kim-
lik dışavurumlarındaki ka-
rarlılık karşısında Diyanet’in 
Sünni çizgisi giderek hayli 
kısıtlayıcı kaldı ve din adına 
toplumu cendereye alan bir 
yapı kazandı. 

Bugün Diyanet, dini anla-

ma ve yaşama konusunda 
Türkiye toplumuna “mono-
ton” bir din dayatmasında 
bulunmuyor sadece, bir 
saray iktidarının din bü-
rokrasisi olarak, laik yaşam 
biçimi tercihindeki kesimle-
ri gerilime sokacak şekilde 
dinsel yaşam empozesinde 
de bulunuyor.

HOLDİNGLEŞEN 
DİYANET

Dahası da var: Diyanet, 
belli bir dini anlayışını sa-
dece dayatmakla kalmıyor, 
“satmaya” da çalışıyor ve bir 
holding, şirket, iktisadi te-
şekkül olma yolunda da ko-
şar adım ilerliyor. Üstelik bu 
koşu, faizi de “istim” kılarak 
gerçekleşiyor. 

2018 yılında Sayıştay de-
netim raporunda kaydedi-
lenlere göre Diyanet İşleri 
Başkanlığı Döner Sermaye 
İşletmesi, 30 milyonluk 
satışla bir yıl içinde 2 milyon 
109 bin lira faiz geliri elde 
etmiş (akt. Arı).  Dinî yayın 
satışından elde edilen kâr, 
7 milyon. Bu kâr, hazineye 
gidiyor ama raporda Diya-
net’in yıl içinde eklenen ve 
düşen ödeneklerle 5 milyar 
168 milyon lira olan bütçesi-
nin üzerine çıkarak 8 milyar 
482 milyon lira harcadığı 
da kaydedilmekte. Yani 3 
milyar 191 milyon liralık 
bütçe-ödeneği üzeri bir har-
cama söz konusu. Bunun 
%99’u itibarıyla personelin 
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Türkiye’nin aşil topuğu: Laiklik

Halk, devlet bayramı olan Zafer Bayramı’nı, devletin elinden 
aldı; millet bayramı yaptı. Yine aynı halkın ciddi bir kısmı 

devletin Laiklik ideolojisini aldı, kendi ideolojisi haline 
getirdi. Önceden devlet, Laikliği kendi halkından korumaya 

çalışırken; şimdi ise halk laikliği kendi devletinden korumaya 
çalışıyor! Türkiye’de hiçbir şey olmasa da bir şeyler oluyor.

G eçen hafta Milli Bayram 
olan 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nın 99. Yılı kutlandı. 
Normalde milli bir bayram 

olması hasebiyle klasik olarak dev-
let kurumlarının resmi törenleri ve 
sıradan birtakım katılımlarla geçen 
Zafer Bayramı kutlamaları bu defa 
farklı oldu. Bu 30 Ağustos’ta hiçbir 
şey olmasa da bir şeyler oldu...

Halk, devlet bayramını bu defa 
millet bayramına çevirdi. Çünkü 
özellikle Afganistan’da Taliban’ın 
iktidara gelmesi ve Taliban’a Türki-
ye’de bazı kesimlerce sahip çıkılma-
sı ve hatta sözde bazı Atatürkçülerin 
bile Taliban güzellemesi yapması 
zaten rahatsız olan geniş kesimleri 
iyice çileden çıkardı. Bu rahatsızlığı 
da var olan baskı, dinbaz söylemler, 
yaşam biçimlerine müdahale ve 
bireysel özgürlüklerin iyice daral-
tılması büyüttü. Son olarak da ken-
dilerine ‘Tebliğciler’ diyen tarikat 
üyelerinin meyhane ve barlarda içki 
içen vatandaşı ‘taciz etmesi’ konu-
nun tuzu biberi oldu. Zaten dolmuş 
olan vatandaş işin artık zıvanadan 
çıktığını ve karanlık zihinlerin artık 
kendi kapısından içeri girmek için 
beklediğini bu defa fark etti. 

Çünkü ilk defa bu kadar açık şekil-
de laikliğin değerine hem de yaşa-
yarak şahit oluyordu. Bu vesileyle, 
Cumhuriyetin kurucu kadrolarının; 
yani devletin ideolojisi belki de 
tarihinde hiç olmadığı kadar halkın 
ideolojisi haline geldi. Halk işte bu 
nedenle devlet bayramını, devletin 
elinden aldı; millet bayramı yap-
tı. Yine aynı halkın ciddi bir kısmı 
devletin Laiklik ideolojisini aldı, 
kendi ideolojisi haline getirdi. Önce-
den devlet, Laikliği kendi halkından 
korumaya çalışırken; şimdi ise halk 
laikliği kendi devletinden korumaya 
çalışıyordu.

SENİ BUGÜN BİRAZ  
LAİK GÖRDÜM!

Laiklik sağlık gibidir. Kayboldu 
mu bir daha düzelmesi zor oluyor. 
Laiklik sadece din ve devlet işleri-
nin ayrılması gibi anlatılsa da çok 
daha büyük bir tanımı içeriyor. 
Özellikle 12 Eylül askeri darbesi 
sonrasında eğitim sisteminde ya-
şanan dönüşümle, laiklik başta 
olmak üzere Cumhuriyet devrimleri 
anlatılmamış; adeta çocukların ve 
vatandaşların gözüne sokulmaya 
kalkışılmıştı.

Bu nedenle de bu devrimlere ve 
laikliğe en büyük zararı işte bu 
vesayetçi kafa vermiştir. Yüksek 
Öğretim Kurumu ve yaratılan politik 
iklim eliyle de halkın, devrimlerle 
ve laiklikle olan bağı ciddi şekilde 
kesilmişti. 

Tarihin garip cilvesi ki bu defa da 
kendi yaşam biçimini ve inancını 
vatandaşın gözüne sokmaya çalışan 
muktedirler yüzünden toplumun 
önemli bir kesiminin din kurumuy-
la bağı ciddi şekilde tamamen kop-
tu. Yani seküler askerler de dinbaz 
siviller de kendi ideolojisini vatan-
daşın gözüne sokmaya kalkmış ama 
kendi ideoloji ve inançlarına en 
büyük zararı verenler yine kendileri 

P. Huntington, ‘Medeniyetler Ça-
tışması’ adlı kitabında Müslüman 
coğrafyada demokrasinin asla ola-
mayacağını ve bu insanların seküler 
yaşama adapte olamayacaklarından 
bahseder. Tabi bunu sosyolojik bir 
tespitten ziyade, Sovyetler Birli-
ği’nin yıkılması sonrası ABD’ye yeni 
bir düşman yaratmak ve buna uy-
gun askeri operasyonların zeminini 
hazırlamak için söylüyordu. Hun-
tington’ın bu tezini ise yine Laik 
Türkiye Cumhuriyeti bozuyor. Hem 
doğu hem batı hem de içimizdeki 
gericilerin laikliğe düşman olması 
tesadüf değil. Türkiye’nin, laiklikle 
ABD’nin Huntington’ın tezi üzerine 
Müslüman bölgelere yapabileceği 
askeri müdahaleleri gayrı meşru 
hale getirmesi de muazzam bir 
tarihsel cilve değil de nedir? Yani 
laiklik hem Müslüman olan bireyi 
hem de Müslümanların oluşturduğu 
devleti koruyor!

TÜRKİYE’NİN AŞİL TOPUĞU 
Aşil, Yunan mitolojisinde ölümlü 

bir baba olan Peleus ile su tanrıçası 
Thetis’in oğludur.

Mitolojiye göre yarı tanrıdır. An-
nesi Thetis, Aşil’i ölümsüzlük nehri 
Styx’e sol topuğundan tutarak ba-
tırır. Vücudunun her köşesi kutsal 
suyla yıkandığı için neresinden ok 
yerse yesin ölmez. Bir tek annesinin 
tuttuğu ve bu nedenle kutsal suyun 
değmediği topuğu hariç. Mitolojiye 
göre Aşil, Truva savaşlarında sol 
topuğuna isabet eden bir okla ölür. 
Topuk tendonuna, “Aşil tendonu” 
denmesi bu mitolojik hikayeden 
gelir. Bülent Ecevit laikliği tarif 
ederken, “Laiklik Türkiye’nin Aşil 
topuğudur. Oradan vurulursa Türkiye 
Cumhuriyeti çöker, dağılır” demişti. 
Çok da haklıydı. Lütfen Türkiye’deki 
laikliği kaldırmak isteyen hem doğu 
hem batı hem de kendi içimizdeki 
grupların yapısını ve amaçlarını 
yeniden düşünün. Neden yaşadığı-
mız bölgede büyük kıyımlı mezhep, 
inanç ve din savaşları yaşanırken; 
bizdeyse her türlü tahrike rağmen 
kitlesel ölçekte bunlar yaşanmıyor? 
Bir düşünme konusu daha...

BUGÜN YİNE Mİ LAİKLİĞİN 
ÜZERİNDE?

Laikliği yıkmak için çalışanların; 
hatta cemaat/tarikat liderlerinin 
çocuklarını laik ülkelerdeki üniver-
sitelere göndermesi ve yurt dışında 
satın aldıkları yazlık ve evlerin hep 
batının çağdaş ülkelerinde olması 
bile durumun hassasiyetini ortaya 
seriyor. Laik olmayan ülkelere bak-
tığımızda hep bir mezhep savaşı, iç 
karışıklık, faşizm, kadın cinayetleri 
ve yoksulluk var. Halkını sömüren 
Orta Doğu liderlerine bakın, hepsi 
laikliğe düşman ama çocukları ve 
servetleri laik ülkelerde. 

ÖZ’et olarak; Laiklik sizi gericilik-
ten, baskıdan, eril cinayetlerden, iş-
galden, karanlıktan ve dogmalardan 
korur. Bu nedenle laikliği korumak 
bizzat kendini korumaktır. 

olmuştu. Tarih, belki de biraz 
da gülümseyerek bunları not 
ediyor.

LAİKLİK NEYDİ LAİKLİK 
EMEKTİ!

Laikliği sadece ‘din ve dev-
let işlerini ayırmak’ olarak 
öğrettiler ki -bu sayede vatan-
daş laiklikle ilgilenmesin, din 
ve devlet adamları gereğini 
yapsın! Oysa konu tam ter-
siydi. Laiklik, başta devlette 
olanı değil; devletin dışında 
olanı korur. Bunun başında da 
kadın ve çocuklar gelmekte-
dir. Laiklik asıl olarak din ve 
devlet işlerinin ayrılmasından 
daha çok; sosyal, kültürel ve 
siyasal hayatın nasıl belirle-
neceğiyle ilgilenir. 

Yani laiklik üniversitede 
özerklik ve bilimsellik, Kadın 
erkek eşitliği, dış politikada 
akılcılık, çocukların tarikat ve 
cemaat yuvalarından korun-
ması, demokrasinin gelişti-
rilmesi ve kitlelerin inançla 
manipüle edilmesinin ortadan 
kaldırılması demektir. 

LAİKLİK EN ÇOK 
MÜSLÜMANA LAZIM!

İslamiyet’te ruhban sınıfı 
yasak olmasına rağmen bizde 
isimleri başka başka şekilde 
olsa da bir aracı sınıf oluştu. 
Bunlar vakıf ve dernek adı 
altında çok zenginleşti. Vatan-
daşa şükür öğreten bu tarikat 
liderlerinin kendileri boğaza 
nazır villalarda oturup pahalı 

jeeplerde gezer. Seçimlerde 
blok oya sahip oldukları için 
arazi, bağış ve konut talep 
ederler. Bu nedenle de kafala-
rına göre Kur’an yorumlaması 
yapıp gerçek inançlıları da 
istikametten kaydırabilirler. 
Oysa laiklik gerçek anlamda 
seküler yaşama nüfuz ederse 
o zaman kutsal kitabı herkes 
kendi dilinde öğrenir, aracıya 
gerek kalmaz, din zenginleş-
me aracı olmaz ve bireyler 
inançlarını özgür iradeleriyle 
yaşar. Gerçek, samimi ibadet 
ve inanç için laiklik şart. Bu 
nedenle Atatürk “Laiklik asla 
dinsizlik olmadığı gibi, sahte 
dindarlık ve büyücülükle müca-
dele kapısını açtığı için, gerçek 
dindarlığın gelişmesi imkanını 
temin etmiştir. Laikliği dinsiz-
likle karıştırmak isteyenler, İler-
leme ve canlılığın düşmanları 
ile gözlerinden perde kalkma-
mış doğu kavimlerinin fanatik-
lerinden başka kimse olamaz.” 
demiştir. 

YURTTA LAİKLİK 
DÜNYADA LAİKLİK!

Şimdi çok önemli bir nok-
tayı özetlemek gerek. Bildi-
ğiniz üzere Türkiye, dünyada 
Müslüman nüfusu yoğun olan 
ancak anayasasında devle-
tin tanımında laiklik olan 
tek ülke. İran, Irak, Libya, 
Ürdün ve hatta Arabistan’da 
bile bazı kadınlar haklarını 
arıyor, ilericiler eşitlik istiyor 
ve bilimsel bir eğitim talep 
ediyorlar. Bizim medya bun-
ları hiç göstermese de bunlar 
var. Oradaki ilerici hareketlere 
karşı kullanılan dinbazlar, 
Müslümanın laik olamayaca-
ğını söylüyor. Bu argümana 
karşılık da bahsettiğim kadın-
lar ve çağdaş yaşam isteyen 
insanlar Türkiye’yi örnek 
göstererek laiklik rejiminde 
gayet de Müslüman kalınabi-
leceğini belirtiyor. Bu nedenle 
bahsettiğim ülkelerden hem 
maddi hem de manevi olarak 
Türkiye’deki gerici tarikatlara 
destek gidiyor. Bunun nedeni 
kötü örneği yani Türkiye’de-
ki laikliği ortadan kaldırmak 
için! Orta Doğu’da bunlar 
olurken ilginç şekilde seküler 
Batıdan da Türkiye’deki laik-
likten rahatsız olanlar çıkıyor. 
Amerikalı siyaset bilimci ve 
Pentagon danışmanı Samuel 
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Bay Ka ve “Kısıtlı Sürüm”  
yaşamı üzerine

Müstehzi bir gülüş yerleşti Bay Ka’nın yüzüne. Yavaşça kaldırdı bakışlarını 
elindeki buruşuk sigara paketinden ve “Bak sevgili dostum” dedi “Şükür dediğin 

şey oksijen gibidir, miktarını tutturamazsan sinir sistemini zehirler. Uyuşturur 
seni.  Sonra da kör eder.” Kısa bir es verdi ve ekledi “Şükür kimileri için afyondur.”

B u hafta Bay Ka’nın öykü-
sünü paylaşmak istiyorum 
sizinle. Kahramanımız 
Bay Ka, kırklı yaşlarının 

ortasında, esmer, kavruk tenli, si-
yah saçlı alelâde biridir. Okuttuğu 
öğrencileri ve hayatına dahil etti-
ği az sayıdaki insan dışında adını 
bilen pek yoktur. Bir tek bürokrasi 
kayıtlarında geçer adı. Kafka’nın 
Şato’sundaki Kadastrocu K. ile ses 
benzerliğidir sadece onunkisi. Baş-
ka benzerlikleri de vardır belki, 
daha sonra ortaya çıkacak. 

Kim bilir?
Bay Ka mesleğinde yirmi yılı çok-

tan devirmiştir. Ülkenin pek çok 
yerinde, eğitimin hemen her kade-
mesinde çalışmış, “Emekliliğime 
kadar burada kalırım ” dediği o 
küçük kasaba okuluna tayini çık-
mış, maarifte çalışmaya başladığı 
ilk günden hayalini kurduğu yerde, 
kendi mezun olduğu okulda kadro-
lu öğretmen oluvermiştir artık. İşini 
seviyordur Bay Ka. Gençlerin, par-
lak zihinlerin, türlü çeşit hayallerin 
arasında olmak bir çeşit gençlik aşı-
sı, bir çeşit ab-ı hayattır onun için.

Yirmili yaşların aklı havadalı-
ğının, otuzların yaşama tutunma 
çabasının ardından kırklarla be-
raber aslında(!) yaşadığı hayatı git 
gide daha net görmeye başlamıştır 
Bay Ka. Geleceğe dair bakiyesi aza-
lan, umutları budanan, hayalleri 
kadükleşen pek çokları gibi o da 
hep ileriye bakmaktan yorulmuş 
ve yılmıştır. Bir türlü bitmeyen 
uzun yolculuklarda “Geldik mi, 
geldik mi..?” diye soran çocukların 
umutlarını tüketip uykuya dalma-
ları misali Bay Ka da çocukluk ve 
gençliğini zenginleştiren umut dolu 
yılların ardından elde ettiklerinin, 
hayal ettiklerinin ne kadar uzağına 
düştüğünü görünce yüzünü geçmi-
şe çevirmiş, anılardan, rüyalardan 
oluşan bir koza örmüştür kendine. 
Sararmış, rengi kaçmış fotoğraflara 
bakıyordur sık sık. Çocukluk anıları 
zamansız düşüyordur aklına. Kom-
şunun güzel kızı, okuldaki sümüklü 
oğlan, dayakçı öğretmen, yastığın 
kenarına konan yeni ayakkabılar…
Yeni olanın ancak sızabildiği geçmi-
şin ise çağıldadığı bir hayatın inşa-
sıdır sanki bu.

ALTI BÜYÜK KÜÇÜK İNSAN
Tam böyle bir zamanda yirmi beş 

yıl öncesinden dokunur bir el Bay 
Ka’nın omzuna. Birkaç lise arkadaşı 
toplanmış, onu da çağırıyorlardır 

∙∙∙
Telefon numaraları alındı, tele-

fon numaraları verildi. Yirmi beş 
yılın dinmeyen hasretiyle sarıldılar 
birbirlerine. Hoş anıları yad ederek 
geçirilen zamanın yine hoş anılarıy-
la döndü evine Bay Ka.

BEKÇİ
Her biri ülkenin başka bir yerinde 

kendine yaşam kurmuş, hatta Bayan 
Z binlerce kilometre öteye taşınmış-
ken hayatının otuz yedi yılını verdi-
ği aynı mahalleye, aynı sokağa dön-
mek ağrına gitti sanki Bay Ka’nın. 
Okudukları okul na şurda, iki blok 
ötedeydi. Oyun oynadıkları sokak, 
tırmandıkları meyve ağacı… Hepsi 
Bay Ka’nın burnunun dibindeydi. 
Uzun zamandır ilk kez anıların pen-
ceresinden izledi etrafı. Aklına Ba-
yan A’nın “Sen resmen bekçi olmuş-
sun.” sözü geliverdi. “Anılar bekçisi”. 
İşte o an “kalan” olmanın ağırlığını 
hissetti vücudunun her zerresinde. 
Gitmeye cesaret bulamadığını, ama 
onu ama bunu mazeret gösterdiği-
ni düşündü. Oysa uzak düştüğü ve 
şimdi uzun zamandır dokunmadığı 
bir kitabı eline alır gibi üfledi hayal-
lerinin üzerinde biriken tozları. 

∙∙∙
Okuyanlar bilir Franz Kafka, ya-

pıtlarının içinde en hacimlilerin-
den olan Şato kitabında kendisini 
kadastrocu olarak görevlendiren 
kontun şatosuna ulaşabilmek için 
çabalayan K.’nın öyküsünü anlatır 
okuyucuya. Kitabın baş kahramanı 
K. Şato’nun yamacındaki köye ulaş-
tığında akşam oluyordur. Yerleştiği 
handa kendini kadastrocu olarak 
tanıtır ama pek de misafirperver 
olmayan köylüler onun kadastrocu 
olduğuna inanmazlar. Kitap boyun-
ca K.’nın içinde bulunduğu çevreye 
uyumsuzluğu anlatılır. Kafka’nın bu 
gizemli kahramanı sürekli Şato’ya ve 
Şato Beyi Klamm’a ulaşmaya çalışır, 
ancak asla ulaşamaz. Kadastrocu 
olarak geldiğini düşündüğü köyde 
okul hizmetlisi olarak çalışmaya baş-
lamıştır. Şato için Kafkaesk kavramı-
nı doğuran ana yapıtlardan biri ol-
duğu ifade edilir. Kitabın kahramanı 
K. Şato’ya geldiği köyde başlarda son 
derece kendinden emin özgüveni 
yüksek bir profil çizer. Oysa zamanla 
tüm çabasının boşa gittiğini ne Şa-
to’ya ne de Klamm’a ulaşamayacağı-
nı görünce umudu tükenir. 

İşte tam bu noktada Kafka’nın 
kadastrocu K’sı ile bizim Bay Ka’nın 
sadece ses benzerliği olmadığını gö-
rürüz. Yaşadığı yere bir türlü uyum 
sağlayamayan, hep ayrıksı kalan 
kadastrocu K. gibi bizim Bay Ka da 
ömrünü geçirdiği kasabada “kalan” 
olmanın ağırlığı ile günden güne 
uzaklaşmıştır çevresinden. Roma-
nın kahramanı gibi o da başlarda 
son derece kendinden emin ve öz-
güveni yüksek görünür. Kadastrocu 
K’nın Şato’ya ve Klamm’a ulaşmayı 
yaşamının merkezine yerleştirme-
si, onu hedeflemesi gibi bizim Bay 
Ka da -yüksek bir mevkide kendine 
yer bulamasa  bile- bu gelişmekte 
olan güney ülkesinde bir öğretmen 
olarak orta sınıf olabileceğinin ha-
yallerini kuruyordur. Oysa o da K. 
gibi bir gün hayallerinden ne kadar 
uzağa düştüğünü görür. 

Şato, Kafka’nın arkadaşı Max 
Brod’a teslim ettiği ve ölmeden 
önce tamamlayamadığı yarım kal-
mış bir eser. Devam etseydi, zayıf da 
olsa, bir ihtimal kadastrocu K.’nın 
yaşamı değişebilirdi. Bilemiyoruz. 
Ama bakarsınız bizim Bay Ka zoru 
başarır ve yaşamını değiştirebilir. 
Ya da arafta geçen bir ömür daha 
eklenir bu yaşlı dünyanın hesabına.

Kim bilir?

toplantılarına. Cemalini çok-
tan geçmişe çevirmiş Bay Ka 
için reddedilemeyecek bir 
tekliftir bu. Buluşulur bir sahil 
lokantasında. Masada altı kişi 
vardır. Altı BÜYÜK küçük in-
san. Yirmi beş yılın tozu üze-
rinde, yoldan gelme bir yor-
gunluk yüzlerinde. Az değil, 
yirmi beş yıl süren bir yolculu-
ğun ardından kavuşmuşlardır. 

Bayan A, yine çok konuş-
kan; tıpkı lisede olduğu gibi. 
Sadece biraz kilo almış. 

Bayan Z ise yine hazır ce-
vap. Ve elleri hâlâ eskisi kadar 
narin. Gözlerinde aynı zeki 
bakış.

Bayan S’den ses yok. Zaman 
onu suskunlaştırmış. “Hay 
Allah bu kız böyle miydi okul-
dayken de?”

Bay E okuldaki gibi yine. Ya-
pılı ve fit. Zaman yılları çalsa 
da jön havasını araklayama-
mış.

Ve buluşmayı organize eden 
Bayan H. Hızlı konuşması, 
anaç havaları hiç değişmemiş.

∙∙∙
Okuldan, notlardan, kopya-

lardan, öğretmenlerden bah-
settiler uzun uzun. Çocukça 
yapılmış saçmalıkları, şakaları 
kırışık gülüşlerle andılar. Kırk 
yaşı devirmenin olgunluğu bir 
lastik gibi beraber gittikleri 
çocukluklarından çekip çekip 
bugüne getiriyordu onları. 
Hepsinin yüzüne oturmuştu 
yaşam yorgunluğu. Şen kah-
kahaları, neşeli halleri kazıdı-
ğınızda kim bilir hangi acılar, 
hangi pişmanlıklar, hangi 
yarım kalmışlıklar vardı. Baş-
ta gizlemeye çalıştı hepsi de. 
Anılardan bugüne geldiler 
usul usul. 

Okyanus kıyısında küçük bir 
şehirde öğretmenlik yapıyor-
muş Bayan A; tıpkı Bay Ka ve 
Bayan S gibi. Altı yıl evvel terk 
etmiş kocasını, üç çocuğunu 
da yanına alarak. “Hayırlısı 
olsun” dilekleri döküldü hep 
beraber ağızlardan. “Öyle” 
dedi Bayan A. “Şimdi çok 
daha güçlüyüm.”

Bayan S kocasıyla beraber 
müfettiş soruşturması geçir-
miş. Dört yıl meslekten uzak-
laştırılmışlar. Çok sıkıntılar 
çekmiş. Çocukları ve kocasını 
da alıp baba evine taşınmış. 

Şimdi komisyon kararıyla mes-
leğine dönmüş. Neden uzak-
laştırıldığını da neden geri 
döndüğünü de hiç anlamamış.

Yaşam yorgunluğu en çok 
Bayan H’nin yüzüne yansımış. 
Erken yaptığı evliliği erken 
anne olmasına da neden ol-
muş. Şimdi kredi borçlarını 
bitirebilmek için günde on 
saat çalışıyormuş ufak bir gi-
şede. Gün boyu bilet keserek.

Bay E elektrik şirketine gir-
miş. Geç iş sahibi olunca geç 
de evlenmiş. Balayından yeni 
dönmüş. 

Bayan Z Kanada’da yaşıyor-
muş uzun zamandır. Kocası-
nın tır filosu varmış. Alışmış 
gurbete. Diğerleri sustukça o 
anlattı, o anlattıkça diğerleri 
sustu. Ekvator’un güneyinde 
orta gelir tuzağına yakalanmış 
ama rakamların dünyasında 
durmadan büyüyen, hep bü-
yüyen krizdeki bir ülkenin 
vatandaşları olarak sordukça 
sordular Bayan Z’ye. Orada 
yaşamak nasılmış, hayat pa-
halı mıymış, insanların birbi-
rine davranışı, ilkbaharı, yazı, 
kışı… Akıllarına gelen her şeyi 
sordular. Hevesle dinlediler 
Bayan Z’yi. Sohbet koyulaş-
tıkça hayaller uçuştu havada. 
Uçtu uçtu... Sabun köpüğü 
kadar oldu ömrü. Kimi yaban-
cı dilini geliştirip tercüman 
olarak, kimi iltica edip mül-
teci olarak, kimi de kaçarak 
yerleşme hayali kurdu. Biri 
kocaman bir cip çekiverdi altı-
na hemen. Biri “Asla dönmem 
buraya!” dedi. Yavaş yavaş 
döndüler ülke gerçeklerine. 
Kurdukları hayallerin çocuk-
suluğunu anlayınca yüzleri 
asıldı beşinin birden. “Kısıtlı 
sürüm” bir hayat yaşamanın, 
sadece insanca yaşama arzu-
sunun gölgesinde sustular. 
“Olsun be!” dedi Bayan A, “Bu 
halimize de şükür.”

Müstehzi bir gülüş yerleşti 
Bay Ka’nın yüzüne. Yavaşça 
kaldırdı bakışlarını elindeki 
buruşuk sigara paketinden 
ve “Bak sevgili dostum” dedi 
“Şükür dediğin şey oksijen gi-
bidir, miktarını tutturamazsan 
sinir sistemini zehirler. Uyuş-
turur seni.  Sonra da kör eder.” 
Kısa bir es verdi ve ekledi “Şü-
kür kimileri için afyondur.”
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“Sen insan olarak ne kadarsan, 
oynadığın karakter de o kadar”

◼ Yurt dışında kaç yıl kaldın ve 
nerelerde yaşadın?

11 sene Amerika’da kaldım ama 
öncesinde Berlin, İtalya, İskoçya var 
buralarda ise kısa süreli kaldım.  

Yıllar önce gitmeye karar verdin ve 
bavulunu topladın, o anki gitme duy-
gun neydi bu kadar yıl sonra döndü-
ğünde sende kalan duygu ne oldu?

Gitmek, kişisel bir laboratuvardı 
kendim olarak dünyanın başka bir 
yerlerinde iş yapabilir miyim duru-
munu görmekti. Evet yaparmışım, 
her yerde de bir üretim yarattım. 
Benim gidişim gezme ve tozma de-
ğildi felsefi ve kişisel bir yolculuktu 
aslında. İyi ki yapmışım, iyi ki gitmi-
şim. Bu süre içerisinde çok ürün çıktı 
ortaya bir tiyatro oyunu, bir kitap, bir 
sinema filmi zamanla da bu gidiş bir 
bavuldan ‘Rade Case Entertainment’ 
adıyla bir şirkete dönüştü. Kişisel 
olarak da tabii giden Fadik’le kovid 
nedeniyle dönen Fadik arasında çok 
fark var. 

KENDİ İÇİMDE ŞAMANİK  
BİR SIÇRAMA YAŞADIM 

◼ Herkes düzenini bırakıp kolay 
gidemiyor zor bir karar gibi geliyor 
düşününce. Ama sen var olan dü-
zenini bırakıp tek bir bavulla git-
me cesareti gösterdin. Bu cesareti 
kendinde nasıl buldun ve gitmeye 
karar verdin? 

Babamın bir deyimi vardır çok 
severim “Sanat şamanik sıçramalar-
dır” der. Ben kendi içimde şamanik 
bir sıçrama yaşadım açıkçası. Bir iç 
sesi yola çıkarmasıydı o, direnme-
dim, rahata yüzümü koyup da kal-
madım. Aslında bir arayıştı ama boş 
bir arayış değil. Bir şey hissettim, bir 
şeyin sesini duydum hem sanat ya-
pıtımda hem de kişisel olarak bana 
daha da bir şeylerin ekleneceği hissi 
vardı ve bir bilinmezliğin içerisine 
atladım diyebilirim. Ama yüzeceği-
me çok eminmişim ki atladım, bo-
ğulmayacağımı biliyordum. 

◼ Bu yolculuğun gitmek durumu-
nun içi bir yaratıcılık yolculuğuna 
dönüştü gerçekten.  

Aslında gitmek gibi de görmüyo-
rum ben bunu. Gitmek bir tepki, bir 
şeyleri bırakıp buradan kaçmak fa-
lan değildi benimki ben çağırıldığım 
yere yürüdüm sadece. Aslında bir 
yerden ayrılmadım, çağrıldığım yere 
yürüdüm. 

◼ Oyunculuk anlamında Ameri-
ka’daki o endüstri sana neler kattı, 
neleri değiştirdi hayatında?

Çok şey kattı. Daha evrensel stan-
dartlarda mevcut olan yeteneğimi 
nasıl geliştirebileceğimi öğrendim ve 
donanım sahibi oldum. Amerika’da 
bir endüstri söz konusu ve endüstri-
nin de belirli kuralları var, bu kural-
lar herkesin haklarını gözeten ku-
rallar. Oyunculuk mesleğinin bir de 
işletme kısmı var, Amerika’da bunu 
çok net görüyorsun. Önce iyi bir 
menajerinin olması, sonra bir ajansı-
nın olması ve sendikaya üye olman 
lazım. Bunlar olduktan sonra ancak 
deneme çekimine girme hakkını 
kazanıyorsun. Ben bunların hepsi-
ni gerçekleştirdim. Amerikalıların 
çektiği bir bağımsız sinema filminde 

ağı oluşturdum. Şimdi o bütün hey-
beme doldurduklarımla Türkiye’den 
yaptığım üretimleri oraya göndermek 
ve oraya satmak istiyorum. Yani üre-
timi burada yapıp pazarı orası olarak 
kullanmak benim için en doğru yol 
gibi gözüküyor şu anda. Hayat beni 
oraya getirdi aslında. 

◼ Amerika’da İngilizce yazıp 
oynadığın ‘Muse’ oyununu Türkçe 
olarak ülkende oynamak nasıldı 
ve oyun dünyada nasıl bir ilgiyle 
karşılandı?

Oyun Türkçe’ye çevrildi tekrar 
uyarlandı ve Türkiye’de de çok güzel 
karşılandı. Ve uzun süre sonra ül-
kemde kendi yazdığım bir oyunu oy-
namak çok heyecanlıydı. Fakat çok 
oynayamadım çünkü oyun Edinbur-
gh Tiyatro Festivali’ne seçildi oraya 
gittim, İngiltere’de çok güzel eleşti-
riler aldı sonrasında kovid girince 
Avustralya’ya dijital versiyonunu 
yolladım, Danimarka’da oynadım 
orada da çok ilgi gördüm ve karşılı-
ğını aldım. Hemen hemen beş kıtayı 
gezdi oyunum. Şu anda heybemde 
duruyor, kovidin biraz geçmesini 
bekliyorum. 

◼ Oyunu yazarken çıkış hikayen-
de bu kadar etkileyici ve başarılı 
bir oyun olacağını düşünmüş müy-
dün, anlattığın hikayenin farklı 
ülkelerde bu kadar karşılığını 
bulacağını hayal etmiş miydin?

Hayal bile edemezdim. Danimar-
ka’da da çok şaşırdım çünkü Hans 
Christian Andersen’ın vatanı masal 
dinlemeye bu kadar alışmış insan-
lar böyle bir masalı kabul edecekler 
mi diye düşündüm. Biraz tabii med-
dah tarzında farklı farklı objelerle 
karakterin meddah gibi geleneksel 
bir anlatımı alıp modernize ettiğim 
için onlara ilginç de geldi bu. Dani-
marka beni çok şaşırttı inanılmaz 
bir coşkuyla kar

de oynadım. Dolayısıyla belir-
li adımlar var ve bu adımları 
takip etmen gerekiyor. 

◼ Macera dolu ve fırsatlar 
ülkesi Amerika derler ya ger-
çekten öyle mi, Los Angeles 
ve New York’ta yaşam nasıldı 
orayı çok sevdin neden?

Sağlıklı yaşam kısmını çok 
sevdim. Orada hayat daha 
erken başlıyor ve daha erken 
bitiyor. Hiç öyle televizyon 
filmlerinde gördüğümüz çılgın 
Los Angeles diye bir şey yok 
onun tam aksine aslında sağ-
lıklı yaşamı, sporu hatta veje-
teryanları çok seven bir coğraf-
ya diyebilirim. Kaliforniya ve 
Los Angeles o yüzden bana çok 
hitap etti zaten öyle yaşayan 
biriydim. Kendini geliştirmek 
için çok büyük fırsatlar var. 
Benim en büyük şansım çok 
doğru zamanda, doğru in-
sanlarla tanıştım endüstrinin 
içerisinden ve endüstrinin çok 
güzel ihtisasını yapabildim. 
Onun için kendi film şirketimi 
kurabildim, onun üzerinden 
iki tane prodüksiyon gerçek-
leştirdim, tek kişilik kadın 
oyunumu İngilizce yazdım 
orada sunabilme şansım oldu. 
Şimdi de yönetmen olarak çek-
meye başladığım filmlerimde 
orada biriktirdiğim bütün biri-
kimlerin karşılığını alıyorum 
açıkçası. Benim için Amerika 
şöyle söyleyeyim; Türkiye’de 
doğdum yetiştim, Amerika’da 
büyüdüm şimdi Türkiye’den 
Amerika’ya, Amerika’dan Tür-
kiye’ye üretim gerçekleştiren 
bir insan oldum diyebilirim. 

◼ Bir de şöyle bir durum 
var; o üretimleri Türkiye’de 
yapsaydın Amerika’daki en-
düstri senden haberdar ol-

mayacaktı ya da zor olacaktı 
değil mi? 

O üretimleri burada yapama-
yacaktım. Eğer o yolu gitme-
seydim dünyanın ne istediğini 
hiçbir zaman anlayamaya-
caktım ve evrensel bir dilim 
olmayacaktı. Bu yerel bir dil 
de bazen evrensele ulaşabilir 
bunu asla yadsımıyorum. Ama 
perspektifim çok genişledi ve 
orada başarılı olduğumu da 
görünce geçer akçe olduğumu 
görmek özgüvenimi güçlen-
dirdi açıkçası, daha özgüvenli 
bir Fadik olarak buradayım şu 
anda. Yerelden evrensele na-
sıl bir sentez kurulabileceğini 
öğrendim. Orada ne kadar öz-
gün olursam o kadar evrensel 
olacağımı da öğrendim. Ame-
rika’da gerçekten Türk olmayı 
öğrendim. 

OYUNUM ‘MUSE’  
HEMEN HEMEN BEŞ 
KITAYI GEZDİ  

◼ Orada nasıl karşılıyorlar 
Türkleri, seni nasıl karşıladı-
lar ve sen kimlerle tanıştın?

İşini iyi yapıyorsan bir fark 
yaratıyorsan hemen göze batı-
yor ve takdir alıyorsun. Benim 
en büyük şansım  Michelle 
Danner oldu yeteneğime inan-
dı, tiyatrosunu bana açtı. Bir 
yetenek gördükleri zaman ger-
çekten sahip çıkıyorlar bu çok 
güzel bir şey. Warner Bros’un 
kurucusu Merv Adelson akıl 
hocam oldu. Ondan sinema 
nasıl yapılır, uluslararası bir si-
nema nasıl pazarlanır, kriterler 
nedir gibi Hollywood’un bütün 
matematiğini öğrendim. Çok 
kıymetli insanlar bana destek 
oldu, bilgi verdi, iyi bir network 

[ PAZAR ]
PENCERE

MUTLU  
HESAPÇI

K
endisiyle tanışıklığımız 
çok uzun yıllara dayanı-
yor. Yıllar önce bir röportaj 

yapmıştık o günden son-

ra arkadaş olmaya karar verdik ve 

kendiliğinden iletişimimiz bugün-

lere geldi. Evet şanslıyım kendisiyle 

arkadaş olmak bir insanın başına 

gelebilecek en güzel şeylerden biri 

diyebilirim. O çok özel bir kadın 

bitmek bilmeyen enerjisi ve sürekli 

öğrenme merakıyla beni kendisine 

hayran bıraktırmaya devam edi-

yor. İnsanı motive eden bir yanı 

var kendisi de hayata karşı hep 

öyle duruyor ve yaşıyor. Cesaretli, 

ilham verici, yaratıcı, oynuyor, ya-

zıyor, yönetiyor ve sürekli yeni bir 

şeyler denemekten asla vazgeçmi-

yor. Fadik Sevin Atasoy ile bizim 

saatlerce süren sohbetlerimiz var 

ve her sohbetten hayatıma su gibi 

berrak zenginlik akıyor. İstedim ki 

bu kez sizler için kendisiyle sohbet 

edeyim. Fadik Sevin Atasoy ile Ame-

rika’da yaşadığı yılları, oyunculuk 

hikayesinden yola çıkarak kurduğu 

hayatını ve projelerini sizler için 

konuştum. Herkese sağlıklı ve mutlu 

pazarlar dileriz.  

FADİK 
SEVİN 
ATASOY



şıladılar. Amerikalılar çok sevdi-
ler, onlara hitap eden bir oyun oldu 
ve oyuna en yüksek tepkiyi Ameri-
kan seyircisinden aldım, Türkiye’de 
de karşılığını buldu. New York’ta 
oynayacaktım kovid nedeniyle ti-
yatrolar kapanınca ertelendi. 2022 
yılında Broadway’de oynayacağım 
onun heyecanı var üstümde ve 
ertelenen gösterilerle oyunumun 
yolculuğu devam edecek. 

ASLINDA DÖNMEDİM 
KORONANIN BENİM İÇİN 
YARATTIĞI BİR SEÇİM OLDU 

◼ Neden Türkiye’ye döndün?
Aslında dönmedim bir şekilde bu 

süreci burada geçirmem için hayat 
beni buraya kapattı diyebilirim. 
Tam Berlin’e gidiyordum ve önüm-
deki bir senem turneler üzerine 
kuruluydu. Önce Avrupa turnesini 
tamamlayıp en son 42. Cadde Bro-
adway’de oyunumu sahneledikten 
sonra orada kalacaktım plan buydu. 
12 Mart’ta Berlin’e gitmek için ba-
vulu elime alınca birden hadi sizi 
kapatıyoruz dedikleri zaman bavulla 
ben İstanbul’da kalakaldım. Bütün 
tiyatrolar kapanınca planlar değişti 
ve her şey dijitale dönüştü. Dolayı-
sıyla benim pek planladığım bir şey 
olmadı kalmak. Benim planıma göre 
bir sene dünyanın değişik yerlerin-
de turne yapıyor olacaktım. Hatta 
Los Angeles’tan sonra New York’ta 
yaşamaya devam edecektim ama bu 
plan da ertelendi. Aslında dönme-
dim koronanın benim için yarattığı 
bir seçim oldu. Sonrasında dizi pro-
jesi gelince de bambaşka bir planın 
içinde buldum kendimi. 

◼ Kalman ve dönüşün çok güzel 
oldu. ‘Kardeşlerim’ dizisi senin için 
nasıl bir proje oldu? 

Yapımcı Nazlı Heptürk benim seçi-
mimde etkili oldu. Serkan Birinci gibi 
usta bir yönetmenin varlığı da etkiliy-
di. Karakterim Şengül’ü çok sevdim. 
Şengül benim Amerika’da İngiltere’de 
ve diğer ülkelerde oynama şansım 
olmayacak bir karakter. Başka ya da 
benzer karakterleri oynayabilirsin 
ama Şengül’ü oynayamazsın. Şengül 
gerçek bir Anadolu kadını ve bizim 
bütün geleneksel güzelliklerimizi 
ama aynı zamanda defolarımızı da 
taşıyan bir kadın dolayısıyla çok bize 
ait bir kadın. Böyle bir karakteri be-
nim yurt dışında bulmam söz konusu 
değildi o yüzden çok heyecanlandım. 
Şengül çok renkli ve eğlenceli. Şen-
gül’ü oynarken ip cambazı gibiyim 
gerçekten zor bir karakter, sağı solu 
belli olmuyor birazcık abartsan fazla 
oluyor, birazcık karartsan fazla kötü 
oluyor. Hep böyle ipin üzerinde gibi-
yim Şengül’le ne çok sevmeliler, ne 
de nefret etmeliler. Şengül hep insan 
olarak kalmalı. 

ŞENGÜL NE İYİ NE KÖTÜ,  
HER İNSAN GİBİ BENCE

◼ İzleyince kızamıyoruz da çünkü 
Şengül çok eğlenceli, şeytan tüyü 
de olan bir karakter. 

Çok bizden, çok insan bir kadın 
iyilikleri ve kötülükleriyle. Televiz-
yonda görmeye alışkın olmadığımız 
bir karakter. Çünkü bir karakter ya 
bir kahramandır çok iyidir ya da çok 
kötüdür genelde. Şengül ne iyi ne 
kötü, her insan gibi bence. 

◼ Kaç yıl oldu sonra bir Türk 
dizisiyle ekrana döndün ve neler 
hissettin?

Herhalde 11 sene kadar oldu. 
Türkçe oynamak çok keyifli ve güzel 
Amerika’da böyle bir şansım yoktu 
İngilizce oynuyordum. Kendi dilinin 
cambazı olmak güzel. Şengül aksan-
lı İç Anadolu şivesiyle konuşuyor 
ve şiveli oynamak çok eğlenceli bir 
şey. Şengül fenomen oldu tik tokla-
rı dönüyor her yerde. Şengül’ü çok 
sevdiler aslında, bağırlarına bastı-
lar. Şengül hayatı dolu dolu yaşıyor, 
gündemi de hiç kaçırmıyor. Dizi 
birinci sezonu birincilikle bitirdi. 
Bir taksi şoförü aslında bu başarıyı 
bana özetledi; “abla ben karımla 
çocuğumla akşam yemek yiyip tele-
vizyonu açtığım zaman izleyebilece-
ğim bir şey koydunuz karşıma çok 
teşekkür ederim.” Ailecek izlenebi-
lecek bir iş olduğu için bence seyir-
ciler o yüzden çok sahip çıktı.

◼ Arkadaşın olarak Şengül’ü 
izlediğimde hakikaten sana çok 
yabancılaşıyorum çünkü senden 
çok çok uzak bir karakter ve rol. 
Sen salon kadınısın ve o rollerde 
olursun ama tam ters köşe rol ol-
muş bu ve ezber bozuyorsun.  

Aslında evet öyle de biriyim. Tama-

daha çok beni ilgilendiriyor. Tabii 
ki kadın olduğum ve kadınlar ta-
rafından büyütüldüğüm için bir 
kadının gözüyle bakıyorum dün-
yaya. Bir kadının eksiklikleri ya da 
bir kadının geçtiği acıların gözüyle 
de bakıyorum ama hiçbir zaman 
feminizm çığlığı atmak istemedim, 
kadından hümanizme doğru giden 
bir yolculuğum var hep anlatım-
larımda. Çıkış noktam kadın ama 
hümanizme dönüşen bir kadın. 
Cinsiyeti olan ama bütünün bir par-
çası olduğunu unutmayan bir ka-
dın. Feminist bir yazar ya da hikâye 
anlatıcısı değilim ama kadına kıy-
met veren ve kadına önem veren 
bir hikâye anlatıcısıyım. Ve kadının 
üreten ve yaratan olduğu için ancak 
hümanist bir bakış açısı sağlaya-
bileceğine inanan bir kadınım. Bir 
kadının eline silah ver git öldür 
dediğinizde o niye diye sorar, işin 
doğumunun şahidi olduğu için onu 
yok etmenin ne kadar zor olacağını 
bilir. Bu biyolojik farklılıkta bizde 
daha yaratmaya ve var olanı koru-
maya yönelik bir içgüdü yarattığı 
için kadının doğru algılayıp kadını 
doğru yönlendirirsek hümanizm 
giden yolda çok daha hızlı ilerleye-
ceğimizi düşünüyorum. Yok edici 
değil de daha üretici ve var edici bir 
dünya olabileceğine inanıyorum. O 
yüzden hikâyelerimin hep ana te-
ması kadınla başlayıp hümanizme 
kavuşan bir idea üzerinde ilerliyor. 

BİRİNCİ BÖLÜM BİTTİ ŞİMDİ 
İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIYOR 

◼ Peki kendi filmini nasıl yaza-
bildin üniversite yıllarına dönersen 
oradaki Fadik’in hayalleri gerçek-
leşti mi?

Bütün hayallerimi tek tek gerçek-
leştirdim ve gerçekleştirmeye de 
devam ediyorum. Hayal ettiğim her 
şeyin yanına check atıyorum. Baktım 
şöyle bir dönüp hepsini hayal etmi-
şim hepsini istemişim ve hepsine de 
cesaret gösterip yapmışım. Birinci bö-
lüm bitti şimdi ikinci bölüm başlıyor. 

◼ En yakın hayalin ne?
En yakın hayal herhalde daha 

olumlu düşünen ve daha anda ol-
mayı becerebilen biri olmak. Kişisel 
bir hayal bu. Daha olumlu ve daha 
anda olan evet olumluyum anda-
yım ama bunun bir dahası daha 
var. Bu benim ikinci doğam olan 
bir insan olmak istiyorum, hayalim 
bunun üzerine kurulu. O olduk-
tan sonra zaten bütün hayallerin 
gerçekleşiyor. Onun dozu arttıkça 
hayallerinin gerçekleşmesi oranı da 
hızlanıyor. 

◼ Öncelikle ben oyuncuyum mu 
diyorsun yoksa ben artık hikâye 
anlatıcısıyım diye mi tanımlıyorsun 
kendini. 

Ben öncelikle oyuncuyum sonra 
hikâye anlatıcısıyım çünkü oyuncu-
luk baba mesleği. Yazarlar ya pastane-
lerin üstüne 1920’den beri diye önce 
evet pastacıyım yani oyuncuyum 
babamın dükkânını devraldım. Ba-
bam da yazardı, yönetmendi ama hep 
derdi ki oyunculuk önce. Önce oyun-
cuyum sonra hikâye anlatıcısıyım. 

◼ Devralmak çok güzel bir duygu 
ama aynı zamanda büyük sorumlu-
luk. Hayran olunan baban önemli 
bir isim olunca onun çocuğu diye 
anılmaktan kurtulamıyor insan 
ömür boyu. Bir hazinenin içindesin 
ve devralıyorsun, bu durum nasıl 
bir sorumluluk getiriyor?

Çok enteresan ben babama hay-
ranlık duymadım neden adam o 
kadar akıllı ki bana küçücük yaşta 
onun bana hayran olduğunu öğ-
retti. Yolda yürürdük babama “sizi 
nereden tanıyoruz” derlerdi “kı-
zımdan dolayı tanıyorsunuz” derdi. 
Küçük yaştan itibaren ben hep ba-
bamdan “esas ben sana hayranım” 
mesajını aldığım için babam hiçbir 
zaman hayranlık duyduğum bir 
adamdan öte bana hayranlık duyan 
bir babam olduğu için ondaki her 
şeyin bende olduğunu bilerek ya-
şadım. Yani yetenekleri, yazarlığı, 
başarısı dolayısıyla aslında onun 
bir uzantısı oldum. Ona benzemeye 
çalışan değil, onunla bir ve tek olan 
bir şey olduğum için hiçbir zaman 
babamdan daha iyi olmalıyım ya da 
ona layık olmalıyım gibi bir kaygı 
da olmadı. Ne yaparsam yapayım 
ben oydum zaten. “Kızımdan dolayı 
tanıyorsunuz beni” diyerek başarı-
sını bana atfettiği için o başarı as-
lında bir nevi sorumluluğu da şöyle 
getirdi; ortada bir miras var ve bu 
mirası en iyi şekilde yaşatmalıyım. 

men bana zıt ve benim dışımda 
benimle hiçbir ortak noktası 
olmayan bir karakteri oynuyo-
rum. Hatta bazen içlikleri iç içe 
giyiyoruz ki daha Anadolu kadını 
olsun, toplu toplu görünsün diye 
hep robadan elbiseler giyiyorum. 
Bedensel ve duygusal olarak da 
kendimin dışında bir şey yapı-
yorum. Menajerim Gülistan bu 
rolün benden çıkacağına çok 
inandığı için öncelikle rolü o çok 
sevdi ve beni de ilk başta o ikna 
etti. Ve içimden bambaşka bir rol 
çıktı ve çok sevildi. 

SOKAKTAN HİÇBİR 
ZAMAN KOPUK BİR  
İNSAN OLMADIM 

◼ Bir role hazırlanmak nasıl 
oluyor? 

Konservatuarın ilk yıllarında 
bir role hazırlanmak için belirli 
teknikler falan vardı öğrendik. 
Ama galiba insan bir süre son-
ra bu artık senin ikinci doğan 
oluyor. İnan hiçbir özel hazırlık 
yapmıyorum. Herhalde arşivde 
o kadar birikmiş ki artık yeri 
gelen karakter oradan çıkıyor. 
Artık hazırlık yapmayan bir 
süreçteyim hepsi var bende, 
deneyim belki de böyle bir 
şey. 4 yaşımdan beri karakter 
yaratıyor olmanın ve oynuyor 
olmanın verdiği bir özgüven mi 
oluştu  ne diyeyim data ban-
kımda hepsi var. Çok ekstrem 
bir şey olması lazım ki ben ona 
özel bir hazırlık yapayım. Bu 
kadınları biliyorum, bu kadın-
larla her gün karşılaştım. Şen-
gül’ün farklı versiyonlarını hep 
gördüm, yaşadım, duyumsadım 
ve sokaktan hiçbir zaman ko-
puk bir insan olmadım. Hiçbir 
zaman sırça köşkünde yaşayan 
bir insan olmadım. Dışarıdan 
ne kadar rafine salon kadını 
gibi görünsem de aslında ben 
hep sokak çocuğu olarak so-
kaklarda oldum, izledim, göz-
lemledim, kendimin oralarda 
olduğunu hiçbir zaman göster-
meden gözlemledim. Dolayısıy-
la hayatla, yaşamla, sokakla, 
her kesimden insanla iletişim 
kuran birisiyim ve o yüzden 
de bunların hepsi zaten benim 
havuzumda var. 

◼ Oynamak nasıl bir duygu 
ve içinde neler barındırıyor, 
mesleğinin oyuncu olması sana 
ne hissettiriyor?

Oyunculuğu orana vurduğum 
zaman bunun yüzde 50’si en-
telektüel birikim, yüzde 30’u 
yetenek ise yüzde 20’si de çalış-
mak diye düşünüyorum. Bil-
miyorum yeteneğimin yüzdesi 
kaç ama entelektüel birikimin 
üzerine inşa edilmiş bir emek 
var. Ben oyunculuğun düşünsel 
olması gerektiğine kesinlikle 
inanıyorum yoksa sadece ken-
dini oynayan ve kendini tekrar 
eden karakterlere hayat verebi-
lirsin. Bu bahsettiğim entelek-
tüel birikimde sadece oturup 
bir kitap okumak değil gerçek-
ten sanatın bütün disiplinleriy-
le ilişki içerisinde olmak, artı 

yaşamın bütün disiplinleriyle 
içinde olmak, artı psikoloji 
ve felsefenin de buna inter 
disiplin olarak girmiş olması. 
Dolayısıyla sen ne kadarsan 
oyunculuğun da o kadar olu-
yor açıkçası. Sen insan olarak 
ne kadarsan, oynadığın karak-
ter de o kadar. 

◼ Yazıp yönetmenliğini yap-
tığın yeni projelerinden bah-
seder misin? 

Festivaller için bir kısa film, 
beş tane de sanat içeriği olan 
filmler çektim. Yönetmenlik 
de daha yeniyim kendimi de 
yönetmen olarak adlandırmı-
yorum, ben hikâye anlatıcısı-
yım. Bunu gerekirse oyuncu 
olarak, gerekirse yazar olarak, 
gerekirse de yönetmen olarak 
yapıyorum ama totalde aslın-
da hikâye anlatıcısıyım onun 
için birbirinden ayırmıyorum. 
Kendimi hikâye anlatıcısı 
olarak tanımlıyorum. Ben bir 
hikâye anlatıcısıyım bugün 
bunu oyuncu olarak sergiliyo-
rum ertesi günü yazar olarak 
sergileyebiliyorum başka bir 
zaman da yönetmen olarak 
sergiliyorum totale baktığında 
aynı işi yapıyorum. Bir hikâ-
yeyi birilerine anlatıyorum. 
Kendi hikâyelerimi çekmek 
üzerine kurduğum yeni bir 
yolda da ilerliyorum, bu kendi 
hikâyemi anlatmak için seçti-
ğim bir mecra. 

◼ Sanat içerikli filmlerinden 
bahseder misin?

Bir kültür sanat içerikli di-
jital bir platform için projeler 
yazdım ve yönettim. Türkiye’yi 
uluslararası kültürel anlam-
da tanıtan bir platform için 
Türkiye’nin sanat örneklerini 
daha sinematografik ama daha 
kompakt bir şekilde izleyebi-
lecekleri bir format doğurup 
‘Art-in Motion’ tarzında hareket 
eden sanat olarak adlandırılan 
içeriğini yazdığım ve yönetmen 
olarak benim yer aldığım pro-
jeler oldu. Bu projelerden beş 
tane örnek film hazırladık. 

‘JULIET’İN YOLCULUĞU’ 
BİR ŞEHİR MASALI

◼ ‘Jülyet’in Yolculuğu’ kısa 
filmini çektin, hikâyesi ve se-
nin için önemi nedir?

Yapımcılığını Emre Oskay’ın, 
görüntü yönetmenliğini Deniz 
Eyüboğlu üstlendiği benim 
hem yazar hem de yönetmen 
olarak içinde bulunduğum 
ayrıca küçük de bir rol oyna-
dığım bir kısa metrajlı sinema 
filmi ‘Jülyet’in Yolculuğu’. Bu 
hikayeyi Amerika’da yazmıştım 
Los Angeles’ta çekmeyi planlı-
yordum fakat koronodan do-
layı Türkiye’ye gelince planlar 
değişti ve hikayeyi Türkiye’ye 
uyarladım.‘Jülyet’in Yolculuğu’ 
bir oyuncak bebek metaforu 
üzerinden kadının toplumdaki 
elden ele geçerek aldığı ko-
numlar üzerine bir gönderme 
aslında, metaforik bir anlatım. 
Ben buna bir şehir masalı di-
yorum Büyükşehir’e yazılmış 
bir masal. Şiirsel bir anlatım 
hâkim. Yurt dışı festivallere 
başvuru süreci başladı inşallah 
önümüzdeki yıl festivallerde 
güzel haberlerle dönüşlerini 
alacağız. 

◼ Peki bu hikaye nasıl orta-
ya çıktı, neyi dert ettin de bir 
masal tadında kısa filme dö-
nüştü?

Benim bütün hikâyelerim-
de, kitabımda, ‘Muse’ tiyatro 
oyunumda da olsun kendi 
ürettiğim hikâyelerde ortak 
bir nokta var bunu fark ettim. 
Anthropomorphic diyorlar 
insan olmaya özenen objeler 
ya da insan olmayan varlıkla-
rın insan olma arzusu üzerine. 
Bir objeye takıyorum ve obje-
nin, nesnenin hafızası aslında 
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Blues’un ilk kadın yıldızları
Blues ile cazı bir arada icra eden orkestraların çaldığı 
mekânlarda birçok kadın şarkı söylüyordu. Blues’un 

popülerleşmesinde kadınlar önemli bir rol oynamıştır. 
Blues’un kentlerdeki ilk yıllarında parlayan yıldızlarının  

çoğu kadındır.

14 Şubat 1920’de ilk kez 
bir blues şarkısı pla-
ğa kaydedildi. Mamie 
Smith, “That Thing 

Called Love” adlı şarkıyı stüdyoda ve 
beyaz müzisyenler eşliğinde söyledi. 
Bu bir müzik yapımcısı için riskli bir 
girişimdi. Çünkü ırkçılık müzik ala-
nında da etkili olabilirdi ve bir siyah 
şarkıcıya plak yapmak beyazların 
tepkisini çekebilirdi. Ama öyle olma-
dı, “That Thing Called Love” ticari 
başarı kazandı. Birkaç ay sonra Ma-
mie Smith, bu kez siyah müzisyenler-
le kayıt yapmak üzere stüdyoya çağı-
rıldı. 10 Ağustos 1920’de, bu defa bir 
blues şarkısının ruhuna tam uygun 
bir şekilde, iyi caz müzisyenlerinden 
oluşan Jazz Hounds grubu eşliğinde 
kayıt yapıldı. Bu şarkının adı “Crazy 
Blues” idi. “Crazy Blues” 
çıkar çıkmaz hit oldu. İlk ay 
içinde 75. 000 plak satıldı. 
Şarkının başarısı yapımcıla-
ra başka blues plakları yap-
mak için cesaret verdi.

“Crazy Blues”, blues tari-
hinde bir dönüm noktasıdır. 
Artık blues sadece Güneyli 
bir siyah halk müziği değil-
di. Blues, plaklar aracılığıyla 
ülkenin her yerinde dinlene-
bilir hâle geldi ve “folk” müzi-
ği olmaktan “popüler” müzik 
olmaya doğru dönüşmeye 
başladı. Başlangıçta, blues 
plaklarında kadın şarkıcılar 
öne çıkıyordu. Blues’un “folk” 
müziğinden popüler müziğe 
dönüşümüyle söyleniş biçimi 
de değişti. Kırsal kökenli blues 
şarkıcılarının bir özelliği olan 
inleyerek ve kelimeleri yutarak 
şarkı söylemenin yerini berrak bir 
sesle ve açık bir telaffuzla şarkı söy-
lemek aldı. Blues şarkıcıları eğlence 
hayatının ve mekânlarının yeni göz-
deleri oldular. Caz orkestraları eşli-
ğinde popüler dans şarkılarını söy-
lüyorlar ve blues ile insanları farklı 
duygular arasında gezdiriyorlardı. 
Güçlü bir sese, şen şakrak bir şarkı 
söyleyiş tarzına ve açık bir tene sahip 
olan Lucille Hegamin, kente taşınan 
blues’un kadın yıldızlarından biriydi. 
Onun “Arkansas Blues” adlı şarkısı 
hit olmuştu ve birçok plak şirketi 
tarafından yayınlanmıştı.

Kaybedecek zamanım yok,
Yorgun ve yalnızım, yoruldum 

amaçsız gezinmekten.
Evimdeki annemi görmeyi çok 

istiyorum.
Arkansas’ın hasretiyle kederliyim!

“Arkansas Blues”un akılda kalıcı 
bir melodisi vardı ve caza benzeyen 
icrası şarkıya daha hoş gelen bir tını 
kazandırmıştı. Mamie Smith ve Lu-
cille Hegamin gibi blues’un ilk kadın 
şarkıcılarının çoğu popüler şarkılar 
söylemeleri ve neşeli üsluplarıyla 
kentlere yeni gelen siyah göçmenle-
rin sevinç ve umutlarına tercüman 
oluyorlardı. “Arkansas Blues”daki öz-
lem ve umut duygusu büyük kentlere 
taşınan siyahların duygu karmaşası 
ve geçişlerini iyi yansıtıyordu. Yer-
leştikleri gettoların sıkışıklığına ve 
sefaletine rağmen kentler mutluluk 
vaatleriyle sabır ve sebatla çalışmayı 
telkin ediyordu.

CHİCAGO BLUES
Blues’da sahneyi erkeklerden 

kadınların alması kentlere göçün 
dikkat çeken bir özelliğidir. Kadın 
şarkıcıların hepsi doğal olarak getto-
lardan çıkmıştı. Dönemin bir başka 
ünlü ismi Alberta Hunter da kente 
göç edenlerdendi. On bir yaşında 
evden kaçmış, geldiği kentte aşçı ola-
rak iş bulmuştu. İşin karşılığı olarak 
kendisine yatacak yer ve haftada altı 
dolar verilmişti. Onun iki dolarını 

taşraya özgü bir müzik türü olarak 
blues’da kadınları pek göremeyiz. 
Çünkü yollara düşüp oradan oraya 
gezen, müzikle geçimini karşılamak 
için ortakçılığı bırakan ve ailesini 
terk eden erkeklerdi. Ama bu, kırsal 
bölgeler ve taşrada kadınların blues 
söylemediği anlamına gelmez. Blu-
es’u erkekler kadar iyi icra edebilen 
çok kadın vardı. Ayrıca, kadınlar 
siyah folk müzik kültürünün kuşak-
tan kuşağa aktarılmasında, şarkıların 
çocuklar ve gençlere öğretilmesinde 
önemli roller oynamışlardır. Yine de 
kırsal yaşam, kadınların ikinci plan-
da kaldığı bir düzene tabiydi ve ço-
ğunlukla çiftliklerdeki eğlencelerde 
erkek müzisyenler çalar ve söylerdi.

Kadınları blues’da hak ettikleri yere 
getiren büyük kentin eğlence hayatı-
dır. Kadınların, blues tarihindeki yeri 
önemlidir. Blues’un kentlerdeki ilk 
yıllarında parlayan yıldızlarının çoğu 
kadındır. Birçok kadın blues şarkıcı-
sı, hem siyahların idolü hem de Ame-
rikan rüyasının birer sembolü olmuş-
tur. Kadın şarkıcılar genellikle caz 
gruplarıyla birlikte söylüyorlardı. Bu 
da görkemli bir görüntü sunuyordu. 
Kentlerde tutunmak için mücadele 
eden siyah göçmenlere, şarkıcılar ve 
orkestraları hem coşkulu bir eğlence 
havası hem de gösterişli bir kültür 
temsili sunarak gurur ve güven duya-
cakları bir kimlik ve birlik duygusu 
yaşatıyorlardı. Kadın şarkıcılar nere-
deyse cemaatleri önünde vaaz veren 
rahibeler gibiydi. Güney’deki kilisele-
re özgü tavırları, tarzı ve duygusallığı 
kullanıyorlardı.

Alberta Hunter, “Bana göre blues, 
neredeyse dini bir şey. Blues şarkı-
ları ilahiler gibi, neredeyse kutsal. 
Biz blues söylediğimizde kalbimiz-
dekileri söylüyoruz, duygularımızı 
dışarı vuruyoruz”, demişti. Dindar-
ların çoğu blues’u, dünyevi arzuları 
kışkırttığı için günah olarak görüp, 
“şeytanın müziği” olarak adlandırsa 
da blues söyleyenler dine uzak değil-
di. Birçok şarkıcı dindar ailelerden 
gelmişti ve müzikle ilgili temellerini 
kilisede atmışlardı. Bu yüzden blues 
ve gospel müziği, yani siyah dini mü-
ziği arasında birbirine geçişler vardır. 
Şarkıcıların yaşam biçimi seküler 
olsa bile, kiliseye giderler, orada ila-
hiler söylerler, dua ederlerdi. Bazı ka-
dın şarkıcılar müzik kariyerlerinden 
vaz geçip dine yöneldiler. Kadınlar 
sahnede fazla durmadılar. Kadınların 
blues’daki egemenliği kısa sürdü ve 
1920’ler sona ermeden sona erdi.

annesine gönderiyordu. Biraz 
büyüyünce gece kulüplerinde 
iş aramaya koyulmuş ve hafta-
da on dolar ücretle buralarda 
şarkı söylemeye başlamıştı. 
Onun da hemen yıldızı parla-
mış ve ilk blues plağı kayde-
denlerden biri olmuştu.

Lucille Hegamin ve Alberta 
Hunter gibi şarkıcıların sahne-
ye çıktıkları kulüp ve kabare-
ler, Chicago’da savaş zamanı 
ve sonrasında meydana gelen, 
siyahlara ait eğlence dünyasın-
daki patlamanın bir parçasıy-
dılar. 1920’lerde Chicago cazın 
bir merkeziydi; büyük isimler-
den bazıları orada çalıyor ve 
plak çıkarıyorlardı.

20’lerde Chicago, İçki Yasa-
ğı, kaçak içki üretimi ve satışı, 
mafya ve gangsterler, çetelerin 
arasındaki silahlı çatışmalar, 
yasadışı faaliyetler, hızlı ara-
balar ve makineli tüfekler, caz 
gruplarının çıktığı gece ku-
lüpleri, parlak ışıklarla Ameri-
kan efsanesinin yaşandığı bir 
yerdi. Bu dönem Chicagosu, 
birçok Hollywood filmine konu 
olmuştur. Nitekim Chicago, 
küçük bir Amerika, farklı ulus 
ve ırkların kaynaştığı bir pota, 
yeteneği ve direnci olanlar için 
bir fırsatlar kenti, aynı zaman-
da suçun ve sefaletin kentiydi. 
Bu yüzden sosyolojiye önemli 
teorik katkılar yapmış bir aka-
demik araştırma okulunun bu-
rada ortaya çıkması da şaşırtıcı 
değildir. Chicago Okulu, kent 
sosyolojisiyle ilgili çok önemli, 
bugün klasikleşmiş birçok ki-
tabın yayınlanmasını sağlayan 
araştırmalar yapmıştır.

HOBOLAR
Bunlardan biri, -Türkçeye de 

çevrilen- Nels Anderson ta-
rafından yazılan, Hobo: Evsiz 
Adamın Sosyolojisi’dir. Hobo, 
1920’lerde Amerika’da bir 
fenomen olmuş, evsiz, yurtsuz, 

kimsesiz işçidir. Hobo, aynı 
zamanda bazen tren vagonla-
rında, bazen ormanlarda, ma-
denlerde veya tarlalarda, bazen 
de Chicago’nun kenar mahal-
lelerinde yaşayan bir gezgin-
dir. Ama Hobo öyle romantize 
edilecek bir kahraman değildir; 
acımasız sömürü ilişkilerinin 
ve yoksulluğun ezip geçtiği 
bir işçidir. Hobo, Amerikan 
popüler kültüründe yollarda-
ki yaşamı ve maceraları ile 
şarkılara ve hikâyelere konu 
olsa, oradan oraya savrulurken 
ya tutunacağı bir toprağa dü-
şen ya da kaybolup giden bir 
marjinalliğin adıdır. Kendisi 
de vaktiyle bir Hobo olan An-
derson’un araştırmasına göre, 
Chicago’daki evsiz insanların 
sayısı 30.000 ile 75.000 ara-
sında değişiyordu. Bunların 
tahminen üçte biri pansiyon ve 
otellerde kalıyordu. Bir yılda 
üç yüz bin ile beş yüz bin ara-
sında mevsimlik işçi kentten 
gelip geçiyor, bunların bazıları 
iş buluyor, bazıları da kaybe-
denler arasına katılıyordu.

Chicago, büyük bir modern 
kentin özelliklerine sahipti, bir 
endüstri merkezi haline gele-
rek ürettiği istihdamla sürekli 
binlerce insanı çekiyor, sonra 
binlerce insanı da atıyordu. 
Kente gelen insanların bazıları 
düzenli bir işe girip yeni bir ha-
yat kuruyor, bazıları da karın 
tokluğuna geçici işlerde çalış-
tıktan sonra şanslarını başka 
yerlerde denemek için tekrar 
yollara düşüyordu. Blues’un 
popülerleştiği ortamın ve caz 
çağının sosyolojik arka planı 
budur.

BLUES VE KADINLAR
Blues ile cazı bir arada icra 

eden orkestraların çaldığı 
mekânlarda birçok kadın şarkı 
söylüyordu. Blues’un popüler-
leşmesinde kadınlar önemli 
bir rol oynamıştır. Kırsal ve 
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Reggae efsanesi Lee “Scratch” 
Perry’nin ardından 

Perry ile yolu kesişen 
isimlerden birisi de Bob 

Marley’dir. Perry, 70’lerin 
başlarında Marley ve 
grubu The Wailers’la 

çalışır. Marley’in oğlu Ziggy 
Marley bu bir araya gelişi 
şöyle yorumlar: “Scratch, 

babamın kendi içine daha 
derin bir şekilde bakmasına 

yardımcı oldu”. Perry 
sonrasında Max Romeo 
ile Chase the Devil, The 
Congos’la Heart of the 

Congos, Junior Murvin’le 
Police and Thieves’i üretir. 
Bu şarkılar/albümler kısa 

sürede çok büyük ilgi görür, 
hepsi de oldukça politik 

içeriklere sahiptir. 

“Bas beyin, davul ise kalptir”.
Lee “Scratch” Perry

R eggaenin efsane isimlerin-
den Lee “Scratch” Perry 
geçtiğimiz hafta 85 yaşında 
hayata veda etti. Perry, sa-

dece bir müzik icracısı değil; reggae 
ve dub türlerinin taşlarını döşeyen 
bir kaşif, birçok sanatçının yetişme-
sinde önemli rol oynamış bir ya-
pımcı ve reggaenin politik içeriğine 
sahip çıkan bir adalet savaşçısıydı. 

1936 yılında, Britanya’nın ağır 
sömürüsünün devam ettiği bir dö-
nemde, Jamaika’nın kırsal bir bölge-
sinde, tarım işçisi bir ailenin çocuğu 
olarak doğan Perry çocukluğunu 
şöyle anlatır: “Babam yolda, annem 
tarlada çalıştı. Çok fakirdik. Okula 
gittim… Hiçbir şey öğrenmedim. 
Öğrendiğim her şey doğadan geldi”. 

Okulu bıraktıktan sonra çeşitli 
işlerde çalışan Perry’nin müzik 
kariyeri, 50’lerin sonlarında ya-
pımcı Clement Dodd’ın kendisini 
plak satmak için işe almasıyla baş-
lar. Dodd’ın Studio One’ında ve Joe 
Gibbs’in Amalgamated Records’un-
da birçok başarılı düzenlemeye 
imza atar. Perry, kendi albümlerini 
yayımlamak ve daha özgür bir şe-
kilde üretmek arzusuyla kendi plak 
şirketini kurmayı kafasına takmış-
tır. 1968 yılında Upsetter Records’u 
kurarak bu hayalini gerçekleştirir. 
Bu dönem her plak şirketinin kayıt-
larda çalan kendi bir müzik grubu 
da vardır, Perry de The Upsetters 
isimli bir grup kurar.

Evinin arkasına inşa ettiği Black 
Ark Studios’da hala efsane olarak 

ka’nın siyasi tarihini okumak için de 
iyi bir rehber işlevi görür. 70’li yıl-
larda kızışan ve ABD’nin destekledi-
ği sağcı partinin terörize ettiği siyasi 
ortamda birçok reggae sanatçısı 
safını solcu PNP’den yana ilan eder. 
Bu hengamede, Bob Marley suikast 
girişimine maruz kalır, siyasi cina-
yetler 1980 yılında sağcı JLP iktida-
ra gelene kadar devam eder. Böyle 
bir ortamda Perry ve diğer rastafar-
yanlar, ABD eliyle silahlandırılan 
çetelerin hedefi haline gelir, ancak 
üretimlerine ve ürettiklerinin niteli-
ğine sadık kalmaya devam ederler. 

Bu siyasi alt üst oluşların ardından 
şöyle bir tablo ortaya çıkar: Bir yan-
da reggae sanatçıları daha görünür 
olmaya başlamış, böylece daha fazla 
para kazanır olmuştur. Diğer yandan 
ise siyasi cinayetler için ABD tara-
fından örgütlenen sağcı çeteler, si-
yasi alandan çekilip kriminal alanda 
güçlenmeye başlamıştır (ne tanıdık 
hikâye değil mi?). Bu ortamda, bir 
iddiaya göre, bu çetelerin tehdit ve 
şantajlarından bıkan Perry, bir gün 
stüdyosu Black Ark’ı kendi elleriyle 
yakar ve bir efsaneyi sonlandırır.

Bu “öz yıkım” Perry için bir dö-
nüm noktası olsa da, bundan sonra-
sında da kayıt yapmaya devam eder. 
İngiliz yapımcılar Adrian Sherwood 
ve Mad Professor ile uzun süreli or-
taklıklar kurar. Jamaican ET albümü 
ile Grammy ödülü kazanır. Dünyayı 
dolaşarak konserler verir, 2010 ve 
2012 yıllarında İstanbul’a da uğrar.

Lee “Scratch” Perry, sadece reg-
gaeyi değil, geniş bir spektrumda 
dünya müziğini etkilemiş özgün bir 
kişilik. Öyle ki, Rolling Stones’tan 
Keith Richards kendisini “müziğin 
Salvador Dali’si” olarak tanımlamış-
tır. Bunların yanında onun hayatı, 
işçi sınıfının kültürel yaratıcılığının 
özgün bir örneği olarak da karşımız-
da duruyor. Perry’nin örgütleyici-
lerinden birisi olduğu Jamaika’daki 
soundsystem kültürü, henüz en-
düstriyelleşmemiş ve telif haklarıy-
la hareketsiz kılınmamış kolektif bir 
müzik kültürünün potansiyellerini 
ortaya koyuyor. Bugün dünyanın 
dört bir yanında, sıradan bilgisayar-
larla, var oldukları alanlardan doğ-
ru yeni soundların peşinde deneyler 
yapan gençlerin etrafında Perry’nin 
ruhunun gezindiğini söylersek hak-
sızlık etmeyiz sanırım. 

anılan birçok albüm kaydeder. 
Bu dönem ününün Jamaika 
dışına taştığı, kayıtlarıyla adın-
dan söz ettirdiği bir dönemdir. 
Öyle ki, Paul McCartney ve The 
Clash gibi isimler stüdyoyu 
ziyaret eder, Perry ile kayıtlar 
yapar. Perry ile yolu kesişen 
isimlerden birisi de Bob Mar-
ley’dir. Perry, 70’lerin başların-
da Marley ve grubu The Wai-
lers’la çalışır. Marley’in oğlu 
Ziggy Marley bu bir araya gelişi 
şöyle yorumlar: “Scratch, ba-
bamın kendi içine daha derin 
bir şekilde bakmasına yardımcı 
oldu”. Perry sonrasında Max 
Romeo ile Chase the Devil, The 
Congos’la Heart of the Congos, 
Junior Murvin’le Police and 
Thieves’i üretir. Bu şarkılar/
albümler kısa sürede çok bü-
yük ilgi görür, hepsi de oldukça 
politik içeriklere sahiptir. 

Bütün bunların yanında, 
kendi plak şirketine ve stüd-
yosuna sahip olan Perry, 
müzik üzerine deneylerini 
daha özgür bir şekilde icra 
etmeye başlar. Ses efektleri, 
remiksler, riddimler, kes ya-
pıştır usulü birbirinin üstüne 
bindirilmiş parçalar, gündelik 
nesnelerle üretilen sesler, 
overdublar, yankılanan baslar 
vs. ile Perry klasik stüdyo ka-
yıt anlayışını yıkıma uğratır-
ken yeni türlerin yolunu açar. 

Dick Hebdige, buradan doğan 
dub hakkında şunları söy-
ler: “Dub’ta özgün beste hala 
tanınabilir durumdaysa da, 
artık parçalarına ayrılmıştır. 
Ritim hafifçe yavaşlatılabilir, 
şarkının birkaç küçük bölümü 
tekrar tekrar eklenip ardından 
eko marifetiyle tahrif edilebi-
lir. Davullar ve bas doğrudan 
dinleyicinin kulağına ulaşıp 
kendilerini zorla dinlettirecek-
tir”. Hip-hop’un öncülerinden 
Afrika Bambaataa, Perry’nin 
öncülüğü hakkında şöyle ko-
nuşur: “Lee Perry’nin sound’u 
ve Jamaikalı toasterlar (bir 
parçaya doğaçlama ve ritmik 
bir şekilde eşlik eden reggae 
DJ’i) , hip-hop’a başlamamız 
için bize ilham verdi.”

Jamaika’nın bağımsızlık mü-
cadelesi her zaman müzik ile 
iç içe olmuştur. Bu nedenle,  
Jamaika’da gelişen müzik kül-
türünün, şu yıllarda da sıklık-
la dinlediğimiz birçok müzik 
türünün temelini attığını ya 
da bunları ciddi bir biçimde 
biçimlendirdiğini söyleyebi-
liriz. Müziğin bu politikayla 
iç içelik hali, bağımsızlık son-
rasında da sürmüş, özellikle 
işçi sınıfı siyaseti ile alamet-i 
farikası müzik olan alt kültür 
grupları arasındaki ilişki ciddi 
bir şekilde görünür olmuştur. 
Perry’nin yapımları, Jamai-

Perry’nin 
örgütleyicilerinden birisi 

olduğu Jamaika’daki 
soundsystem 

kültürü, henüz 
endüstriyelleşmemiş ve 

telif haklarıyla hareketsiz 
kılınmamış kolektif 

bir müzik kültürünün 
potansiyellerini ortaya 

koyuyor. Bugün dünyanın 
dört bir yanında, sıradan 

bilgisayarlarla, var 
oldukları alanlardan 
doğru yeni soundların 

peşinde deneyler yapan 
gençlerin etrafında 
Perry’nin ruhunun 

gezindiğini söylersek 
haksızlık etmeyiz 

sanırım.
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Umudun çiçekleri:  
68 kuşağı çocukları

Aidiyetten ve tüm otoritelerden sıyrılan Çiçek Çocuklar, 
kendilerini dünyanın çizdiği sınırların dışında bırakarak, 

paraya ihtiyaç duymadan sahip oldukları her şeyi 
birbirleriyle paylaşarak, kavganın yerine sevgiyi koyarak, 

yaşadığımız dünyanın içinde bambaşka bir dünya yaratarak 
adeta yaşadıkları dönemde dünyanın farklı yerlerinden 
görünebilen dev bir çiçek açtırmışlardı. Onlar tam da 

istedikleri, söyledikleri gibi barışın, özgürlüğün, sevginin 
yolunda yürümekteydiler.

‘68 Kuşağı’, ‘Çiçek Ço-
cuklar’, ‘Hippiler’ 
… Farklı isimlerle 
anılmış bu toplu-

luklar kimilerine göre toplumsal ah-
lâkı bozan, tembel, sorumluluktan 
kaçan gençlerdi. Kimilerine göreyse 
özgürlüğün gerektirdiği gerçek so-
rumluluğu alan, bu sorumluluğun 
mükafatı olarak umarsızca yaşayan, 
insan için hayvan için doğa için 
güzellikler dileyen barış yanlısı 
gençler…

Kitleler onları desteklenmiş ya 
da eleştirilmiş, ama mutlak olan şu 
ki onlar herkesin ilgisini çekmeyi 
başarabilmişlerdir. Öyle ki kapi-
talizme karşı duruşları sebebiyle 
muhtemelen bunu hiç istemeden 
giyim tarzları modaya, yaşam stille-
ri kitaplara, filmlere, şarkılara konu 
olmuştur. 

Vietnam Savaşına tepki olarak do-
ğan bu yaşam tarzı; savaşın, silahın, 
sınırların, sınırlandırmaların, aidi-
yetin karşısında durarak ve doğa 
için insan için hayvan için iyi ola-
nın sevgi ve barış ile bulunabileceği 
fikrine bağlanarak şekillenmiştir. 

ONLARA ‘ÇİÇEK ÇOCUKLAR’ 
SIFATI YAKIŞIR

Bir rivayete göre kendilerine doğ-
rultulan silahların namlularına çi-
çek sokarak cevap vermiş olan ‘Hip-
piler’e ‘Çiçek Çocuklar’ denmeye 
başlanmıştır. Bir diğer rivayet ise bu 

la Muhammed Ali, Vietnam Sava-
şı’na tepki olarak askere gitmeye-
ceğini açıkladığında üç yıl boyunca 
ringlerden uzaklaştırılmıştı. Yine 
aynı dönemde insan hakları savu-
nucusu Malcolm X öldürülmüş ve 
kurucusu olduğu Afro-Amerikan 
Birliği Örgütü’nün başına Martin 
Luther King geçmişti. Che Gueve-
ra’nın 1967 yılında Bolivya dağla-
rında yakalanarak öldürülmesi de 
Çiçek Çocuklar’ın ateşini körükle-
yen gelişmelerdendi. En nihayetin-
de savaş uzayıp gitmekte, gençler 
askerliğe zorlanmaktaydı. Kaos ve 
kasvetin hâkim olduğu günler ye-
rini sükûnete bırakmamakta ısrar-
cıydı. 

İşte bu ortamda 1965 yılının nisa-
nında, yaklaşık 25.000 kişinin ka-
tıldığı savaş karşıtı yürüyüş eylemi 
düzenlendi. Amerika’dan başlayan 
akım; Avrupa, Avusturalya, Kanada, 
Yeni Zelanda, Japonya, Meksika, 
Brezilya derken tüm dünyaya ya-
yıldı. İki yıl boyunca artarak de-
vam eden eylemler, dünyaca ünlü 
isimlerin, sanatçı ve politikacıların 
desteğiyle daha da büyüdü. 1967 
Haziran’ı, eylem amaçlı gerçekleşen 
Monteney Festivali’nde “Sevgi Yazı” 
ilan edildi. Hippiler için sembol 
haline gelen Scott McKenzie’in San 
Francisco şarkısının “San Fran-
cisco’ya gidiyorsan, saçına çiçek 
takmayı unutma!” sözleri eşliğinde 
yürüyen Çiçek Çocuklar, bir taraftan 
da insanlara çiçekler dağıtarak pro-
testolarının içine sevgi kattıklarını 
da gösterdiler. 

UMUT ÇİÇEKLERİ
Renkli minibüsleriyle dünyayı 

dolaşan, doğa ile kucak kucağa 
yaşayan, ‘Savaşma seviş!’ sloganı ile 
savaşın karşısında sevgi ile durula-
bileceğini haykıran Çiçek Çocuklar 
dünyada solmayacak çiçekler açtır-
mayı amaçlıyorlardı. Her konuda 
kavganın, savaşın, çekişmenin ol-
duğu dünyamızda onlar, sevgi mot-
tolarıyla yaşamayı, hayattan keyif 
almayı, mutlu olmayı hatta küçücük 
bir grupken kitleleri arkalarından 
götürmeyi başardılar. 

 Bugün, dünyanın silahlarla değil 
çiçeklerle değişeceğine inanan bu 
çocukların dünyaya ektiği çiçekler 
sevgiye, barışa dair yakılmış umut 
meşaleleri olarak hatırlanmaya de-
vam ediyor.

ismin dönemin şarkıcıların-
dan olan Scott McKenzie’nin 
San Francisco şarkısından 
geldiğini işaret etmekte. So-
nuçta hangisi doğru olursa ol-
sun dünyada yaşayan her tür 
canlının hakkına sahip çıkan 
hikayeleriyle bugün bile sevgi 
ve barışa dair umut tohumları 
eken bu gençler, çiçekler gibi 
sevgiyi temsil eden, çiçekler 
kadar renkli, çiçekler gibi bir 
kökten filizlenerek büyüyen 
barış timsalleridir. 

Onlara elbette en çok ‘Çiçek 
Çocuklar’ demek yakışacaktır.

DÜNYANIN SEVGİYE 
İHTİYACI VAR!

Vietnam Savaşı’na tepki 
olarak küçük bir grup halinde 

ortaya çıkan Çiçek Çocuklar, 
dünyanın savaşa değil sevgiye 
ihtiyacı olduğunu anlatmak 
istiyorlardı. Bunu yaparken 
de en sert hamleye dahi sev-
gi ile karşılık verme yolunu 
seçiyorlardı. Savaşın, nefretin, 
ötekileştirmenin, kalıpların, 
mutlak doğruların hüküm sür-
düğü dünyanın artık iyileşme-
ye ihtiyacı vardı. Bu doğrultu-
da kadınların, erkeklerin, tüm 
cinsel yönelimlerin özgürleş-
mesini;  çocukların, ağaçların, 
köpeklerin, ineklerin, tüm 
canlıların yaşam hakkının sa-
vunulmasını kendilerine ödev 
biliyorlardı. Aidiyetten ve tüm 
otoritelerden sıyrılan Çiçek 
Çocuklar, kendilerini dünya-
nın çizdiği sınırların dışında 
bırakarak, paraya ihtiyaç duy-
madan sahip oldukları her 
şeyi birbirleriyle paylaşarak, 
kavganın yerine sevgiyi ko-
yarak, yaşadığımız dünyanın 
içinde bambaşka bir dünya 
yaratarak adeta yaşadıkları 
dönemde dünyanın farklı yer-
lerinden görünebilen dev bir 
çiçek açtırmışlardı.

Onlar tam da istedikleri, 
söyledikleri gibi barışın, öz-
gürlüğün, sevginin yolunda 
yürümekteydiler.

SAÇINA ÇİÇEK  
TAKMAYI UNUTMA!

Bahsettiğimiz üzere Çiçek 
Çocuklar, 1965’te ABD’nin 
Vietnam’a asker göndermesi-
ne tepki olarak ortaya çıkmış-
lardı ama aynı dönemde bu 
hareketi tetikleyecek başka 
olaylar da yaşanıyordu. Mese-
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“Muhlis Akarsu, Mahsuni, o insanlar şimdi 
neredeler? Kim alıyor onların mirasını?”

Türkiye’de müziğe altın çağını yaşatan 70’lerdeki ‘saykodelik 
yıllar’ın geleneği Umut Adan’ın müziğinde vücut buluyor. Adan, 
yeni yayınladığı Güvercin Şarkısı’nda, üzerimizden geçen onca 

karabuluta inat sevgiyi, paylaşmayı, yaşamayı salık veriyor. 

B iz de adettendir. Türkiyeli 
bir ressam yurtdışında en 
sağlam galeride sergi açar. 
Bizde, bir elin parmak sayı-

sını geçmeyen kültür sanat servisi 
olan gazetelerde yalandan bir röpor-
tajı çıkar. Bir yönetmen çektiği filmle 
kralından bir festivalde ödül alır. 
Filmi Türkiye’de gösterime girmez. 
Bir müzisyenin albümü Avrupa’nın 
prestijli müzik dergilerinin yazarları 
tarafından övgüye boğulur, biz ken-
disinin Türkiye’de düzenlenen ulus-
lararası bir müzik organizasyonunda 
konser vereceği saati, gündüz vakti, 
güneşin kabağında 10 kişinin izleye-
ceği bir saate koyarız. Umut Adan da 
bu saydıklarım arasında ‘kendine yer 
bulmuş’ bir müzisyen. 

Türkiye’deki müzik piyasası yüzün-
den uzun süre kendi tercihiyle Av-
rupa’da müzik yapan Umut Adan’ın 
Türkiye’de adını –biraz da olsa- du-
yurması, 2014 yılında İstanbul’daki 
The White Stripes’ın has adam Jack 
White öncesinde sahne almasına 
rastlar. 2019 yılında çıkardığı Bahar 
albümü, yine yurtdışında güzel geri 
dönüşler alır. Umut Adan, geçtiği-
miz yıl yayınladığı Eflatun Kardeşler 
şarkısından sonra, şimdi de Güvercin 
Şarkısı ile karşımızda. 

Söz ve müziği kendine ait olan 
Güvercin Şarkısı’nda Umut Adan bir 
geleneği ısrarla sürdürmenin hazzını 
yaşıyor ve yaşatıyor. Türkiye’de mü-
ziğe altın çağını yaşatan ‘saykodelik 
yıllar’dan daha önceki çalışmaların-
da olduğu gibi yine uzaklaşmayan 
Adan, hem sound hem de içerik ola-
rak bildiği yoldan bir milim sapmıyor 
ve dinleyiciye ‘temcit pilavı’ yerine 
başka bir şey ‘yediriyor’. Bol edebiyat 
alıntılı röportajımızla Umut Adan 
kendini anlatıyor…  

◼ Uzun yıllar İtalya’da müzik yap-
tınız. Sonra Türkiye’ye döndünüz. 
Sizi nelerin beklediğini biliyor muy-
dunuz? Ya da kafanızda ne vardı?

Az çok beni neyi beklediğini biliyor-
dum. Bir süre ülkemden uzak kalmış-
tım ve ülkemdeki müzik dünyasına 
dahil olmama kararım da bilinçli bir 
karardı. Ama bu tabii ki beğenme-
mezlikten değil asla. Üniversite yılla-
rında çeşitli rastlantılar sonucu hayal 
ettiğim müzisyenlerle çalışıp kendi 
adıma büyük tatminler ve mutluluk-
lar üretiyordum ve bu benim için çok 
önemliydi. Hayallerimi gerçekleştir-
miştim, tam istediğim renk ve biçim-
de bir sanat üretiyordum. Ülkemdeki 
dinamikleri yakından takip etsem de 
orada cebelleşmeyi arzu etmiyordum. 
Benim elimdeki bana değerliydi. Ta 
ki yaptığım 45’lik The Wire dergisin-
de “Türk underground delikanlının 
çok cool çıkışı” adlı yorumla kritik 
alıncaya kadar. O zaman kendimi 
mecbur hissettim. Belki de hazır 
hissettim bunu tahlil etmek benim 
için kolay değil. Uluslararası otorite-
lerden sınıfı geçmiştim ve arkasından 
ne gelirse gelsin kabulümdü. Gözümü 
kapattım ve döndüm ülkeme ve beni 
bekleyen bu neredeyse yarı mistik 
maceraya. Kafamda ne olursa olsun 
taviz vermeyen bir sanatın hem işçi-
si hem de kalkanı olmak vardı. Beni 
yetiştiren insanlar bana böyle öğretip 
tembih etmişlerdi. Ülkemde bunun 
ne kadar kabul göreceği ile ilgili hiç 
bir fikir yoktu aklımda. Aklımda 
yalnızca yelkenleri açmak ve yoluma 
gitmek, paylaşmak, ulaşmak vardı. 
Ama bana öğretilen şekilde. Sevdiği-
mi seçtiğim şekilde.

◼ 2013 yılında Rock’n Coke Keşif 
Sahnesi’nde, 2014’te de Jack Whi-
te’ın ön grubu olarak sahne aldı-
nız. Bu iki önemli konser öncesinde 
Türkiyeli dinleyici sizden haberdar 
mıydı? 

Bir kısım insan evet. Onlar da hala 
benim değişmez kemik dinleyicile-
rimi oluşturuyorlar. Pek kendini öne 
çıkaran biri olmamakla suçlanırım 
meslek çevremde ama yine de bir kı-
sım fısıltı gazetesiyle beni tanımışlar-
dı. O insanlar tam istediğim şekilde 

yazıyor. Bunu ‘anahtar özümüzde’ 
olarak mı okumalıyız?

Naçizane kesinlikle! Öz eleştiri 
olmadan mutluluk olmuyor. Gü-
nümüz gençliği müzik dünyasının 
kurallarını koyan insan grubu. Bun-
dan da faydalanmayı bilmek, onlara 
ulaşabilmek, hiç kimseden kendini 
iyi görmemek yani tabir-i caiz ise 
‘kalbimiz elimizde’ gitmek zorun-
dayız o gençlerin yanına. Burada 
daha önce faydalanılamamış olan 
bir tarihi fırsat olabilir. Ben bu fırsatı 
kaçırmak istemiyorum. Ne kariyerim 
ne de hastalıklı bir şekilde ilgilenip, 
bakıp büyüttüğüm mutluluğum adı-
na. Önümüzde çok dinamik zaman-
lar var ve çok şeyi görüp, paylaşıp, 
yaşayacağız. Çok sayıda şeyi kotarıp, 
birçoğunu ise izleyeceğiz. 

Ben en öndeki sıradan yerimi, bi-
letimi kapıp, güzel gördüğüm dünya 
görüşüyle o gençliğin yanında olmak 
istiyorum. Güle güle direnmeyi bilen 
cesurlar adına, hasretten dönmenin, 
ulaşmanın, kavuşmanın hafifliği ile 
ve tabii ki Mahsuni Şerif gibi o he-
yecanı inşa etmek istiyorum. Keza 
‘Sevdiğimi Seçtim’ benim şahsi ma-
nifestomdur.

◼ Gezegen olarak zor bir dönem-
den geçtik, henüz tam atlatmış da 
değiliz. Yeni şarkınız Güvercinin 
Şarkısı da bu zor günlere inat ya-
zılmış bir şarkı gibi… Sound ola-
rak da yine saykodelik Anadolu 
Pop’tan vazgeçmemişsiniz… Nasıl 
ortaya çıktı?

Evet inat gibi sanki. İnanın böyle-
sini tahmin edemezdim. Günümüz-
de yaşadıklarımız uzun zamandır 
kapının arkasında olan ama bizlerin 
görmek istemediği şeylerdi. Şimdi 
hepsi burada. Fakat ben bu şarkıyı 
ve ‘Bahar’ albümümdeki ‘Bembeyaz 
Cananım’ adlı şarkıyı Madımak’ta 
kaybettiğimiz Muhlis Akarsu için 
yazmıştım. Yukarıdaki soruda da 
belirttiğim gibi o insanlar ve onların 
algı-yazım geometrisine karşı büyük 
hayranlık besliyordum. Şarkıyı yaz-
dığımda hatırlıyorum, İtalya’daydım. 
Bir akşamüstü şarkı kafamda otoma-
tikman çalmaya başladı. Birçok şarkı-
mı gelsin diye beklerim, üzerine gidip 
yazmaya çalışmam. John Lennon’dan 
örnek vermek isterim: “Şarkılar zaten 
varlar ve havadalar. Yazarın görevi 
onu havada yakalayıp kapmak.” Gü-
vercin Şarkısı da aynen öyle yazıldı. 
Sözlerini de, müziği ile birlikte çabuk 
bir konsantrasyonla bitirdim. Ama o 
zaman bugünleri göremezdim. Şarkı-
mın insanlığın elinin kolunun bağlı 
olduğu zamanlarda kanat açmaktan, 
güneşten sıcak olmaktan bahsederek 
çıkacağını hiç tahmin edemezdim. 
Şarkımın böyle zor bir zamanın ar-
dında çıkıp dinleyenlere hizmet et-
mesinden çok memnunum. Belki de 
haklısınız, sanki de bugünlerde orta-
ya çıksın diye yazılmış. İnsan sevince 
hep bir ötesi oluyor.

işimi kavrayıp sahip çıkmıştı. 
Efsanevi Jack White gecesinde 
de beni tanıyanların bazılarının 
kim olduğunu anladım. Jack 
bile tebrike geldi konserden 
sonra “Ben seni zaten tanıyo-
rum Umut” diyerek. Bazı hazla-
rın boyutu değişik oluyor. Za-
manında karar vermeyi bilmek 
gerek, birçok kereler deneme 
yanılma olmuyor.

◼ Hakkınızda “Yeni keş-
fettim”, “Bir gün hak ettiği 
değeri görecek” gibi yorumlar 
okudum. Türkiyeli dinleyiciy-
le buluşmanızdaki bu gecik-
menin sebebi nedir? 

Bu soruyu aslında etrafımıza 
sormamız gerekiyor. Çünkü 
ben klasik anlamda yapılma-
sı gereken etapların hepsini 
yerinde yaptım. Sadece iyi iş 
ürettim. Bunu nasıl PR’a çevi-
ririm kafasında olmadım. Aksi 
takdirde iyi iş üretemezdim. 
Hayatta doğru bilgiye çaba 
harcamadan ulaşmak mümkün 
olmuyor. Günlük hayatımızda 
önümüze pop-up şekilde çıkan 
her türlü imaj, haber, müzik vs. 
yalnızca boş, içerik barındır-
mayan, içeriğiyle sizi vurama-
yan, bunu PR bombalamasıyla 
telafi etmeye çalışan, yarın hiç 
bir detayını hatırlamayacağınız 
abartılı enstantanelerden öteye 
gitmiyor. Biz de alışkanlıkları-
mızı, haber alma kaynakları-
mızı değiştirmezsek bunu izin 
vermeye devam ederiz. Beni 
ülkem tanımıyor da neden 
sınır ötesi müzik dinleyicileri 
beni ya da ülkemizin değerli 
diğer insanlarını bilebiliyor? 
Geçmişimize bile bizden daha 
çok nasıl hakimler? Bunları 
kendimize sormamız gerekiyor. 
2019’da dünyaca ünlü Magnet 
Magazine albümüm ‘Bahar’ı 
dünyada janrımda yılın albü-
mü seçti. Bu gecikme olsun 

ya da olmasın benim için esas 
önemli olan kavramlardan 
dönüş alıyorsam teknem gidi-
yor demektir. İçim rahat. Oğuz 
Atay bile bizim toplumumuzda 
ne etaplardan geçmek zorunda 
kalmış. Benim için iyi düşünen 
herkese teşekkür ediyorum.

◼ Şarkılarınız 70’lerin say-
kodelik Anadolu Pop for-
munda. Sözleriniz de yine o 
döneme ait izler taşıyor. Gü-
nümüzde de bir Retro furyası 
var ancak siz o dönemden hiç 
şaşmıyorsunuz. Hatta 2010 
yılında çıkardığınız Gülerler 
Bize/Beni Seçtiğin Bu Yerde 
45’liğinde 1968 yılından son-
ra yapılmış hiçbir enstrüman 
kullanmamışsınız. Neden bu 
kadar sadıksınız o döneme? 
Ne ifade ediyor o dönemler 
sizin için? 

O dönem benim için diğer 
sanat dönemlerinden çok farklı 
bir şey ifade etsin ya da etme-
sin elimizdeki insan ve sanatçı 
kumaşı o yıllarda sanki daha 
bir derin ve farkındaydı. Muhlis 
Akarsu, Mahsuni, o insanlar 
şimdi neredeler? Kim alıyor 
onların mirasını? İşte benim en 
azından başlangıç etabı olarak 
kendime hedef olarak gördü-
ğüm sound o yılların sound’uy-
du ancak sound dediğiniz 
yanında ona eşlik eden gerçek 
bir fikir varsa şayet bir anlam 
teşkil ediyor. Yoksa ne ses siste-
mi ve enstrümana sahip olur-
sanız olun öykünmeden öteye 
geçmeyecektir. Tarih de onu 
yutar. Tutarlılık benim kıblem. 
Londra Toe Rag Stüdyoları’nda 
da kaydetmiş olsam albümü-
mü, prodüktörüm Liam Watson 
sahibi olduğu stüdyoya fikirler 
için davet etti beni. Bu bahsedi-
len vintage duruş yalnızca ona 
eşlik eden fikirlerin, sözlerin 
bezemesi. Şu anki retro furyaya 
imtina ile bakıyorum ben. Bir-
çok konserde Avrupa’da da göz-
lemledim. Orada boşa dönen 
bir çark var ve bu da pazarını 
üretti. Kaç tanesi kalıcı iş ola-
cak bilemem. Erik Fromm’dan 
söylemek isterim: “Önemli olan 
sahip olmak değil, layık ol-
mak.” Benim dünyam budur.

◼ Türkpopmüzik.net site-
sinde “Anadolu gençliğine 
ulaşarak, günümüz müzi-
ğinde ‘güle güle direnişleri’, 
‘hasretten gelişleri’, ‘Mahsuni 
Şerif’i yaşatmayı amaçlıyor” 
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Ophelia ve Elizabeth Siddal
Resimdeki çiçekler de anlam yüklü; salkım söğüt yitirilmiş 
aşkı, ısırgan acıyı, papatyalar da masumiyeti simgeliyor; 

hercaimenekşeler nafile aşkın, iparhanlar da kederin rumuzu; 
unutmabeni çiçeklerinin adı üstünde…

H amlet, William Shakespea-
re’in 1599-1601 yıllarında 
yazdığı bir tragedya; pek 
çok kişinin, oyunu izle-

memiş olsa da konusunu bildiği, en 
azından adını duyduğu bir tiyatro 
eseri. 

Bugünkü yazı Shakespeare ya da 
Hamlet değil, John Everett Millais’nin 
oyundaki karakterlerden Ophelia’nın 
son anlarını resmeden ünlü eserine 
modellik yapan Elizabeth Siddal(1) 
hakkında; onun yaşadıkları da “tra-
jik” sıfatını Ophelia’dan daha az hak 
etmiyor. Ama Elizabeth Siddal’a geç-
meden önce Hamlet’in, Ophelia’nın 
ölümüne kadar olan bölümünü kısa-
ca aktaralım.

Danimarka Prensi Hamlet, baba-
sının ölümünü haber alınca, eğitim 
için gönderildiği Almanya’dan ülke-
sine döner hemen. Hamlet’in amcası 
Claudius, henüz kardeşinin ölümü 
üzerinden iki ay geçmeden dul krali-
çe Gertrude’la evlenmiş ve tahta geç-
miştir. Hamlet, babasının ölümüyle 
yıkılmış yas tutarken, bir gece baba-
sının hayaleti görünür ve katilinin 
Claudius olduğunu söyleyerek öcünü 
almasını ister ondan.

Hamlet, amacını amcası ve diğerle-
rinden gizlemek için kederden aklını 
yitirmiş rolü yapmaya başlar; aşık 
olduğu Ophelia da onun delirdiğine 
kananlar arasındadır. Ancak Hamlet 
zaman zaman hayaletin sözlerinden 
kuşkuya kapılır ve bir türlü harekete 
geçemez.

Kente gelen gezici bir tiyatro kum-
panyası oyuncularından, sarayda 
yeni kralın huzurunda babasının 
ölümünü -Hamlet’in aklındaki şek-
liyle, bir cinayete kurban giderek- 
canlandırmalarını ister. Kralın oyun 
sırasında aşırı tedirgin olması ve tam 
cinayet anında salonu terk etmesiyle 
Hamlet onun suçlu olduğuna iyice 
ikna olur.  

Sonraki gün annesiyle yüzleşirken, 
odadaki bir duvar halısının hareket 
ettiğini görünce ardındakinin Clau-
dius olduğunu düşünerek bıçağını 
perdeye saplar; fakat konuşmala-
rı gizlice dinlemekte  olan, kralın 
danışmanı ve Ophelia’nın babası 
Polonius’tan başkası değildir. Kral 
da bunu  fırsat bilir ve bu cinayeti 
gerekçe göstererek Hamlet’i İngil-

karşıt duygunun eşsiz bir karışımı, 
daha doğrusu dolanıklığı resmi bu 
kadar etkileyici yapan.

ÇİÇEKLER, ÇİÇEKLER 
Resimdeki çiçekler de anlam yük-

lü; salkım söğüt yitirilmiş aşkı, ısır-
gan acıyı, papatyalar da masumiyeti 
simgeliyor; hercaimenekşeler nafile 
aşkın, iparhanlar da kederin rumuzu; 
unutmabeni çiçeklerinin de adı üs-
tünde. Ophelia’nın boynundaki mor 
menekşelerin anlamı iffet ya da genç 
yaşta ölüm, ki burada herhalde ikinci 
anlamı baskın olsa gerek. Bunlardan 
oyunda adı geçmeyen tek çiçek, uyku 
ve ölümün simgesi olan kırmızı ge-
lincik(2).

Millais bu olağanüstü resmi iki 
aşamada tamamlar. Önce Surrey’deki 
Hogsmill Nehri’nin girinti yaptığı, 
suyun çok durgun aktığı bir nokta 
seçer. Beş ay boyunca günde yaklaşık 
on bir saat çalışarak resmin -Ophelia 
dışındaki- her bir noktasını nakkaş 
titizliğiyle işler. Resimde Ophelia’yı 
çevreleyen bitki örtüsüne bir göz at-
tığınızda, ağaç dallarının, çiçeklerin, 
kamışların hatta suda dalgalanan 
yosunların inanılmaz bir gerçekçi-
likle tuvale aktarıldığını görmemek 
olanaksız. 

Sonra bu benzersiz pastoral sah-
neye Ophelia’nın yerleştirilmesine 
gelir sıra. Ophelia için bulunan mo-
del Elizabeth Siddal’dır. Yoksul bir 
aileden gelen Elizabeth ya da kendi 
kullandığı adla “Lizzie”, şiire ve res-
me meraklı bir genç kızdır; çalıştığı 
terzi dükkanında ressam Walter 
Deverell’in babasıyla tanışır bir gün, 
ona resim çalışmalarını gösterdiğin-
de baba, oğlu için modellik yapması-
nı önerir ona. 

Lizzie’nin modellik yaptığı ilk 
resim, konusunu bir Shakespeare 
komedisinden alan “On İkinci Gece” 
olur. O sırada on dokuz yaşında olan 
Lizzie’nin sanat tutkusundan ve 
modellik sırasındaki sabrından çok 
etkilenen Walter Deverell onu diğer 
ressam arkadaşlarıyla tanıştırır. 

SOĞUK SUDA POZ
Görür görmez Lizzie’nin gösterişsiz, 

sade güzelliğini Ophelia’ya yakıştıran 
Millais’nin resmi tamamlaması bir 
dört ay daha alacaktır. Ophelia’nın 

tere’ye sürgüne gönderir; bu 
arada İngiltere kralına yazdığı 
mektupla da oraya vardığında 
Hamlet’in öldürülmesini ister. 
Ancak Hamlet kurulan tuzağı 
öğrenir ve  Danimarka’ya geri 
dönmeyi başarır. 

Ophelia babasının ölümüy-
le -gerçekten- aklını yitirir ve 
edepsiz şarkılar söyleyerek 
sokaklarda dolaşmaya başlar. 
Sonunda, kıyısında çiçek topla-
mak için gittiği dereye kazayla 
düşer ve boğularak can verir. 

RAFAEL ÖNCESİ 
KARDEŞLİĞİ

John Everett Millais’nin Op-
helia’sı, Hamlet’ten yaklaşık 
iki yüz elli yıl sonra, 1851-1852 
arasında yapılmış bir resim. 
Millais’nin de içinde yer aldığı 
“Pre-Raphaelite Brotherhood” 
(Rafael Öncesi Kardeşliği) akı-
mının sanat ilkelerini başarılı 
bir şekilde yansıtan bir eser 
Ophelia. Rönesans döneminde, 
Rafael ve ardılları tarafından 
oluşturulmuş egemen sanat 
biçemine karşı oldukları için 
bu adı seçmiş bir sanatçı gru-
bu “Rafael Öncesi”. Özellikle 
doğanın en ince ayrıntısına 
kadar ve canlı renklerle, müm-
kün olan en gerçekçi biçimde 
betimlenmesi akımın gelenek-
ten kopan en temel farklılığı. 
Yalnızca beş yıl süren ancak 
etkileri çok daha uzun süren 
bu akımın belki de en tanınan 

eseri Ophelia. 
Resimde ilk göze çarpan, dur-

gun bir derede -çok da derin 
görünmeyen- suyun üzerinde 
batmakta olan bir genç kız. 
Solgun yüzü ve göğsünün bir 
kısmı suyun üzerinde, dudak-
ları şarkı söyler gibi hafifçe 
açılmış, iki elini suyun üstün-
de tutarken avuç içlerini -yak-
laşan eceli sevgiyle kucaklar 
gibi- yukarı doğru açmış. Üs-
tünde son derece süslü ve ağır 
olduğu belli brokar bir elbise 
var, elbisesinin geniş eteği de 
aynı saçları gibi suya yayıl-
mış, hafifçe dalgalanıyor. Sağ 
eliyle birkaç dal çiçek tutuyor, 
karnında ve eteğinde de suda 
yüzen rengarenk çiçekler görü-
yoruz, boynunda da kır menek-
şelerinden bir gerdanlık var. 

Genç kızın betimlenmesin-
deki başarı, dere kıyısında 
da aynı ustalıkla yinelenmiş, 
resimdeki her şey olağanüstü 
ayrıntılı ve canlı. Kıyıda, suya 
doğru yan yatmış salkım sö-
ğüt ağacına gözümüz çarpıyor 
önce, genç kız çiçek toplamak 
için derenin üzerine uzanan 
dalların birine tırmanmış fakat 
gevrek dal ağırlığına dayana-
mayınca suda bulmuş kendini. 
Ancak korkmuş, paniğe kapıl-
mış bir hali de yok Ophelia’nın, 
suya düşerken geniş eteğinin 
içine dolan hava sayesinde 
kısa bir süre daha yüzeyde ka-
lacak ama sonrasında yavaşça 
suya gömülecek belli ki, ama o  
yaklaşan sonun farkında değil-
miş ya da farkındaysa da hiç 
umursamıyormuş gibi, şarkı 
mırıldanıyor. Zayıf ve solgun 
yüzü son derece dingin. 

Bence resmin büyüleyiciliği 
de bu tezattan kaynaklanıyor; 
diz boyu ve âdeta havuz gibi 
durgun bir dere kıyısı, her yeri 
kaplayan rengarenk çiçekler ve 
suyun üstünde neredeyse mut-
lulukla salınan genç bir kızın 
uyandırdığı huzur; buna karşı-
lık, kızın belki saniyeler içinde 
çamurlu dibe gömüleceğini 
bilmenin izleyiciye hissettir-
diği çaresizlik ve keder. Bu iki 
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su içindeki pozunu canlandırmak 
için alttan birkaç gaz lambasıyla 
ısıtılan ayaklı metal bir küvete ya-
tan Lizzie’nin -saatlerce suda kalsa 
da- sızlandığı hiç duyulmaz; hatta 
bir keresinde resmine dalan Milla-
is’nin, yakıtı biten gaz lambalarının 
söndüğünü fark etmemesi yüzünden 
saatlerce soğuk suda poz vermek 
zorunda kaldığı zaman bile, ressamın 
dikkatini dağıtmamak için suyun 
soğuduğunu söylemez. O gün soğuk 
suda geçirdiği saatler yüzünden ağır 
bir zatürre geçirdiğinde bile hiç ya-
kınmaz(3). 

Lizzie’nin Ophelia için poz verirken 
tanıştıkları arasında “Rafael Öncesi” 
ressamlardan Dante Gabriel Rosset-
ti de vardır. Bir süre onun için de 
modellik yapan Lizzie’yle Rossetti 
arasında tutkulu bir aşk gelişir. O 
günden sonra Lizzie yalnızca Rossetti 
için modellik yapacaktır(4). 

Ancak bir sorun vardır, Rossetti 
sürekli Lizzie’ye onu çok sevdiği-
ni ve onunla evlenmek istediğini 
söylemesine rağmen bir türlü onu 
ailesiyle tanıştırmaya yanaşmaz. 
Lizzie yoksul bir aileden geliyorken 
sevgilisinin ailesi oldukça varlıklı-
dır; Rossetti, ailesinin tepkisinden 
korkar. Lizzie’yi yıllarca oyalarken 
çapkınlıkları da eksik değildir, bir-
likte yaşarlarken bile pek çok başka 
sevgilisi olduğu bilinir.

Rossetti’yle geçirdiği yıllarda Liz-
zie’nin fiziksel sağlığı gitgide bozu-
lur, üstelik ağır bir depresyona girer. 
Çareyi, bir süre sonra bağımlısı ola-
cağı “afyon ruhu”nda bulur(5) zavallı 
Lizzie. 

[Elizabeth Siddal’ın hastalığı hak-
kında çok şey bilmiyoruz ancak bazı 
hekimler geçmiş anlatımlara daya-
narak onun anoreksiya ya da tüber-
küloz hastası olabileceğini düşünü-
yorlar.]

Sonunda tanışmalarından on bir yıl 
sonra, 1860’da Hastings’de evlenir-
ler, yanlarında aileleri ya da arkadaş-
ları yoktur, yalnızca sokaktan bul-
dukları birkaç tanık eşliğinde kıyılır 
nikahları. Ancak Lizzie o kadar zayıf 
ve hastadır ki nikah için kiliseye 
kadar bile yürüyememiş, birilerinin 
onu taşıması gerekmiştir. 

AFYON RUHU
Sağlık sorunlarına karşın bir yıl 

sonra hamile kalır Lizzie fakat ne 
yazık ki doğumda bebeğini kaybeder. 
Bunun etkisiyle depresyonu ve afyon 
ruhuna bağımlılığı daha da artar.

Dışavurumculuk, Kübizm, Dadacılık 
ya da Gerçeküstücülük gibi sanat 
akımlarının ortaya çıkmasında, 
fotoğrafla yarışamayacağının bilin-
cinde olan sanatçının, bir fotoğrafın 
gösteremeyeceklerini resmetmeye 
yönelmesi de etkili olmuştur.]

“Rafael Öncesi Kardeşliği”nin ku-
rulduğu ve Elizabeth Siddal’ın ikinci 
katındaki bir odada Ophelia için 
küvette poz verdiği bina bugün hâlâ 
ayakta, sayfada fotoğrafını görebilir-
siniz. 2014 yılında çıkmış bir gazete 
makalesinde, binanın bir gaz şirketi 
tarafından kiralandığı ve ünlü küve-
tin olduğu yerde şimdi ruhsuz bir fo-
tokopi makinasının olduğu yazılıydı. 

Şimdi yeniden baktım, anlaşılan 
gaz şirketi binayı terk etmiş, ofisle-
rin çoğu kiralık.

John Everett Millais’nin Ophelia’sı 
hâlâ çok popüler bir eser, büyük ola-
sılıkla daha önce gördünüz, bundan 
sonra da karşınıza çıkacak. Gördü-
ğünüzde, aldığı aşırı doz uyuşturucu 
yüzünden yatağında yaşama veda 
ederken belki de tıpkı Ophelia gibi 
avuçlarını açarak ölümü kucaklayan 
Elizabeth Siddal’ı da hatırlayın…

(1) Elizabeth’in asıl soyadı Siddall’dır 
ancak ilişkileri başladıktan sonra Rossetti 
onun soyadını Siddal olarak değiştirir.

(2) Çiçeklerin simgeledikleri, o dönem 
İngiltere’sine özgüdür; başka bir yerde ya da 
çağda bunlar değişik anlamlara gelir doğal 
olarak.

(3) Yalnız, Lizzie’nin babası Millais’i ara-
yıp kızının tedavi masraflarının elli pound 
tuttuğunu, eğer bu tutarı ödemezse ressamı 
polise şikayet edeceğini söyler, Millais de 
tedavi masraflarını öder elbette…

(4) Rossetti’yle birlikte olduğu yıllar 
boyunca Lizzie hem resim hem de şiir üzeri-
ne çalışır ancak sağlık sorunları yüzünden 
bunların belli bir düzeyi aşması mümkün 
olmayacaktır.

(5) Afyon tentürü, Laudanum. 16. ve 17. 
yüzyıllarda İngiltere’de ağrı kesici ve yatış-
tırıcı olarak  bugünkü aspirin ya da parase-
tamol ilaçları gibi yaygın olarak kullanılırdı; 
düzenli kullanımda bağımlılık yapan bir 
maddedir.

(6) Elizabeth Siddal’ın, karnındaki 
bebeğin birkaç gün boyunca hareket etme-
mesi yüzünden, onun da ölmüş olduğunu 
düşündüğü, canına bu yüzden kıydığı da 
söylenir, ancak bunların hiç biri tahminden 
öte değildir.

(7) Lizzie’nin özürlü kardeşi.
(8) 20. yüzyılda, adında “realism” ge-

çen sanat akımları bile olmuştur kuşkusuz 
ancak bunların hiçbiri fotoğraf kadar ger-
çekçi olma sav ve amacında değildir; belki 
Hiperrealizm’i bunun dışında tutmak gerek 
ancak bu akımı sanattan çok zanaat olarak 
değerlendirmek bence daha doğru.

Durumu çocuk doğurmaya 
hiç elverişli olmamasına karşın 
aynı yıl yine hamile kalır. Bir 
Şubat akşamı Rossetti eve dön-
düğünde onu yatağında cansız 
yatarken bulur, aşırı dozda af-
yon ruhu alarak canına kıymış-
tır(6). Rossetti onun öldüğüne 
inanamaz, eve çağırdığı hekim 
yapılabilecek bir şey olmadığını 
söylese de üç farklı hekimi daha 
çağırtır ve onu yaşama döndür-
meleri için yalvarır her birine.

Lizzie’nin ölmeden önce bı-
raktığı not Rossetti tarafından 
yakılır. Anlatılanlar doğruysa, 
Rossetti, eşinin geceliğine 
iğnelenmiş ve “Lütfen Har-

ry’e(7) iyi bakın” yazılı notu 
-eşinin intiharının doğuracağı 
skandalı düşünerek- yok eder. 
Sonradan eşinin, kendi canına 
kıyanlardan esirgenen dini bir 
törenle gömülebilmesi için bu 
notu yok ettiğini söyleyecektir.

Öykünün sonrası biraz ga-
rip; Rossetti cenaze töreninde, 
Lizzie için yazdığı tüm şiirlerin 
bulunduğu defteri de tabutun 
içine koyar ancak aradan yedi 
yıl geçince, tek kopyanın o 
olduğunu söyleyerek mezarın 
açılması için yetkililere başvu-
rur. Lizzie’nin mezarı açılarak 
şiir defteri alınır ve Rossetti’ye 
teslim edilir. Mezarın açılma-
sında hazır bulunanlar, cese-
din hiç bozulmamış olduğunu 
ve canlıymış gibi göründüğü-
nü anlatırlar sonradan, yalnız-
ca kızıl saçları uzamış ve tüm 
tabutun içini kaplamıştır.

Millais’nin Ophelia’sı ilk ser-
gilendiğinde çok da iyi eleşti-
riler almaz ancak aradan yıllar 
geçtikçe eserin değeri daha iyi 
anlaşılacak ve 19. yüzyıl İngiliz 
sanatının bir başyapıtı olarak 
selamlanacaktır.

FOTOĞRAFA KARŞI 
RESİM 

[“Rafael Öncesi Kardeşliği” 
çok uzun ömürlü olmaz, an-
cak sonrasında resim sanatını 
etkilemeye devam eder. Büyük 
olasılıkla dönem İngiltere’sin-
de Kilise’nin azalan etkisi ve 
yaşamın daha seküler olma-
sıyla gelenekten kopan ve 
doğayı olabildiğince gerçekçi 
resmetmeyi amaçlarken konu-
larını klasik eserler gibi din ya 
da antik mitoloji yerine edebi-
yattan alan bu akımın fotoğ-
rafla ilgisini araştırmak ilginç 
olabilir. 

Resmin o güne dek neredey-
se tekelinde bulundurduğu, 
bir şeyi görsel olarak aktara-
bilme ayrıcalığının,  Ophelia 
tablosundan yirmi yıl önce 
icat edilen fotoğraf çekme dü-
zeneğiyle birlikte yavaş yavaş 
ortadan kalktığını unutmamak 
gerekir. “Rafael Öncesi”nin 
Gerçekçi biçeminin, fotoğrafın 
gitgide gelişmesiyle birlikte 
önemini yitirdiğini düşünmek 
yanlış olmaz(8). Kim bilir bel-
ki de sonradan İzlenimcilik, 

Elizabeth 
Siddal (ren-
klendirilmiş 
fotoğraf)

7 Gower 
Street, Lon-
dra, Ra-
fael Öncesi 
Kardeşliği’nin 
kurulduğu 
ve Lizzie’nin 
Ophelia için 
poz verdiği 
bina
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Gönüllerin şampiyonu

Yazarımız Prof. 
Dr. Erhan Erkut, 
üniversite-
lerde 112 
bin boş 
kontenjanın nedenlerini 
yazdı: YÖK’ün yanlış kon-
tenjan planlaması, ÖS-
YM’nin kurgu hatalı sınavı 
ve yine hatalı planlanmış 
tercih dönemi...  5’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki açı-
lış törenlerinde çocuklarla birlikte kur-
dele kesti. Ancak sabırsızlanıp kurdeleyi 
erken kesen bir çocuğun kafasına eliyle 
“tıklatması” şaşkınlık yarattı, tepkiye 
neden oldu. CHP’li Tuncay Özkan, “Bir 
çocuğa böyle davranamazsın” dedi. 3’te

‘Hudut namustu’ pankartı asan 
gençlerden Ahmet Çakmak kaybol-
muş, kaçırıldığı iddia edilmişti. Ah-
met Çakmak önceki gün sosyal med-
yada bir video ile ortaya çıktı. 

Ahmet Çakmak videoda “Bana 
bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. 
Yanındakiler para ve başka şeyler 
vadettiler” diyordu ancak bunları 
tehditle söylediği ortaya çıktı. 

Ahmet Çakmak, polise, Selçuk Öz-
dağ’a saldırının da faili olan Abdur-
rahman Gülseren tarafından Ülkü 
Ocakları Genel Merkezi’ne götürüle-
rek tehdit edildiğini anlattı. 2’de

Avrasya Araştırma’nın sahi-
bi Kemal Özkiraz, yüzde 7’lik 
seçim barajı değerlendirmesi 
paylaştı. MHP yöneticileri İzzet 
Ülvi Yönter ve Nevzat Ünlü-
türk’ün hedefi oldu. Özkiraz, 1.5 
yaşındaki çocuğuna bile küfür 
edildiğini açıkladı. 2’de

Şırnak İdil’de zırh-
lı polis aracı yolda 
bisiklet süren Miraç 
Miroğlu’na çarparak 
ölümüne neden oldu.  
HDP “Katlettiler” 
tepkisi gösterdi. Baba 
Salih Miraç “Benim 
oğlum neden öldü?” 
diye sordu, “Bizi kim-
se duymuyor” dedi. 
HDP’li Meral Beştaş, 
“Bu cezasızlık bitme-
li” çağrısı yaptı. 2’de

A Milli Kadın Voleybol takımı Hollanda’yı 3-0 ile 
devirerek Avrupa 3’üncüsü oldu. Az sayıdaki bazı 

kesimler hariç hepimizi gururlandırdı. 13’de

Kızlarımız Avrupa üçüncüsü oldu

DAĞ BASI

Kurdeleyi erken 
kesti diye kızdı

İçinden 
YÖK geçen 
‘mükemmel 
fırtına’

Kadın 
çığlığı 
dinmiyor: 
Acı tablosu 
yine vahim

Kafasına 
vurarak 

çocuğu 
uyardı

İki BAE 
ajanı ile 
Peker’i 

takas 
teklifi 

iddiası

Bu  
sesi  

duyan  
yok

Gençlere 
ÖTV’siz 
oto sözü

CHP lideri Kılıçdaroğ-
lu, sosyal medyadan 
gençlere 6 vaatte bulun-
du, “Sıfır ilk otomobili-
nizden ÖTV almayaca-
ğız” dedi. 4’de

Cebelitarık’ta 
gol şov 0-3

Siyasetin 
küfür  
tehdit hâli

MHP yöneticileri 
İzzet Ülvi Yönter ve 
Nevzat Ünlütürk Kemal Özkiraz, polis koruması 

isteyeceğini ve suç duyurusun-
da bulunacağını söyledi.

 Ahmet Çakmak, 
videoyu kendisine 
zorla çektirdiğini  
söylediği  
kişilerden  
şikâyetçi oldu.

Ahmet  
Çakmak

Abdurrahman 
Gülseren

Atıf Ünaldı 11’de

LAIKÇILIĞI 
DEĞIL 

LAIKLIĞI 
SAVUNMAK

MURAT AKSOY
YAZDI  2’DE

MURAT AKSOY
YAZDI  3’TE

AYTUNA TOSUNOĞLU
YAZDI  4’DE

DOĞALCILAR

Menekşe Tokyay 12’de

AŞI KARŞITLIĞINDA 
MEDYANIN _SİSİFOS_ 

SORUMLULUĞU

SAVUNMA 
SANAYII

AH BE FILENIN 
SULTANLARI…

ONUR OYDOĞAN
YAZDI  14’DE

TÜRK 
TELEKOM 

FİBER OPTİK
DÖŞEMİYOR

40 milyon 
euroluk 
anlaşma  
imzaladığı 
TCDD’ye genel 
müdür oldu 8’de

 3’te

 7’de
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‘Pankartı Kavuncu 
astırdı’yı tehdit ile 
söyleten ‘tanıdık’

‘Hudut namustu’ pankartı 
astığı için gözaltına alınan 
gençler arasındaki Ahmet 
Çakmak, ortadan kaybol-
muş kaçırıldığı iddia edil-
mişti. Sonrasında Ahmet 
Çakmak önceki gün sosyal 
medyada bir video ile orta-
ya çıkmıştı.  Ahmet Çakmak 
videoda “Bana bu pankar-
tı Buğra Kavuncu astırdı. 
Yanındakiler para ve başka 
şeyler vadettiler” ifadeleri-
ni kullanmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Baş-
kanı Buğra Kavuncu ise bu 
videonun ardından sosyal 
medya hesabından bir açık-
lama yaparak bu iddiaları 
reddetti ve “Ben bir an önce 
genç arkadaşımızın bulun-
masını, neredeyse kimler 
tarafından tutuluyorsa 
sağlıklı bir şekilde emniyet 

tarafından tespit edilmesi-
nin gerekli olduğunu düşü-
nüyorum” demişti.

‘ÜLKÜ OCAKLARINA 
GÖTÜREN SELÇUK ÖZDAĞ’A 
SALDIRININ FAİLİ’

Ahmet Çakmak’ın ortaya 
çıktıktan sonra emniyette 
verdiği ifade ortaya çıktı. 
Ahmet Çakmak ifadesinde 
Selçuk Özdağ’a saldırının fa-
ili olan Abdurrahman Gülse-
ren tarafından Ülkü Ocakları 
Genel Merkezi’ne götürül-
düğünü ve burada ailesiyle 
tehdit edildiğini o yüzden 
Buğra Kavuncu’yu suçlayan 
videoyu çektiğini anlattı.

‘DAHA ÖNCE SALDIRIYA 
UĞRAYAN GENCİ ÖRNEK 
GÖSTERDİLER’

Ahmet Çakmak’ın ifadesi 
şöyle:

“Hamamönü’nde Ab-
durrahman Gülseren ile 
buluştum. Kendisi bana 
kefil olmak için geldiğini 
söyledi. Birlikte saat 18:00 
civarında Ülkü Ocakları 
Genel Merkezi’ne gittik. 
Burada Ömer Şanlı isimli 
yönetici olan bir kişi ile 
görüşecektim. Beni 15 daki-
ka civarında bekletti. Sonra 
odasına girdiğimde sinirli 
bir şekilde ‘Kolunu bacağı-
nı kırarım’ dedi. Arkadaş-
larımın ve benim ikamet 
ettiğimiz adresleri gösterdi. 
Bana İstanbul’da saldırıya 
uğrayan arkadaşım Semir’i 
kastederek ‘Ondan daha 
kötü olacaksınız’ dedi.”

Ahmet Çakmak, videoyu 
kendisine zorla çektirdiğini 
söylediği kişilerden şikâ-
yetçi oldu.

MURAT
AKSOY

Son olarak Yargıtay binasının açılışındaki AK Parti 
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir 
yanında Diyanet İşleri Başkanı diğer yanında Yargı-
tay Başkanı ile olan dualı açılış fotoğrafı, siyasi ikti-
darın laiklik konusuna bakışına önemli bir örnektir.

Bu fotoğrafı sembolik bulmamış olabilirsiniz 
belki. 

Yine geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı’nın 
Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kâbe figürü 
etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin 
soruşturmada AYM’ye verdiği cevapta, ‘eşcinselli-
ğin İslam’a göre haram olduğunu’ belirtip tutukla-
maların ‘kanuna uygun olduğunu’ savunmasını da 
hatırlayalım. 

Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Bütün bu örnekler, siyasi iktidarın laiklik ve laik 

kurumlara duyduğu rahatsızlığın işaretidir. Ki bu 
süreç aynı zamanda laikliğin adım adım aşındırıl-
masıdır da. 

Eğitimde olanı, medyada olanı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı üzerinden uygulanan endoktiriner uygu-
lamaları saymıyoruz. 

Laik kesimden Yargıtay binası açılışındaki dualı 
fotoğrafa gelen eleştirileri, iktidara yakın akademis-
yenler, “laikçi” tavır olarak yorumluyor. 

Yorumluyor ama öyle olmadığını kendisinin bildi-
ğine kuşku yok. 

Evet Türkiye belki İran, Arabistan, Taliban Afga-
nistan’ı olmayacak ama siyasi iktidar tasarruflarıyla 
da laik, seküler olmaktan da giderek uzaklaştığı da 

bir gerçektir. 

LAİKLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? 
Öncelikle ifade edelim ki, her kavram gibi laiklik 

de tek başına ‘nötr’ bir kavramdır. Toplumsal zihni-
yet içinde şekillenir. Laiklik de bunlardan biridir. 

Laiklikle ilgili olarak; 
i) Laikliğin Türkiye’de yorum ve uygulanışı, 
ii) “Nasıl bir laiklik?” sorusunun cevabı ve bura-

dan hareketle 
iii) “siyasetin/kamusal alanın” meşru sınırlarını 

çizmedeki rolü, tartışılması gereken noktalar olarak 
karşımıza çıkarmaktadır. 

Türkiye’de mevcut devlet-toplum ilişkisini ta-
nımlayan otoriter anlam dünyası “laikliği” de aynı 
zihniyet içinden tanımlamıştır. Bu açıdan Türkiye’de 
“Batılılaşmanın” salt yaşam tarzı olarak ele alınıp 
Batılı olduğunu sanması ve zihniyet düzleminde 
herhangi bir değişim yaratmaması, Osmanlı’dan 
Türkiye’ye geçişte modernlik adı altında toplumun 
tepeden kurgulandığı, tek tip doğru ve buna bağlı 
yaşam tarzının topluma empoze edilmesi olarak 
sunulmuş ve “laiklik” de bu sürecin en önemli taşı-
yıcısı olmuştur. 

Laiklik yorumu, Türkiye için, toplumun zihniyet 
düzleminde değil, salt şeklî olarak modernleşmesi 
adına, dinin ve dinsel görünürlüğün kamu saha-
sının dışına çıkarılması ve özel alanda da bu dinin 
tarif edilmesi noktasına kadar gidebilmiştir. 

Bugün laiklik kavramsal düzeyde; toplumlarda 
var olan farklı dinsel taleplerin kamusal alanda 
bir arada yaşayabilmelerinin düzenlenmesi soru-
nudur. Yani laiklik esas olarak dinsel ya da din dışı 
hiçbir inanç sisteminin kamusal gücü ele geçirerek, 
toplumda var olan diğer inanç sistemleri üzerine 
baskı kurmamasıdır. Yani karşılıklı kabul ve birlikte 
yaşama arzusudur. 

Çağdaş laiklik, toplumdaki farklı inançların hak 
ve özgürlüklerini koruma hakkı ve bunları sağlaya-
bilmek için tarafsız bir devlete ihtiyaç duyar. Böyle 
bir ortam, farklı inançları ortak kamu sahasından 
soyutlamak yerine farklı inançların bir arada yaşa-
masına imkân yaratır. Kısaca demokrat zihniyetten 
gidersek bugün laiklik tanımı dörtlü bir işlev yük-
lenmek durumundadır; 

1. Din, devlet işlerinin ayrılması, 
2. Devletin var olan tüm dinsel duyarlılıklara eşit 

uzaklıkta olması, 
3. Farklı dinsel duyarlılıkların kamusal alanda 

kendilerini ifade edebilmelerinin yasal güvencesini 
sağlamak ve 

4. Devletin yükleneceği hakemlik müessesesinin 
var olan eşitsizlikleri de göz önüne alarak güç iliş-
kileri karşısında zayıf olanı, güçlülere karşı koruyan 
bir işlevi yerine getirmelidir. 

LAİKLİĞİ DEMOKRATLAŞTIRMAK 
Burada hemen ifade edelim ki, AK Parti öncesin-

de laiklik yorumun demokrat olduğunu söylemek 
olası değildir. Başörtüsü tartışmasından 2007 cum-
hurbaşkanlığı seçiminde yaşanan 367 krizine kadar 
pek çok siyasal tavır alış laikliğin otoriter yorumu-
nun tezahürleri olarak karşımıza çıktı. 

2011 sonrasında AK Parti’nin savrulduğu kimlik 
politikası temeli de bu açıdan tersinden anti-laikçi 
bir uygulamadır. AK Parti laikliği aşındırırken, yine 
otoriter zihniyeti izleyerek bu kez tüm toplumu 
yukarıdan aşağıya devletin güç ve imkânlarıyla 
dönüştürmeye çalışıyor. 

Bu yüzden devlet, toplumda yaşayan inanç-
lar karşısında tarafsız değildir. Hakem olamayan 
devlet, kamusal alanda bir taraf haline gelmiştir. 
Bu taraf olma kültürel kimlik tercihi olarak kaşımıza 
çıkmaktadır. 

Oysa bizim laikliğe ama en çok da demokrat zih-
niyet içinden tanımlayacağımız bir laikliğe ihtiyacı-
mız var. Bu sadece, din-devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması değil, aynı zamanda, devletin var olan 
tüm dinsel duyarlılıklara eşit uzaklıkta olmasını da 
zorunlu kılar. 

Bununla birlikte devlet, farklı dinsel duyarlılıkla-
rın kamusal alanda kendilerini ifade edebilmeleri-
nin yasal güvencesini sağlamak ve var olan eşitsiz-
likleri de göz önüne alarak güç ilişkileri karşısında 
zayıf olanı, güçlülere karşı koruyan bir işlevi yerine 
getirmelidir. 

Bu yüzden laikçiliği değil laikliği, demokrat bir la-
ikliği savunmak ve güçlendirmek için çabalamalıyız.  

Laikçiliği değil laikliği savunmak

Zırhlı aracın çarpıp ölümüne 
neden olduğu Miraç’ın 
babası: Bizi kimse duymuyor

İdil’de zırhlı aracın çarptığı 
Miraç Miroğlu adlı çocuk öldü. 
Baba Salih Miroğlu, zırhlı 
araçların öldürdüğü çocukları 
hatırlatarak, “Kimse sesimizi 
duymuyor, hiçbir çocuk artık 
ölmesin” dedi. Şırnak’ın İdil 
ilçesinde dün zırhlı polis aracı 
7 yaşındaki Miraç Miroğlu’na 
çarptı. Turgut Özal Mahal-
lesi’ndeki olayın ardından 
Miroğlu, İdil Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı ancak tüm 
müdahalelere rağmen kurtarı-
lamadı. Miroğlu’nun cenazesi 
önceki gün akşam saatlerinde 
defnedildi. Baba Salih Miroğlu 
Duvar.com.tr’den Hacı Bişkin’e 
oğlunu anlatırken, “Hayat 
doluydu” diyerek “Benim 

oğlum neden öldü?” 
diye sordu. İddiaya 
göre Miraç Miroğlu 
önceki gün sokakta 
bisiklet sürerken bir 
zırhlı polis aracı çarptı. 
Miroğlu ailesi olayın nasıl 
meydana geldiğini bilmedik-
lerini söylerken zırhlı araçların 
devriye gezdikleri esnada sü-
ratli olduklarını belirtti. Mi-
roğlu’nun babası Salih Miroğ-
lu ise olayın yaşandığı sırada 
evde olmadığını, oğluna zırhlı 
aracın çarptığını duyduğu an 
eve koştuğunu söyledi, “Ar-
tık hiçbir çocuk ölmesin. Biz 
ne dersek diyelim sesimizi 
duymuyorlar. Artık hiçbir şey 
diyemiyoruz” dedi.

Avrasya Araştırma Şirketi 
Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal 
medya kanalında yaptığı analizin 
ardından MHP’li isimlerin hedefi 
haline geldi. 

Avrasya Araştırma Şirketi 
Başkanı Kemal Özkiraz, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı İzzet 
Ulvi Yönter’ın kendisini arayarak 
tehditlerde bulunduğunu ve 1,5 
yaşındaki kız çocuğuna yönelik 
ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyledi. 
Özkiraz, MHP’li Yönter hakkında pedofili 
davası açacağını ve ölüm tehdidi aldığı için 
koruma talebinde bulunacağını söyledi. 

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 
Nevzat Ünlütürk de Özkiraz’a sosyal medya-
dan hakaret ve küfür dolu bir mesaj paylaştı: 
“Ulan müptezel… CHP’den aldığın parayla 
zilletin borazanlığını yapıyorsun.. Kemik yala-
yıcı yavşak!”  

Özkiraz, “MHP’li Yönter beni aradı. Telefo-
nu açtığım gibi; ‘Ulan o... ç...u... Senin ananı 
avradını...’ gibi küfürlerle saldırdı. Daha son-
ra 1,5 yaşındaki çocuğuma tecavüz etmekle 
tehdit etti. Bana ölüm tehdidinde bulundu. 
Benim ve sevdiklerimin can güvenliği tehlike-
de; koruma talebinde bulunacağım. Yönter’e 

pedofili davası açacağım” dedi.

‘PANKART AÇIP, 
KENDİMİ YAKARIM’

MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk’ün 
de İzzet Ulvi Yönter’in talimatları 
doğrultusunda kendisine saldır-
dığını ifade eden Özkiraz, “MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
özel kalemine ulaştım ve Yönter 
hakkında şikâyetimi ilettim. Gere-

kirse MHP Genel Merkezi’nin önünde pan-
kart açıp kendimi yakarım. Kendimi öldürt-
mek pahasına eylem yapacağım” dedi.

Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı İzzet Ulvi Yönter’in kendisini arayarak 
hakaret edip ölümle tehdit ettiğini sosyal 
medyadan da duyurmuştu:

 “İzzet Ulvi Yonter isimli MHP genel başkan 
yardımcısı 1 dk once arayıp 1.5 yaşındaki kı-
zıma varana kadar küfür etti. Beni öldürmek-
le tehdit etti. Bu da oldu. MHP genel başkanı 
yok mu? @dbdevletbahceli”

MHP yöneticileri daha önce de birçok kez 
MHP’yi ya da MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi 
eleştiren kişilere hakaret edip hedef gösterdi 
ve birçok kişi de sokaklarda saldırıya uğrayıp 
ölümden dönenler oldu.

Siyasetin küfür-tehdit hali bitmiyor 
MHP’nin son hedefi Özkiraz

HDP: Yeter, bu cezasızlık bitmeli

Onlarca ölü, onlarca yaralı: ceza yok

HDP, Şırnak’ta kolluk 
kuvvetlerine ait zırhlı ara-
cın çarpması sonucu yedi 
yaşındaki bir çocuğun kat-
ledildiğini bildirdi. HDP’nin 
Twitter hesabı üzerinden 
şunlar kaydedildi: 

“Bugün İdil’de zırhlı 
aracın çarptığı 7 yaşında-
ki #MihraçMiroğlu isimli 
çocuk katledildi. Kürt ille-
rinde güvenlik güçlerinin, 

onların kullandıkları araç-
ların karıştığı ölümler kaza 
değil katliamdır. Bu kaçıncı 
kaçıncı çocuk, kadın, yaşlı 
katliamı? Artık yeter, Êdî 
bes e! (Artık yeter)“

HDP Grup Başkan Vekili 
Meral Danış Beştaş: “ İçiş-
leri Bakanlığı’ndan açıklama 
bekliyoruz. Sorumluların 
cezalandırılması sağlanmalı, 
cezasızlık bitmeli…” 

Başak Demirtaş:  
“Bütün Türkiye’ye ses-
lenmek istiyorum. İdil’de, 
Miraç Miroğlu adında 7 
yaşında bir çocuk, bisikle-
tiyle oynarken zırhlı aracın 
çarpması sonucu yaşamını 
yitirdi. Duydunuz mu?  Bu-
güne kadar onlarca çocuk 
aynı şekilde öldü. Hepsinin 
Kürt olması tesadüf mü? 
Yeter artık yeter ya!” 

İnsan Hakları Derneği 
Diyarbakır Şubesi’nin hazırla-
dığı rapora göre ise son 10 yıl 
içinde zırhlı araçların karıştığı 
63 kazada, 16’sı çocuk, 6’sı 
kadın olmak üzere toplam 36 
kişi öldü, 85 kişi yaralandı. 

 6 yaşındaki Efe Tekin, 6 
Haziran 2018’de Toplumsal 
Müdahale Aracı (TOMA) 
çarpması sonucunda öldü. 
Tektekin’in 65 yaşındaki 
dedesi Mehmet Tektekin 
de torununun ölümünden 
15 ay önce yine zırhlı aracın 

çarpması sonucu ölmüştü. 
Tektekin’i ezerek ölümü-
ne neden olan polis İ.A. 
hakkında “taksirle ölüme 
neden olma” suçundan 2 ila 
6 yıl arasında hapis istemiy-
le dava açıldı. Geçtiğimiz 
hafta ortaya çıkan bilirkişi 
raporunda ise Efe Tektekin 
“asli”, polis “tali” kusurlu 
bulundu.

 Şırnak’ın Silopi ilçesin-
de 2017 yılında 7 yaşındaki 
Muhammet ve 6 yaşındaki 
kardeşi Furkan Yıldırım oda-

larında uyurken evin duvarı-
na çarpıp içeri giren panzerin 
altında kalarak öldüler. Cizre 
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de yargılanan polis memuru 
hakkında beraat kararı veril-
di. Dava sırasında zırhlı aracı 
kullanan polisin sertifikasız 
olduğu ortaya çıkmıştı.

 2018 yılında Şırnak’ın 
Cizre ilçesinde 5 yaşındaki 
zırhlı aracın çarpması sonucu 
Onur Özalp, ağır yaralandı. 
Özalp kazadan 9 ay sonra 
vefat etti.

Cumartesi Anneleri  
858’inci haftada Kenan  
Bilgin için adalet istedi

Cumartesi Anneleri, 858’nci haf-
ta basın açıklamasında kayıplarının 
akıbetini sormaya devam etti. Cumar-
tesi Anneleri, 19 Eylül 1994’te gözal-
tında kaybedilen Kenan Bilgin için 
adalet istedi. Cumartesi Anneleri bu 
hafta yaptıkları basın açıklamasında, 
“Türkiye’de yüzlerce insan bir devlet 

politikasının sonucu olarak gözaltında 
kaybedildi. Gözaltında kaybetmelerle 
ilgili başvuruların büyük bir kısmı so-
ruşturma ve yargılama konusu olma-
dan kapatıldı. Şeklen soruşturma ya-
pılanlar ve dava açılanların neredeyse 
tamamında zamanaşımı ve beraat 
kararları verilerek süreç cezasızlıkla  

sonuçlandırılır. AİHM’de oybirliği ile 
mahkumiyet kararı verilen dosyalar 
bile iç hukukta cezasız bırakıldı. Kayıp 
yakınları ve hak savunucuları olarak, 
iktidarlar değişse de değişmeyen bu 
inkar ve cezasızlık ikliminde kayıpla-
ra, hakikate ve adalete ulaşmak için 
mücadele ediyoruz” dedi.

Fehmi Koru: Yoksa MHP ittifaktan 
ayrılmayı mı düşünüyor?

Gazeteci Fehmi Koru, kişisel 
blogunda yazdığı yazıda, Cum-
hur İttifakı’nın koalisyon ortağı 
MHP’nin ittifak dışında, kendi 
başına seçime gidebileceğini yaz-
dı. KHP Lideri Bahçeli’nin seçim 
barajının yüzde 7’ye indirilmesi 
uzlaşmasıyla ilgili değerlendirme 
yaparken, “Yani aslında Cumhur 
İttifakı içerisinde yer almaya 
devam edecekse MHP’nin barajın 
yüzde 10 veya yüzde 7 olmasını 
dert etmesi zaten gerekmiyor” 
dedi. Koru şöyle devam etti:

“Barajın aşağıya indirilmesi 
konusunda ısrarın sebebi ne? 

Akla gelen ilk sebep, doğal olarak, 
şu sorunun cevabında yatıyor: 
“Yoksa MHP önümüzdeki seçi-
me gidilen günlerde ittifaktan 
ayrılmayı mı düşünüyor? Cum-
hur İttifakı ortaklık halindeki iki 
partiye de şimdilerde yaramıyor; 
AK Parti’nin oylarında ciddi düşüş 
yaşandığı gibi, milliyetçi oylar da 
İYİ Parti’ye kayıyor. Önümüzdeki 
günlerde doğruluğu test edilecek 
ihtimal şu: MHP cumhurbaşkanı 
adayı göstermeyip AK Parti ile 
birlikte hareket etmekte mahzur 
görmese de genel seçime tek 
başına girmeyi yeğleyebilir.”



CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdo-
ğan’ın Rize’de katıldığı açılışta kurdeleyi 
erken kesen çocuğun kafasına vurarak 

uyardığı görülen bir videoyu, pay-
laşarak tepki gösterdi. Özkan, pay-
laşımını şu not ile birlikte yaptı: “Ne 
yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara 

böyle davranamazsın. Kim olursan ol!”
Erdoğan önce, “Tayyip Dede” diyerek 

söze başlayan ve kendisine bir şeyler 
anlatan çocuğa, “Tamam be, tamam 
ulan” sözleriyle karşılık verdi. Daha son-
ra önünde duran aynı çocuğu, kurdeleyi 
erken kestiği için arkasından başına 
vurarak uyardı. 

Erdoğan’ın bu davranışı iktidar yanlısı 
medya organları tarafından “Açılışta gü-
lümseten anlar” başlığıyla servis edildi.

Bir başka videoda da açılış kurdelesi 
kesmek için toplanılan sahnede, saçını 
tepeden topuz yapıp bağlayan uzak 
taraftaki bir çocuğu yanına çağırıp “Ulan 
oğlun ne yaptın, ne bu halin, geç şura-
ya” dediği duyuluyor…
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Rize’de Salarha Tüneli açılış  
törenine katıldı. Erdoğan konuşmada 
yaptığı konuşmada, “Rize’nin uşakları bu 
muhalefete, bu ana muhalefete, bu terör 
örgütü artıklarına pabuç bırakmaz” dedi. 

Erdoğan’ın şunları söyledi: “Cumhur 
İttifakı olarak birlikte beraberlik içerisin-
de 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? 
Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. 
Salgın ve afetlerle adeta büyük imtihan-
lar geçirdik. Bu müsibetlerin teki başka 
bir ülkede yaşansa emin olun ortaya 
çıkacak krizin altından bunlar kalkamaz-
dı. Allah’ın izniyle biz kalktık. Bütün bu 
felaketleri temizleyerek yolumuza devam 
edeceğiz. İnanıyorum ki Rize’nin uşakla-
rı bu muhalefete, bu ana muhalefete, bu 
terör örgütü artıklarına pabuç bırakmaz.”

Erdoğan’dan tanıdık seçim taktiği… 
Tüm muhalefete: Terör örgütü artıkları

ATILLA
KIYAT

Savunma sanayiindeki gelişmeler, 
dillerinden düşüremedikleri İHA ve 
SİHALAR, inşa ettiğimiz harp silah ve 
vasıtalarındaki yerli malzeme oranı, 
tabii ki, her birimizi son derece mutlu 
ediyor. Ama bu gelişmelerin, sanki, 
bir anda olmuş gibi lanse edilmesi, 
“Bunların hepsi bizim iktidarımız 
zamanında oldu” denmesi, biz emekli 
silahlı kuvvetleri mensuplarına karşı 
yapılmış bir haksızlık ve vefasızlıktan 
öte saygısızlıktır. 

Bugün hayata geçirilen bütün bu 
projeler, uzun yıllara dayanan, büyük 
bir bilgi birikiminin ve yıllar önce ya-
pılan planlamaların sonucudur. 

Bugünkü eğitim sistemi ile personel 
açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
daha güçlü hale geldiğinin söylenme-
si, bilgi noksanlığı değilse, Türk Silahlı 
Kuvvetler personelinin geçmişi ile 
bağlarının koparılmasını öngören bir 
projenin hayata geçirilişidir. 

Kendileri iktidara geldiğinde, Deniz 
Kuvvetlerimizin durumuna bir göz 
atalım…

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler-
den 164’ünün deniz kuvvetleri var. 
Bunlardan 41’i güçlü deniz kuvvet-
leri kabul ediliyor. Türk Deniz Kuv-
vetleri dünyanın en güçlü on birinci, 
gemi adedi açısından da beşinci 

deniz kuvvetleridir. 
Subaylarının tamamı tabii ki lisans 

eğitimli, yüzde 41’i yüksek lisans, yüz-
de 3’ü doktora eğitimi almış. 

Tamamına yakını İngilizce, büyük 
çoğunluğu ilaveten Almanca biliyor...

Astsubayların yüzde 30’u lisans 
eğitimli. Kendi gemisini yapan 20, 
kendi gemisini dizayn eden 10 ülke-
den biridir. 

İlk denizaltımız 1939 yılında Taşkı-
zak Tersanesi’nde, ilk refakat muh-
riplerimiz ve ilk modern denizaltımız 
yetmişli yılların başında Gölcük Ter-
sanesi’nde, ikinci harpoon güdümlü 
mermili hücumbotumuz 1978 yılında 

Taşkızak Tersanesi’nde, Yavuz sınıfı 
firkateynlerimizin üçüncüsü 1988 yı-
lında Gölcük Tersanesi’nde inşa edildi 
ve bu gemilerin seri üretimleri anılan 
tersanelerde devam etti. 

MİLGEM projeleri, AR-GE kuru-
luşları, kendi komuta kontrol ve atış 
kontrol sistemlerimizin planlamasını 
yapanlar, Balyoz Kumpası ile önü kesi-
len amiraller...

Her konuda biz ve bizden öncesinin 
mukayesesini yapıyorsunuz... Vefasız-
casına... 

Ama bu gerçekler ortada iken 
bırakın silahlı kuvvetlerin geçmişini 
aşağılamayı... 

Biz emeklilerle, halen rütbeliler 
arasında, geleneksel ve çok güçlü, 
sevgi ve saygı bağından rahatsızsınız 
biliyoruz. 

Ama inanın bu bağın sürdürülme-
si, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devletinin silahlı kuvvetlerinin gücü-
nün arttırılmasından başka bir amaca 
hizmet etmiyor. 

Biliyorum, bir emekli amiralin bu 
gerçekleri dile getirmesi sizi rahatsız 
edecek...

Keşke emrinizdeki komutanlar 
size anlatabilseler de biz emekli 
amiraller konuşmak mecburiyetinde 
kalmasak…

SAVUNMA SANAYİİ

Sağlık Bakanlığı’ndaki rüşvet 
iddialarına soruşturma

Dünyada çok nadir görülen hastalıklar için 
ilaç üreten Alexion isimli ABD merkezli ilaç 
şirketinin Türkiye dahil dört ülkede satışlarını 
artırmak için rüşvet verdiğini itiraf etmesinin 
ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu (SEC) tarafından 21 milyon dolar 
ceza kesilmişti. SEC belgelerinde eski AKP’li 
Sağlık Bakanları Recep Akdağ ile Mehmet 
Müezzinoğlu dönemlerini kapsayan “2010–
2015 yılları arasında Alexion Türkiye şube-
sinin, bir danışman aracılığıyla Soliris marka 
ilaç hakkında düzenlemelerin yapılabilmesi 

için Sağlık Bakanlığı yetkililerine 1.3 milyon 
dolar değerinde rüşvet verdiği” belirtildi.

DHA’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı 
Teftiş Kurulu, bu kapsamda soruşturma 
başlattı. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü aracılığıyla soruşturmanın de-
vam ettiğini eski Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu’na bildirdi. Müezzinoğlu, Teftiş Kurulu’na 
yazılı olarak beyanda bulunarak, söz konusu 
rüşvet iddialarının araştırılmasını kendisinin 
istediğini, ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi 
sahibi olmadığını söyledi.

CHP’li Özkan’dan Erdoğan’a:  
Çocuklara böyle davranamazsın

ERDOĞAN’DAN 
AKŞENER’E: 
GEZİCİLERLE 
BERABERSİN,  
YOLUN AÇIK OLSUN

Erdoğan, partisinin genişletilmiş il toplantı-
sında da konuştu. Erdoğan, Meral Akşener’in 
İBB Başkanı İmamoğlu için ‘Fatih’ benzetmesi-
ne tepki göstererek, “Ne diyor Meral Hanım? 
Kalkıp fethetmiş? Kim, şu anda İstanbul’un 
belediye başkanı. ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye 
duvarlara yazdılar. Nasıl onlarla beraber aynı 
yola giriyorsun? Meral Hanım sen bu Geziciler-
le berabersin. Yolun açık olsun” dedi.

AKŞENER: YOKLUĞUMDA  
BANA SALLAMIŞSIN

Akşener, Erdoğan’a yanıtı Filenin Sultanla-
rı’nın üçüncülük maçını takip etmek için geldiği 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan verdi.

Kamera karşısına geçen Akşener, şunları 
söyledi:

l Sayın Erdoğan, sana Filenin Sultanları’na 
destek olmak için geldiğim Belgrad’dan sesleni-
yorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana 
sallamışsın. İftirada bulunmuşsun.

l Bak sayın Erdoğan! Kendini bu aziz millete 
ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile 
olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453’te 
başladı’ diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı 
senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de 
benimle yol yürümeye devam edemez.

l En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin ev-
ladıyım. Sadece ama sadece milletimle berabe-
rim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm 
sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah!

l Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme 
taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele 
vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe 
olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam 
ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefe-
sini hiç boşuna yorma. 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 
Türkiye’nin Birleşik Arap Emir-
likleri’ne iki ajanın iadesi karşı-
lığında Sedat Peker’in verilmesi 
teklifinde bulunduğunu öne 
sürdü.

Altaylı, dünkü yazısında 
“Detayını elbette hatırlamıyor 
olabilirsiniz ama geçtiğimiz 
yıllarda Türkiye’de önce 2 ardın-
dan 1 Birleşik Arap Emirlikleri 
casusunun yakalandığı haberleri 

hafızanızın bir köşesinde kalmış-
tır” bilgisini paylaştıktan sonra 
“Türkiye, Birleşik Arap Emirlikle-
ri’ne iki ajanın iadesi karşılığında 
Sedat Peker’in verilmesi teklifin-
de bulundu” dedi. Altaylı, şimdi-
lik yanıt verilmeyen teklifle ilgili 
Türkiye’nin olumlu dönüş bek-
lediğini söyledi. Altaylı, yazısını 
“Ama BAE’nin Peker’i bu kadar 
kolay vereceğini pek zannet-
mem” görüşüyle bitirdi.

İddia: Türkiye, Sedat  
Peker için takas önerdi

İkizderelilerden komünist yanıtı: 
BU BİR HALK MÜCADELESİ

Erdoğan’ın Cengiz Holding’e sahip çıkarak, “Ne 
kadar sol, komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz 
bizim önümüzü kesemezsiniz” dediği İkizdereli-
lerden Erdoğan’a yanıt geldi. Diken’den Ayşegül 
Kasap’ın haberine göre İkizdereliler, limana değil 
taş ocağına karşı olduklarını hatırlattılar:

 “Buradaki mücadele yerli halkın başından beri 

yürüttüğü mücadele oldu. Kimin destek verip 
vermediğine bakmadık. Burası siyaset üstü bir 
mücadele yeridir. Yaşam alanımızı korumaktan 
başka bir amacımız olmadı. Olmasına da izin 
vermeyiz. Geri dönüşü olmayacak bir yıkıma 
karşıyız, o kadar. Burada başka amaçlar aranması 
bizleri fazlasıyla üzmektedir.” 

İstanbul Barosu’ndan 
dualı açılış tepkisi

İstanbul Barosu Başkanlığı, Yargıtay’ın yeni hizmet 
binasının açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın dua etmesi ve Yargıtay Başkanı Mehmet 
Akarca’nın da duaya eşlik etmesiyle ilgili olarak, 
“Yargı erkinin mekânının bu yöntemlerle açılması, 
bir hukuk devletinde asla kabul edilemez” açıklama-
sını yaptı. Açıklamada, “Yeri geldiğinde söylenmiş 
en güzel sözlerden biri olan ‘devletin dini adalettir’ 
tümcesine özel önemler atfederken, bu tümceyi 
anlamsız kılan bir uygulama, ‘din devleti’ fotoğrafını 
verecektir” denildi. 

Muammer 
Güler’in 

‘algı’ 
hassasiyeti

17/25 Aralık sürecinde oğlunun 
evinde yapılan aramalarda bir milyon 
dolar, çelik kasalar ve para sayma 
makineleri çıkan eski İçişleri Baka-
nı Muammer Güler açıklama yaptı. 
Ama bu öyle 17/25 Aralık açıklaması 
değil. O dönemde istifa etmek zorun-
da kalan Güler, AKP’lilerin oylarıyla 
Yüce Divan’a gitmekten kurtulmuştu. 
Bu açıklama; geçmişte Halkbank’ın 
bir şubesinde yapılan dolandırıcılık-
ta M.G. olarak adı geçen mağdurun 

Muammer Güler olduğunun ortaya 
çıkmasıyla ilgili.

Gazeteci Emin Çölaşan 17-25 Aralık 
öncesi yaşanan bu olayda Halkbank 
İstanbul Kapalıçarşı şubesinin müdire-
si olan S.Ö. müşterilerin dört milyon 
lirasını dolandırmasını, parası buhar-
laşanlar arasında M.G. isimli bir banka 
müşterisi olmasını da hatırlatarak 663 
bin TL ile 170 bin ABD doları zimmete 
geçirilen M.G.’nin Muammer Güler 
olup olmadığını sordu. M.G.’nin bu 

olay dolayısıyla şikâyetçi olmadığını, 
davacı olmadığnı da belirtti 

Çölaşan’a bir yanıt kaleme alan 
Muammer Güler, o kişinin kendisi ol-
duğunu doğruladı. Güler, olayın tekrar 
gündeme getirilmesine üzüldüğünü 
belirterek “Hakkımda olumsuz algıya 
sebebiyet vermemek için işbu yazıyı 
kaleme alma zorunluluğu doğmuştur” 
ifadesiyle açıklama yaptı. Söz konusu 
paranın da mal varlığı beyanında yer 
alan bir para olduğunu söyledi.



Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 
pandemi sonrası okulların yüz yüze açılması 
ve eğitim sistemiyle ilgili soruların yer aldığı 
araştırmasını yayınladı. Özetle şöyle:

 Vatandaşlara “okulların açılarak yüz yüze 
eğitime başlanmasını doğru buluyor musu-
nuz?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde yüzde 
72’sinin okulların açılmasının doğru bir karar 
olacağını düşündüğü görülmektedir. 

 Okul çağında çocuğu olanların yüzde 80’i 
çocuğunu okula göndereceğini ifade etmek-
tedir. Bu konuda tereddüdü olan ya da kesin 
olarak çocuğunu okula göndermeyeceğini 
söyleyenlerin oranı yüzde 20 seviyesindedir. 

 Vatandaşların yüzde 79’u geride bıraktığı-

mız koronavirüs pandemi sürecinde uzaktan 
eğitimin nitelikli bir şekilde yapılamadığını 
düşünmektedir. 

 Seçmenler, genel bakışta eğitim sistemi-
nin durumunu yüzde 38,3 oranında çok kötü, 
yüzde 28,4 oranında kötü olarak değerlendir-
mektedir. Türkiye’de eğitim sistemini çok iyi 
bulanlar yüzde 2,3 seviyesindedir. 

 Ekonomik kriz, koronavirüs pandemisi ve 
eğitim sisteminin giderek piyasalaşması birlik-
te toplumda istediği eğitimi alamamak ya da 
çocuklarına istediği eğitimi sağlayamamakla 
ilgili bir kaygının arttığı gözlemlenmektedir. 
“Kendinizin ya da ailenizden birinin istediği 
eğitimi alamamasından ne kadar endişe edi-

yorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde 
vatandaşların yüzde 45,3’ü çok endişeli, yüz-
de 28,9’u endişeli olduğunu söylemektedir. 

 “Sizce son 5 yılda eğitimin kalitesi ne 
yönde değişti?” diye sorulduğunda yüzde 
62’lik bir kesim eğitimin daha kötü bir hal 
aldığını dile getirmektedir. Eğitim sisteminin 
son 5 yılda daha iyi olduğunu düşünenlerin 
oranı yüzde 11’dir. 

 “Sizce Türkiye’de imam hatip okullarının 
sayısının arttırılmasına ihtiyaç var mı?” so-
rusuna “evet” diyenler yüzde 25 seviyesinde 
kalmıştır. Daha fazla İmam Hatip okuluna ge-
reksinim olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 
69 seviyesindedir.

GÜNDEM4 www.gazetepencere.com 5 Eylül 2021 Pazar

DR.  
AYTUNA
TOSUNOĞLU
İletişim bilimleri

Hayatının önemli bir kısmını o zaman için uy-
gun olmayan koşullar içinde yaşayan insanların 
yaşam savaşına tanıklık ederek geçiren Robert 
J. Flaherty, “Kuzeyli Nanuuk” filmini bundan yüz 
yıl önce, 1920’de, Kanada’nın kuzeyinde çekti. 
Filminin uzunluğu yetmiş sekiz dakika. Çekimle-
rinde yerli halkı kendi doğal ortamlarında kullan-
mıştır. 

Filmi gerçekleştirmede kendisine kaynak sağ-
layan ve sponsor olan meşhur Revillon Freres 
Kürk Şirketidir. Kuruluşu 1700’lerin ilk çeyreğine 
uzanan şirket, Flaherty’nin bu filmi sayesinde 
yerel bir firma ile rekabet etme imkânı yakalar. 
Filmi gerçekleştirmek için Flaherty 2 sene Port 
Harrison’da (yöresel adıyla İnukjuak), Revillon 
Freres’ye ait kürk toplama yerinde ekibiyle bir-
likte yaşar. Yöreye ilk yolculuğunu 1913 yılında 
yapan ve gözlemlediklerini aklından çıkarama-
yan Flaherty, hazırlıklarını tamamlayarak 1920 
yılında filmi gerçekleştirmek üzere yeniden 
İnukjuak’a gelir ve kalır orada. 

Filme konu olan Nanuuk isimli yerli adamın 
ailesi, karısı Nyla, üç çocukları Allee, Cunayu ve 
Rainbow ile adı Camook olan yavru köpekten 
oluşur. Filmin temeli ailenin yaşam şartlarına 

odaklıdır. Hayatlarını idame ettirebilmek için 
avlanmak, takas yapmak ve bir tür göçebe gibi 
oradan oraya hareket halinde olmak zorunda-
dırlar. Avladıkları tilki, fok, deniz aygırı, balık ve 
kutup ayısı ile hem karınlarını doyururlar hem 
de kürklerini yörenin tek alış-veriş yeri olan 
“dükkan”da takas yoluyla değiştirerek zıpkın, 
bıçak, iğne ve renkli şeker alırlar. Nanuuk ve ai-
lesinin gittiği her yerde onlara eşlik eden kutup 
köpekleri Husky’lerin önemi büyüktür. Onlar 
sayesinde yüklerini taşırlar ve yavrular da bir ta-
kas malzemesidir. Kutupta aç kurtlara karşı aileyi 
koruyan yine bu Husky’ler olur.

Film, mevsim döngülerini insanın doğallığı ile 
yansıttığı için masum ve bozulmamıştır: Bahar-
la dünyaya gelen Husky yavrularının arasında, 
Nanuuk ve Nyla’nın bebeği Rainbow da soğuk 
bahar güneşinin altında seyredilir. Beyaz ada-
mın gururla gösterdiği gramofon aleti Nanuuk 
için çok fazla bir şey ifade etmez. Ne olduğunu 
anlamak için kendisine uzatılan taş plağı ağzıyla 
dişler. Film Nanuuk’u uzun uzun balık avlarken, 
deniz aygırı yakalarken gösterir. Ailenin en küçük 
üyesinden en büyüğüne bıçağı hünerle kullana-
rak çiğ et/balık yemesi görülmeye değerdir. Kış 

mevsimi ile birlikte yola çıkılır. Karın doyurmak 
ve geçinmek için av peşinde olmak zorunludur. 
Nanuuk’un, karısı Nyla ile birlikte igloo yapması 
filmin avlanmaktan sonraki en önemli merke-
zini oluşturur. El çabukluğu ile donmuş buzdan 
barınak (igloo) inşa etmesi ve doğa ile baş etme-
de gösterdiği alçakgönüllü zafer film izlenmeden 
anlaşılmaz. 

Flaherty’nin bu filmi ilk defa sinema filmi 
uzunluğunda bir belgesel olması ile de önem-
lidir. Daha sonra yaptığı filmler hiçbir zaman 
Kuzeyli Nanuuk’un yakaladığı başarıya ulaşamaz. 
Filmin önemi 1960’larda Avrupa’da “Görsel 
Antropoloji” olarak değerlendirilmiş ve adına 
makaleler yazılmıştır. 

Nanuuk ve ailesine gelince, İnukjuak yerlileri-
nin başına gelenlerle aynı… 1920’lerdeki beyaz 
adamların acımasız kürk rekabeti 1936 yılına 
kadar devam eder. Sonraki 20 yıl tekelleşir ve 
Hudson Bay Company isimli şirket bölgedeki 
tek hâkim olur. Meşhur Freres şirketi pes eder. 
1958 yılına kadar kürk pazarı HBC’nin elindedir. 
Derken yöreye sırasıyla posta, telgraf, telefon 
ofisi, hemşire düzeyinde hizmet veren bir sağlık 
ocağı ve son olarak bir ilkokul açılır. İnukjuak 

resmi olarak, 1980 yılında belediye hizmetlerine 
kavuşur. Tüm bu geçen zaman içinde aralarında 
Nanuuk’un yeni jenerasyon akrabaları da olmak 
üzere yöre halkı eski yöntem alış-veriş, takas, 
mevsime göre yer değiştirmeyle hayatlarını sü-
rer. Yerleşik hayata geçmeleri Flaherty’nin filmi 
çektiği 1920 yılından otuz beş yıl sonra gerçek-
leşir.  

1953’te Kanada hükümeti aralarında İnukju-
aklıların da olduğu bölgeyi “Burası bizim” diye 
tescil etmek, deniz yoluyla gelen çeşitli ülkeleri 
kontrol altında tutmak, yayılmacılığı önlemek, 
avlanmayı kayıt altına almak için önce yöre 
halkının bir kısmını 2000km uzağa taşır. Halk bu 
zorunlu göçü hiç istemez. Aileler bölünür. Kendi 
yaşam alanlarından sürülenler çok daha zorlu 
doğal şartlar altında yaşam kurmak ve devam 
ettirmek durumunda kalırlar. 1996’da yani kırk 
üç yıl sonra Kanada Hükümeti, o zaman hayatta 
olan bu yerlilere ve ölmüş olanların ailelerine bir 
özür mahiyetinde parasal tazminat öder.  

Flaherty’nin Nanuuk’una gelince, çekim ekibi 
işlerini bitirip döndükten bir yıl sonra veremden 
ölür. Verem mikrobu bir bakteridir ve bulaşıcıdır. 
Yıl, 1923. 

DOĞALCILAR

Gençlere Kılıçdaroğlu sözü: 
İlk sıfır otomobilde  
ÖTV de sıfırlanacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
sosyal medya hesabından paylaştığı vide-
oyla gençlere 6 vaadini açıkladı. Kılıçdaroğ-
lu, gençlerin yurt dışı çıkışından oyun kon-
sollarına, işe alımlardan ilk arabaya kadar 
konularda vaatlerini sıralarken, “Sizden 
çalınanları telafi edeceğim” dedi. Kılıçda-
roğlu’nun en dikkat çeken vaadi ‘gençlerin 
alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV’nin sıfırla-
nacak’ olması oldu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere 
seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, 
tweetinde “Sevgili gençler, çalışmalarımızı 
tamamladık. Size güzel haberler vereceğim 
için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu ikti-
darın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden 
önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın 
fav’a” ifadesini kullanırken, gençlere yönelik 
vaatlerini anlattı.

Videoya “Sevgili gençler merhaba, uzun 
zamandır sizi evime konuk etmiyordum” 
sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, CHP ola-
rak gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri 
açıkladı. Kılıçdaroğlu, projelere ilişkin şu 
ifadeleri kullandı:

“1- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun 

konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk 
internet aboneliklerinden vergi alınma-
yacak ve indirimli paketlere ulaşmaları 
sağlanacak.

2- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır fa-
izle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri 
ödeme süreci işe başladıktan sonra uygu-
lamaya konulacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş 
üstü her gence kültür-sanat etkinliklerinde 
kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya 
da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart 
veya mobil uygulama finansal teknoloji 
ürünü olacak.

4- Aile destekleri sigortasından yararla-
nan ailelerin çocuklarına kamuya personel 
alımında pozitif ayrımcılık yapılacak, müla-
kat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera 
kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten 
son verilecek. Yerel yönetimler de dahil 
her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım 
yapılacak.

5- Gençlerden yani sizden pasaport har-
cı veya yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

6- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde 
ÖTV sıfırlanacak.”

Vatandaş, eğitim sisteminden umudu kesmiş

İzmir Valiliği kent 
genelinde alkol ve 
sigara satışı ruhsatı 
bulunan tüm işletme-
lere kameralı güvenlik 
sistemi kurma zorun-
luluğu getirdi. “18 yaş 
altı çocukların zararlı 
alışkanlıklardan ko-
runması” gerekçesiyle 
alınan karar, emniyet 
ve tüm belediyelere 

bildirildi. “18 yaş al-
tında çocukların alkol 
ve sigara ile zararlı 
alışkanlıklardan ko-
runması” gerekçesi 
ile alınan karar uya-
rınca, alkol ve sigara 
satış ruhsatı olan iş 
yerlerinin tamamının 
kameralı güvenlik sis-
temi kurması zorunlu 
tutuldu.

Demokrasi ve Atılım 
(DEVA) Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, seçim barajı 
tartışmalarına ilişkin, 
“İster yüzde 5 yapsınlar, 
ister yüzde 7 yapsınlar, 
bu damlaların karşısında 
hiçbir baraj duramaya-
cak. Siyaset bir mühen-
dislik alanı değil, gönül 
alanıdır. İktidar için yolun 
sonu göründü” dedi.

Babacan, seçim barajının 
yüzde 7’ye düşürülmesi tar-
tışmaları için sosyal medya 
hesabından paylaşım yap-
tı: “Şimdi sıra İstanbul’da! 
İster yüzde 5 yapsınlar, ister 
yüzde 7 yapsınlar, bu damla-

ların karşısında hiçbir baraj 
duramayacak. Siyaset bir 
mühendislik alanı değil, gö-
nül alanıdır. İktidar için yolun 
sonu göründü.”

Kadıköy Belediyesi, 
gürültü kirliliğine dik-
kat çekmek amacıyla 
farkındalık çalışması 
başlattı. Özellikle geç 
saatlere kadar süren 
müzik sesi ve insan 
kalabalığı nedeniyle 
çevrede yaşayan birçok 

insan bu durumdan 
rahatsız. Farkındalık 
çalışmasıyla sanatçılar, 
Cuma ve Cumartesi 
gece saat 01:00’a ka-
dar gösterdikleri per-
formansta gürültüden 
etkilenen bebekleri, 
yaşlıları vurguluyor.

İzmir Valiliği’nden 
alkol-sigara satışına 
kameralı denetleme

Babacan: Bu damlaların 
karşısında hiçbir baraj 
duramayacak

Kadıköy’de sanatçılar, 
gürültü kirliliğine 
karşı sokakta

İstanbul’un metroya 
acil ihtiyacı var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde 
devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde 
görevli amir ve şefleriyle kahvaltıda bir 
araya geldi. Ümraniye Osmangazi Korusu 
içerisinde bulunan Çekmeköy-Sancak-
tep-Sultanbeyli metro idari şantiyesindeki 
programda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Orhan Demir, İBB Raylı Sistem Dairesi Baş-

kanı Pelin Alpkökin de hazır bulundu.

TARİHE GEÇİYORSUNUZ
İBB’nin aynı anda on metro inşaatını de-

vam ettirdiğini de hatırlatan İmamoğlu, “Bir 
yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda 
metro üretilen bir kentin sürecini yürü-
ten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe 
geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama 
İstanbul’un böyle bir sürece acil ihtiyacı var;  
kentleşmesi çok hızlı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç 
duyduğu kollarda çalışan insanlar olduğu-
nu ifade ederek şöyle devam etti: “Ülke-
mizin önemli sorunlarından birisi bence 
hatta sorunların ana kaynağı kentleşme. 
Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, 
göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekle-
yen problemlerle de bir anda boğuşmaya 

başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptas-
yon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir 
kentleşmenin içerisindeyiz.”

Çalışma arkadaşlarına ailelerine zaman 
ayırmaları konusunda da tavsiyelerde de 
bulunan İmamoğlu, “Her şeyden önce 
sağlıklı olun. Evlilik yıl dönümünüzü unut-
mayın. Eşinizin doğum gününü hiç unutma-
yın. Benim de unuttuğum oldu, darbesini 
yaşadım” dedi.

PELİN ALPKÖKİN: ŞEHRİN 
ALTINDA TÜNEL AÇIYORUZ

İmamoğlu’ndan önce konuşan İBB Raylı 
Sistem Dairesi Başkanı Pelin Alpkökin de 
“İstanbul gibi bir şehrin altında tünel açıyo-
ruz, işletme yapıyoruz. Dolaysıyla buradaki 
arkadaşlarım çok büyük bir emekle, çabay-
la çalışıyorlar” dedi.

Erken seçim için sine-i –millet çağrılarına yanıt
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kardeşi 

Saruhan Uğuroğlu’nun ölümü üzerine evi-
ne taziye ziyaretine gelen CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi 
aktardı. Uğuroğlu “Sine-i Millete dönme çağ-
rıları var. CHP 135 milletvekilinin istifa etmesi 
ile AKP’yi erken seçime zorlamayı düşünür 
mü?” sorusuna verdiği şu yanıtı aktardı:

“Sine-i Millete döner, 135 milletvekilimiz 

ile istifa edersek, anayasanın 84/1 madde-
sine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
istifaların kabul edilmesi gerekiyor. AKP ve 
MHP’nin bu istifaları kabul etmesi lazım, 
ister ederler, ister etmezler böyle bir durum 
ortaya çıkacak.

İkincisi; ara seçim oldu, 135 milletve-
kilimiz yeniden seçilip Meclis’e geldi. Ne 
değişecek?

Üçüncüsü; İktidar tüm olanakları ile bu 
illerde seçime girecek, diğer partiler de 
Meclis’e girmek için çaba gösterecek ki 
135’ten daha az milletvekili çıkarma olasılığı 
da olabilir. Sonuç olarak anayasaya göre mil-
letvekillerinin boşaldığı yerlerde ara seçim 
yapılacağına göre CHP’nin Sine-i Millet ka-
rarı erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi 
yapılmasını sağlamaz.”
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Mükemmel fırtına
YÖK’ün yanlış kon-

tenjan planlaması, ÖS-
YM’nin kurgu hatalı 
sınavı ve yine hatalı plan-
lanmış tercih dönemi ile 
birleşti ve 112.000 lisans 
kontenjanı boş kaldı.  
Maalesef şişirilmiş kon-
tenjanlar yeni bir sorun 
değil. Geçmişte bu konu-
ya sıkça değinmiştim.   
Bir özet yapalım.

KONTENJAN 
BALONU

Toplam lisans konten-
janı 2015 yılında 436.484 
idi.  Birkaç yıl arka arkaya 
%90’ın üzerinde doluluk 
oranları ile cesaretlenen 
YÖK bu kontenjanı 2018 
yılında 484.631’e çıkardı.  
Bu artış kısmen yeni üni-
versiteler ile kısmen de 
var olan kontenjanların 
artırılması ile gerçekleş-
tirildi. Fakat 2018 yılında 
doluluk oranı %81,5’a 
düşünce kontenjanları 
fazla şişirdiğini düşünen 
YÖK, 2019’da toplam 
kontenjanı 447.754’a dü-
şürdü. 2019 ve 2020’de 
doluluk oranları yine 
%90’ın üzerinde olunca 
her şeyin yolunda gittiği-
ni düşünen YÖK 2021 için 
kontenjanı 494.132’ye 
yükseltti.  

BALON PATLADI
Fakat 2021’de ÖSYM 

son yılların en kötü sı-
navını hazırladı.  Barajı 
geçen öğrenci sayısı %30 
kadar azaldı. Bunun so-
nucu olarak doluluk ora-
nının düşük çıkacağı çok 
bariz idi, fakat hata üzeri-
ne hata eklendi ve baraj 
ilk yerleştirme için değiş-
tirilmedi. Sonuç? Dolu-
luk oranı %77,3’te kaldı.  
Rekor kontenjan rekor 
boşluk oranı getirdi!  
Hem boş kalan kontenjan 
sayısında hem de yerle-
şen öğrenci sayısında re-
korlar kırıldı.  Geçen sene 
ilk yerleştirmede 431.380 
öğrenci yerleşmiş ve sa-
dece 26.669 boşluk kal-
mış iken, bu sene sadece 
382.069 öğrenci yerleşti-
rilebildi ve tam 112.063 
boşluk kaldı. 

SENEYE  
NE OLACAK?

Geçmiş yıllara baktığı-
mızda kontenjan belir-
leme algoritmasının şu 
şekilde çalıştığını varsa-
yabiliriz: 

 Doluluk oranı %85’in 
üzerinde ise bir önceki 
senenin kontenjanını bi-
raz (%2-%6 arası) artır. 

 Doluluk oranı %85’in 
altında düşerse bir önce-
ki senenin kontenjanını 
bir miktar (%5-%10 arası) 
azalt.  

Oldukça tipik bir mi-
yop (sadece bir yıl geriye 
bakan) bir algoritma.  
Bu mehter adımları ile 
2019’da geldiğimiz nokta 
2015’tekinin aynısı idi.  

Eğer seneye toplam kon-
tenjan %10 azaltılırsa, 
yine 2015’e dönmüş ola-
cağız! Umarım artık kon-
tenjan belirlerken yıllık 
dalgalanmalara bakmayız 
ve 450.000’in üzerine 
bir daha çıkmayız (hatta 
400.000’e düşeriz).

BU SENE  
NE OLACAK?

Mükemmel fırtına üni-
versitelerin neredeyse 
tamamını vurdu. Şimdi 
gözler ek yerleştirmelere 
çevrildi. İlk ek yerleştir-
me sadece 180 puanın 
üzerinde almış olup yer-
leşememiş öğrencilere 
açık olacak.  Geçmişe 
baktığımızda, bu ek yer-
leştirme ile yerleştirilen 
öğrenci sayısının çok 
yüksek olmadığını, hatta 
birçok okul için ilk turda 
yerleştirildiği halde kay-
dolmamış öğrencileri an-
cak dengelediğini görü-
rüz. Dolayısıyla, bu ilk ek 
yerleştirmede önemli bir 
değişiklik beklemiyorum. 
İkinci ek yerleştirmede 
ise 170-180 arasında 
puan almış 250.000 ci-
varı öğrenci için konten-
jan belirlenecek. İkinci 

ek yerleştirmenin nasıl 
yapılacağı daha açıklan-
madı. Tahminim ilk yer-
leştirmede oluşmuş olan 
taban sıralamalar göz 
önüne alınmayacak ve 
olabildiğince çok öğren-
cinin yerleşmesi için çaba 
gösterilecek. Tabii özellik-
le düşük doluluk görmüş 
olan vakıf üniversiteleri 
ek yerleştirmelerde kıran 
kırana bir mücadeleye 
girişecek ve reklam sek-
törünü sevindirecekler.

KİMLER DOLU, 
KİMLER BOŞ?

Merkezi yerleştirme 
ile öğrenci alan 224 ku-
rumdan sadece 17’si 
%100 doluluğa ulaşabil-
di. Bu grupta çoğunlukla 
devlette Mimar Sinan, 
Hacettepe, Galatasaray, 
Boğaziçi ve vakıflarda 
Koç, Sabancı, Bilkent gibi 
her durumda dolması 
beklenen okullar bulunu-
yor. Öte yandan tam 30 
üniversite %50 doluluğun 
altında kaldı. Bu grupta 
çok sayıda KKTC ve diğer 
ülke üniversitesinin ya-
nında devlet ve vakıf üni-
versiteleri de var.  Örne-
ğin Ardahan ve Esenyurt 

üniversiteleri %33 dolu-
luğa bile ulaşamadılar.  
Bu grupta bana en şaşır-
tıcı gelen %42 doluluk ile 
ülkenin en eskilerinden 
olan Atatürk Üniversitesi 
oldu.  Hep dolu görme-
ye alıştığımız bazı köklü 
üniversitelerimiz bile bu 
yıl dolmadılar. Örneğin 
ODTÜ %95’te, İTÜ %93, 
Ankara %90, İstanbul 
%84, Selçuk %83, KTÜ 
%82’de kaldılar.

DURUM VAHİM
Vakıf üniversiteleri için 

durum yukarıdaki tab-
loda göründüğünden 
daha da vahim. Örneğin 
beğendiğim bir üniver-
site olan İstanbul Kent 
Üniversitesi için doluluk 
%34,6 olmuş. Fakat büt-
çe açısından bakıldığında 
bu oran yanıltıcı çünkü 
dolan kontenjanlar tam 
burslu kontenjanları!  
%50 burslu 197 konten-
janın sadece 6’sı dol-
muş.  %25 burslu 714 
kontenjanın ise 195’i 
dolmuş. Bu üniversite 
öğrencilerden almayı 
planladığı katkı payının 
sadece %23,5’unu ala-
bilecek. Bölüm bazında 
bakıldığında durumun 
vahameti iyice netleşiyor. 
Beslenme ve Diyetetikte 
9 tam burslu kontenjanı 
dolarken 46 kişilik %25 
burslu kontenjanına bir 
kişi bile yerleşmemiş. Bu 
bölüm bu sene başlaya-
cak öğrencilerden sıfır 
gelir elde edebilecek. 
Aynı durum Çocuk Gelişi-
mi, Ebelik, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümleri 
için de geçerli! Gelecek 
için önemli olduğunu 
düşündüğüm Sağlık Bi-
limleri Fakültesinin %100 
burslu 62 kontenjanı tam 
dolarken %25 burslu 333 
kontenjanına sadece 6 
öğrenci yerleşmiş. Fakül-
te 395 öğrenci beklerken 
68 öğrenci gelmiş (%17) 
ve 250 tam ücretli karşı-
lığı gelir beklerken, 4,5 
gelmiş (%1,8). Bu mali 
portrenin üniversitenin 
arkasındaki vakfı zorla-
ması kaçınılmaz.  Birçok 
vakıf üniversitesi benzer 
bir durumda.

DOLAN 
PROGRAMLAR

Genel doluluk son za-
manların en düşük se-
viyesinde olsa bile tam 
dolan bölümler hala var. 
Burada toplam kontenja-
nı en az 1.000 olan bö-
lümlere odaklanıyorum.  
Eğitim fakültelerinde 
%100 dolu olan bölümler 
Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 
İngilizce, İlköğretim Ma-
tematik ve Sınıf Öğret-
menliği.  Özel Eğitim ve 
Okul Öncesi Öğretmenliği 
de neredeyse tam dol-
muş.  Anlaşılan, adayla-
rın eğitim fakültelerine 
olan ilgisi bu sene sadece 

20.000 öğretmen atan-
mış olmasına ve atanmayı 
bekleyen öğretmen sayısı 
1 milyona yaklaşmasına 
rağmen hala güçlü.  Tam 
dolan diğer iki program 
Veterinerlik ve Eczacılık.  
Bunların yanında şu prog-
ramlar en az %95 dolulu-
ğu yakalamış durumda: 
Bilgisayar Mühendisliği, 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Türkçe Öğretmenliği, Diş 
Hekimliği, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, 
Hukuk, İngilizce Müter-
cim ve Tercümanlık, Ebe-
lik, Hemşirelik ve Turizm 
Rehberliği.

HUKUK VE TIPTA 
AÇIKLAR

Hukuk’ta denizin bittiği 
birkaç yıl önce belli ol-
muştu. YÖK birkaç yıldır 
bir yandan vakıf üniver-
sitelerinde dolmayan 
kontenjanları azaltırken 
diğer yandan devlette 
yeni Hukuk fakülteleri 
açarak Hukuk eğitiminde 
devletin ağırlığını artır-
maya çalışıyordu. Son yıl-
larda toplam kontenjan 
16.000 civarında dolaştı 
durdu. Bu yıl Hukuk’ta 
doluluk %97 oldu. Tam 
464 kontenjan boş kaldı. 
Bunun 172’si vakıflarda, 
282’si KKTC’de ve 10’u 
devlette.  Tıp’ta ise bu 
sene 17.276 kontenjan-
da %98 doluluk görüldü. 
Devlet üniversitelerinde 
boş kalan 10 kontenjan 
KKTC uyruklulara ayrılmış 
olan kontenjanlar. Fakat 
vakıflarda toplam 270 
kontenjan boş. En fazla 
boş kontenjanı olan okul-
lar Aydın (53), Altınbaş 
(40), Okan (39) ve Haliç 
(33). Tahminim YÖK’ün 
artık Tıp’ta da konten-
jan eksiltmeye gideceği 
yönünde.

DOLAMAYAN 
PROGRAMLAR

En az 1.000 kontenjana 
sahip bölümler arasında 
doluluk oranı en düşük 
olanları %19 ile Egzersiz 
ve Spor Bilimleri ile %22 
ile Rekreasyon. Adayların 
bu bölümlerin gelecekte-
ki önemini anlayamadığı-
nı düşünüyorum. Sosyo-
loji, Felsefe ve Arkeoloji 
’de doluluk %50’nin 
altında kalmış. Yıllardır 
kontenjan fazlası oldu-
ğunu yazdığım bir bö-
lüm de Siyaset. Program 
adında “siyaset bilimi,” 
“kamu yönetimi,” 
ve “uluslararası 
ilişkiler” geçen 
programların 
toplam kon-
tenjanı 21.564 
iken doluluğu 
%54’te kal-
mış. Bu alanda 
doluluğu en 
düşük program 
%33 ile Kamu 
Yönetimi.  Benzer 
bir şekilde, program 

adında “Ekonomi” veya 
“İktisat” geçen program-
ların toplam kontenjanı 
16.696 olurken, doluluk-
ları %51’de kalmış.  Bu 
alanda doluluğu en dü-
şük program ise %37 ile 
Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri.  Umarım 
YÖK bu iki dev alanda 
ciddi kontenjan kısıtla-
malarına gider. Mühen-
dislik programlarının top-
lam kontenjanı 70.000’e 
yakın ve ortalama dolu-
luk oranı %86. Doluluğu 
en yüksek olan büyük 
mühendislik programları 
sırasıyla Bilgisayar (%99), 
Kimya (%94), Yazılım 
(%93), Endüstri (%93) ve 
Elektrik-Elektronik (%89) 
olurken, en düşükleri ise 
İnşaat (%68), Biyomedi-
kal (%70), Gıda (%71) ve 
Çevre (%74) olmuş.

ÖĞRENCİSİZ 
SINIFLAR

Merkezi yerleştirme ile 
devlet üniversitelerimiz-
de öğrenci yerleştirilen 
4.916 program var.  Bun-
ların tam 123 tanesine 
hiç öğrenci yerleştirilme-
miş. Sadece A harfi ile 
başlayan üniversiteler-
den örnekler: Afyon’da 
41 kişilik Lojistik Yönetimi 
sınıfı bomboş.  Aksa-
ray’da 20 kişilik Biyoloji, 
Amasya’da 50 kişilik Şehir 
ve Bölge Planlama, Anka-
ra’da 30 kişilik Süt Tek-
nolojisi, Ardahan’da 20 
kişilik Felsefe, Artvin’de 
40 kişilik Peyzaj Mimar-
lığı ve 25 kişilik İşletme, 
Atatürk’te ise Çevre Mü-
hendisliği (15), Toprak 
Bilimi ve Bitki Besleme 
(25), Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri (40), 
Su Ürünleri Mühendisliği 
(20), Tarla Bitkileri (25), 
Tarımsal Biyoteknoloji 
(20) ve Tarımsal Yapılar 
ve Sulama (20) sınıfları 
da bomboş.  Sorun boş 
sınıflarla sınırlı değil. Be-
nim hem Kanada’da hem 
de Türkiye’de bulundu-
ğum birçok okulda seç-
meli dersler için en küçük 
sınıf kapasitesi 7 olarak 
belirlenmişti ve 7 kişiden 
küçük dersler açılmazdı. 
Şu anda 4.916 programın 
tam 778 tanesinde prog-
rama başlayacak öğrenci 
sayısı 7’nın altında. Bu 
çok net bir kaynak israfı.

EN YÜKSEK KONTENJANLAR
Yukarıdaki tablodaki 20 alan, toplam lisans konten-

janın neredeyse yarısını oluşturuyor.
NOTLAR: 

 Siyaset grubunun içine dahil olan 4 program: 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi.

 İlahiyat’ın içine İslami İlimler de dahil. İşletmeye 
Uluslarası Ticaret ve İşletmecilik de dahil.

 Ekonomi grubuna dahil olan programlar: İktisat, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Eko-
nometri.

BİRKAÇ GÖZLEM:
Kontenjanı en yüksek iki alanın siyaset ve ilahiyat 

olmasını ülkemizin geleceğe yönelik istihdam planla-
masından çok vatandaşlarımızın ilgilendiği alanlar ile 
açıklanabilir. Bu iki alanda da ciddi kontenjan balon-
ları oluştuğunu düşünüyorum. Örneğin, Uluslararası 
İlişkiler programının 86 üniversitede olması gerekli 
mi? Bu programlarda Gümüşhane ve Çankırı üniversi-
telerine sıfır öğrenci, Kırklareli, Osmaniye ve Yozgat’a 
ise birer öğrenci, Kastamonu, Aksaray ve Avrasya’ya 
ise ikişer öğrenci yerleşmiş.  Bu üniversitelerde Ulus-
lararası İlişkiler bölümünü açanların ne düşündüğünü 
merak ediyorum. Adayların ne düşündüğü ise net--gö-
rünen o ki, YÖK ve üniversite yönetimlerinin hatalarını 
adaylar düzeltiyor. İlahiyat ise en yüksek doluluğa 
sahip olan program olma özelliğini bu yıl da korumuş. 
Bu alanda diploma alanlara istihdam yaratmak için 
özel çaba sarfeden bir iktidar olmaması durumunda 
mezunların ne yapacağını merak ediyorum.  Öte yan-
dan bu sene ilk defa olarak bu programda kontenjan 
boşlukları oluşmuş olmasını da ilginç buluyorum.  

Kanımca bu tablodaki programların birkaçı hariç tü-
münde kontenjanların aşağıya çekilmesi gerekiyor.  Tüm 
programlarda kontenjan planlamasının ülkenin (ve dün-
yanın) gelecekteki ihtiyaçlarına ve istihdam beklentileri-
ne göre yapılması gerekirken, benim gözlemim doluluk 
oranlarına bakarak kontenjan planlaması yapıldığı.  
Bunu yanlış olduğunu her yazımda belirtiyorum; bir kere 
daha belirtmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. 

DOLULUK DETAYLARI
Bakalım doluluklar hangi üniver-

sitelerde ne seviyede.
Gözlemler:

 2015’ten bu yana devlet üni-
versitelerindeki en düşük dolu-
luk seviyesine ulaşılmış. 2018’de 

alarm veren boşluk oranı %15 iken 
bu yıl oran %21’i geçmiş.

 Geçmişte devlet üniversitele-
rindeki doluluk oranı yüksek olur-
ken vakıfların doluluk oranı düşük 
olurdu. Bu sene aradaki makas bü-
yük ölçüde kapanmış ve en düşük 

seviyesine ulaşmış.
 KKTC toplam kontenjanı 

2015’ten bu yana 14.000’den 
10.000’e indirildiği, diğer ülke kon-
tenjanı da 2.000’den 800’e indi-
rildiği halde, doluluk oranları hep 
%50 civarında gerçekleşmiş. 

PROF. DR.  
ERHAN ERKUT
erkute@mef.edu.tr /  
@ErhanErkut / erhanerkut.com
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AŞISIZLARA HAYAT 
ARTIK DAHA ZOR

Koronavirüsle mücadelede 
aşı olmayı yasal olarak zorunlu 
hale getirmeyen hükümet, aşısız 
hayatı zor hale getiriyor. Yarın-
dan itibaren iç hat uçuşlarında 
aşı, bağışıklık veya PCR sonucu 
göstermek zorunlu olacak. Aynı 
kuralların geçerli olduğu spor 
müsabakalarına girişler de daha 
sıkı denetlenecek.

 İçişleri Bakanlığı’nın genelge-
sine göre, iç hat uçuşlarındaki 
zorunluluklar 18 yaş ve üstü 
yolcuları için geçerli olacak. Aşı 
için  Biontech ve Sinovac için 2 
doz yapılmış olması ve üzerinden 
en az 14 gün geçmesi gerekiyor. 
Koronavirüs hastalığı geçirmiş 

yolcular ise karantina süresini 
tamamlamış ve hastalığın atla-
tılmasından 180 gün geçmemiş 
olması gerekiyor. 

Bu şartları taşımayan yolcular 
için ise PCR testi ibraz etmek 
zorunda olacaklar. Yolcular plan-
lanan uçuştan maksimum 48 
saat öncesinde negatif PCR testini 
ibraz etmesi ve HES uygulama-
sında görülmesi isteniyor.

İŞÇİLER İÇİN DE ZORUNLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı da 81 ile gönderdiği ge-
nelgeyle Covid-19 aşısı olmayan 
işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri 
veya işveren tarafından zorunlu 

olarak haftada bir kez PCR testi 
istenebileceğini bildirdi. 

SPOR KARŞILAŞMALARI 
İÇİN UYARI

Spor müsabakalarında uygula-
nacak tedbirler daha önce Türki-
ye Futbol Federasyonu’na bildi-
rilmesine rağmen son günlerde 
tedbirlere uyulmadığı görüldü. 
Bunun üzerine bir hatırlatma 
genelgesi daha ilgili makamlara 
gönderildi. 

Aşı takvimini tamamlamamış 
veya hastalığı geçirmemiş kişile-
rin stadyuma alınmaması kuralı-
nın eksiksiz şekilde uygulanması 
gerektiği vurgulandı. 

Okullar ve çevrelerinde 
sıkı denetim olacak

Yüz yüze eğitimin yarın başlayacağı okul-
larda ve çevrelerinde güvenlik önlemleri 
en üst seviyeye çıkardı. Yeni eğitim öğretim 
döneminde bin 54 okul kolluk görevli-
si, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon 
görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibi, 19 bin 
569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik 
görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu 
olacak. 

İçişleri Bakanlığı, okul kolluk görevlisi, 
güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile 
okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye 
ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belir-
leyen talimatları ı valiliklere gönderdi. 

 Eğitim süresi boyunca görev yapacak 

olan okul kolluk görevlileri, görevli olduk-
ları okullarda öğrenci giriş saatinden yarım 
saat önce hazır bulunacak ve mesai saatle-
rinde görev yerlerini asla terk etmeyecek. 

Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı 
ve kullanımını engelleyecek. Okul önleri ve 
yakın çevresinde, suç işlemede kullanıla-
bilecek kesici, delici, patlayıcı vb. diğer un-
surları satan, taşıyan ve bulunduran kişiler 
hakkında işlem yapacak.

Okul çevrelerinde metruk statüsünde ol-
duğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak 
tedbirlerin gözden geçirilecek ve işlemleri 
tamamlanan metruk binaların biran evvel 
yıkılması sağlanacak.

Aşısızlar karantinada izinli sayılmıyor
American Airlines, Covid-19 aşısı olma-

yan çalışanlarının, koronavirüs hastalığına 
yakalanması durumunda gelecek aydan 
itibaren özel izinli sayılmayacaklarını ve ka-
rantinada kaldıkları süre boyunca hastalık 
izinlerini kullanmak zorunda kalacaklarını 
duyurdu.

Şirket duyuruda, “FDA onaylı bir aşı ol-
duğu göz önüne alındığında, pandemi izni 
yalnızca aşıları tam olan çalışanlara verile-
cektir.” ifadeleri yer aldı.

United Airlines Inc. geçen ay yurtiçinde 
görev alan tüm çalışanlarına Kovid-19 aşısı-
nı zorunlu kıldığını duyurmuştu.

Diğer bir hava yolu taşıyıcısı olan Alaska 
Air, 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, 
koronavirüs hastalığına yakalanan aşısız 
çalışanlarının ücretli izin hakkını kaldır-
dığını belirtti. Hava yolu şirketi, tüm yeni 
işe alınan çalışanları için aşı zorunluluğu 
getirirken, aşı kartını temin eden çalışanları 
için 200 dolar ödeyeceğini açıkladı.

Karantinadaki 
memur idari 
izinli sayılsın

Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli 
Piyango İdaresi’nde karantina süreci 
normal olarak kayıtlara geçen ve maaş 
kesintisi yaşayan çalışanı haklı bularak 
idari izinli sayılması gerektiğini söyledi.

Milli Piyango İdaresi’nde bir perso-
nelin korona virüs testi pozitif çıktı. 
Temaslı memur 14 günlük karantinaya 
girdi. Ancak bu süre normal olarak 
kayıtlara geçerken maaşından kesinti 
yapıldı. Memur, idari izinli sayılması 
gerektiğini savunarak KDK’ye başvur-
du. Başvurucu, aynı serviste çalışan di-
ğer dört personelle hasta olmamalarına 
rağmen tedbir amaçlı 14 gün karanti-
naya alındıklarını, e-Nabız sistemine 14 
günlük istirahat raporu bilgisinin düşül-
düğünü ve raporun kuruma gönderildi-
ğini aktardı. 

Başvurucu, “yakın temaslı” rapo-
runun tedbir amaçlı verilen bir rapor 
olması nedeniyle karantina süresinin 
normal rapor gibi değerlendirilemeye-
rek idari izne dönüştürülmesini talep 
etti. Başvuruyu inceleyen KDK, bu 
kişilerin raporlu hastalar gibi değerlen-
dirilmesi, raporlarının hastalık iznine 
dönüştürülerek maaşlarından ilgili mev-
zuat çerçevesinde kesinti yapılmasının 
hakkaniyete uygun olmadığı sonucu-
na ulaştı. KDK başvurucunun zorunlu 
karantina altında geçirdiği sürenin idari 
izin kapsamında sayılması konusunda 
tavsiye kararı aldı. 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi 
(FDA) ile Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi (CDC) yet-
kilileri, Beyaz Saray Kovid-19 
Koordinatörü Jeff Zients ile 
yapılan toplantıda, Pfizer-Bi-
oNTech dışındaki Moderna 
ve Johnson and Johnson gibi 
aşı firmalarının, “yeterli veri 
sunmadıkları” için üçüncü doz 
aşı onaylarının gecikebileceği 
konusunda uyarıda bulundu.

Bir yetkili, Pfizer-BioNTe-
ch’in üçüncü doz aşısının 20 
Eylül’e yetişmesinin muhte-

mel olduğunu, tatmin edici 
düzeyde veri üretemeyen 
Moderna’nın onayının ise 
FDA tarafından ekim ayına 
ertelenebileceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Chris 
Meagher, aşıların üçüncü 
dozlarının uygulanması ön-
cesinde CDC’nin Bağışıklama 
Uygulamaları Danışma Ko-
mitesine (ACIP) atıfta bulu-
narak, “FDA tarafından tam 
bir inceleme ve onay ve ACIP 
tarafından bir tavsiye bekliyo-
ruz” dedi.

Safranbolu Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. Hüseyin 
Özer, bir süre önce ko-
ronavirüse yakalandı. 
Aynı zamanda hasta-
nenin aşı sorumluğu 
olan Özer’in hiç koro-

na aşısı olmadığı öne 
sürüldü

Virüs belirtileri gös-
teren Dr. Özer, eşi ile 
birlikte Karabük Eğitim 
ve Araştırma Hastane-
sine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 

Yunanistan’da ko-
ronavirüs salgını ile 
mücadele kapsamında 
sağlık çalışanlarına aşı 
olmaları için verilen 
süre doldu.

Yunanistan Sağlık 
Bakanı Thanos Plev-
ris, koronavirüs aşısı 
yaptırmayan 6 bin 412 
sağlık çalışanının ve 

500 ambulans görev-
lisinin görevden uzak-
laştırıldığını açıkladı.

Plevris, görevden 
uzaklaştırılan 6 bin 
412 sağlık çalışanın-
dan 5 bin 594’ünün 
hastanelerde, 818’inin 
ise ilk derece sağlık 
kuruluşlarında çalıştı-
ğını belirtti.

İngiltere’de aşı uz-
manları, 12-15 yaş 
arasındaki çocukların 
tamamı için bir koro-
navirüs aşısı yapılma-
sını önermediklerini 
ve nadir görülen miyo-
kardinin uzun süreli 
etkilerini değerlen-
dirmek için ihtiyatlı 
bir tutum sergilemeyi 
tercih ettiklerini ifade 
ettiler.

İngiltere’nin Aşı ve 

Aşılama Ortak Komi-
tesi tarafından dün 
yapılan açıklamada 
koronavirüs aşılarına 
ilişkin tavsiyenin mev-
cut hastalığı bulunan 
12-15 yaş aralığındaki 
çocukları da kapsaya-
cak şekilde genişle-
tildiği ancak sağlıklı 
çocuklara aşı yapılma-
sının bir fayda getir-
me olasılığının düşük 
olduğu ifade edildi.

ABD’de 3. doz Covid-19 
aşı uygulaması 

gecikebilir

Aşı olmayan  
aşı sorumlusu 
korona oldu

Aşı olmayan 
sağlıkçılar görevden 
uzaklaştırıldı

İngiltere’de 
çocuklara aşı yok

Türkiye’nin 4 Eylül 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 
Son 24 saatte 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin 
testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk 
doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin 
Risk Haritasında rengi mavi” ifadelerini kullandı.

Vaka yine 
20 binin 
üzerinde
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın 
Meclisleri ağustos ayı “acı raporu”nu yayınladı.

31 Kadının 6’sı çevrelerindekilerle birlikte öldürül-
dü.  

Kadınlar öldürülürken yakınları karşı koyuyor, 
failler yakınlarını da hedef haline getiriyor. 6 olayın 
5’inde 10 kadın cinayeti işlendi.  

Faillere, kadın cinayetini önlemeye çalışanları 
da öldürme cesaretini veren yine önleyici olmayan 
politikalardır.

Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma müca-
delesi 10 yıldır devam ediyor. Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu, 2010 yılından beri kadın ci-
nayeti verilerini kamuoyuna açıklıyor. Buradan sonra 
sözü Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 
bırakıyoruz… Dileriz mesajları yerini bulur, kadınların 
çığlığı duyulur, etkin önlemler alınır, hiç kimse bu acı 
olayları yaşamaz. 

İçişleri Bakanlığı kaç kadının, neden, nasıl, kim 
tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın 
cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek 
gerçekleri çarpıtıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın 
ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cina-
yetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin 
hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin 
yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm 
mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadele-
ye devam edeceğiz. 

17 KADININ HANGİ BAHANEYLE 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Bu ay 31 kadın cinayeti işlenmiş, 21 kadın şüpheli 
bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 31 kadından 
17’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edile-
medi, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddet-
mek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi 
kendi hayatına dair karar almak isterken, 1’i ekono-
mik bahanelerle öldürüldü. 17 kadının hangi baha-
neyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına 
yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez 
kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafın-
dan, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yar-
gılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı 
cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça 
şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

KADINLAR KİMLER 
TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ağustos ayında öldürülen 31 kadının 6’sı evli oldu-
ğu erkek, 5’i akrabası, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 
4’ü babası, 3’ü tanıdık, 3’ü oğlu, 1’i evlenme teklifini 
reddettiği erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i kardeşi, 
1’i tanımadığı bir erkek, 1’i konuşma isteğini reddet-
tiği erkek tarafından öldürülmüştür. 1 kadının ise fail 
ile olan yakınlığı bilinmemektedir.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE 
ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 22’si evinde, 3’ü ıssız yerde, 2’si sokak 
ortasında, 1’i arazide, 1’i işyerinde, 1’i minibüste, 1’i 
evin dışında bulunan tuvalette öldürülmüştür. Bu ay 
öldürülen kadınların yüzde 80’i evlerinde öldürüldü. 

Kadınlar en çok ateşli silahlar ile öldürüldü
19’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletlerle, 3’ü boğu-

larak öldürüldü. 

KADINLARIN ÇALIŞMA DURUMU 
HALA TESPİT EDİLEMİYOR

Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise 
çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları 
tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu ay TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ‘ev işleriyle 
meşgul’ kadınların sayısı bir önceki yıla göre 38 bin 
azaldı. Böylece TÜİK’e göre işgücü dahi sayılmayan 
kadınların sayısı Mayıs 2021’de 10 milyon 178 bin 
oldu. TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın 
işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye ça-
lışmaktır. Çalışma hayatına alınmayan ya da istih-
damdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan 
toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın 
cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale 
gelmektedir. Ulaşılabilen veriye göre kadınların 1’i 
bir işyerinde çalışıyor, 3’ü herhangi bir işyerinde 
çalışmıyor ve 27 kadının çalışma durumu bilineme-
mektedir.

FAİLLER, KADINLARI 
YAKINLARIYLA ÖLDÜRÜYOR

Bu ay 6 ayrı olayda, kadınlar failler tarafından 
çevrelerindekilerle öldürüldü. Kadınlar öldürülürken 
yakınları bu duruma karşı koyuyor, failler ise kadın-
ların yakınlarını da hedef haline getiriyor. 6 olayın 
5’inde 10 kadın cinayeti işlendi. Erkek şiddeti, kadın-
lara yöneldiği gibi, kadınların yakınlarına da yöne-
liyor. Faillere, kadın cinayetini önlemeye çalışanları 

da öldürme cesaretini veren yine önleyici olmayan 
politikalardır. Yetkililer kadınların ve yakınlarının ölü-
müyle sonuçlanan erkek şiddetini önlemek için neyi 
bekliyor? Kadın cinayetlerini durdurma mücadele-
mizle beraber, sistemin kadınların lehine değişmesi 
için de mücadelemiz sürecek.

EDA NUR’UN İNTİHARI 
SİSTEMİN SONUCUDUR

Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradı ve son-
rasında şikayetçi oldu. Fakat faillerle ilgili herhangi 
bir süreç başlatılmadı. Failler hakkında hiçbir işlem 
yapılmaması üzerine Eda Nur hayatına son verdi. 
Faillerse ancak Eda Nur intihar ettikten sonra tutuk-
landı. Ablası, Eda Nur’un kaybolduğu gün emniyete 
gidip durumu anlattığında polislerin “Biz bir şey ya-
pamayız.” dediğini söyledi. Yetkililer kadınlar şiddete 
maruz kalmadan önce de, kaldıktan sonra da hare-
kete geçmiyor. Kardeşinin kaybolduğunu söyleyen 
ablası varken Eda Nur’u bulmaya çalışmıyorlar. Cinsel 
saldırıya uğradığını söyleyen Eda Nur ile ilgili süreç 
başlatmayanlar Eda Nur’un intiharından failler kadar 
sorumludur. Kadınlar her gün şiddete uğrarken, 
tehdit edilirken, öldürülürken, intihara sürüklenirken 
yetkililer öylece bekliyorlar. Kadınlar hayatlarını kay-
bettikten sonra Bakanlık “Sürecin takipçisi olacağız.” 
diyor. Kadınlar şiddete maruz kalmadan önlem alma-
yanların, şiddet olaylarından sonra süreçlerin takip-
çisi olmayanların, kadınlar hayatlarını kaybettikten 
sonra sürecin takipçisi olacağız demesi göz boyama 
çabasıdır. Siz şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek 
için o koltuklardasınız. Eda Nur ve tüm kadınlar için 
mücadelemiz sürecek.

KADIN CİNAYETLERİ VE 
ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ 
SÜRÜYOR, İŞLEVSİZLİK DEVAM 
EDİYOR

Günlerce kendisinden haber alınamayan Azra 
Gülendam Haytaoğlu’nun, ormanlık alanda cansız 
bedeni bulundu ve bir erkek tarafından öldürüldüğü 
ortaya çıktı. Azra öldürülmeden önce emniyete gidip 
telefon sinyaline ulaşılmasını isteyen ailesine “Pa-
zartesiyi bekleyin.” dendi. Pazartesi günü Azra’nın 
ölüm haberini aldık. Yetkililer, Azra’nın ailesi emni-
yete gittiklerinde harekete geçselerdi Azra hayatta 
olabilirdi. Bu kayıtsızlığı pek çok kadın cinayetinde 
görüyoruz. Yetkililer kadınlar hayattayken görevlerini 
yerine getirmiyor, kadınlar öldürülüyor. Bizler kadın 
cinayetlerinin önlenebileceğini söylerken, yetkililer 
işlevsizliğiyle bunları önlemekten uzaklaşıyor. Azra 
için Türkiye’nin pek çok yerinde eylemdeydik. Öldü-
rülen her bir kadının hesabını verecek olanlar belli. 
Onlar hesap verene kadar, kadın cinayetlerini durdu-
rana kadar mücadelemiz sürecek.

Esra Hankulu, Ümitcan Uygun’un evinde ölü bu-
lundu. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın ölümünde 
baş şüpheli. Aleyna’nın davasında DNA örnekleri 
ortadayken Ümitcan Uygun’u tutuklamayanlar, Esra 
Hankulu’nun ölümünün sorumlusudur. Esra’nın 
ölümü sonrasında Ümitcan Uygun kasten öldürme 
suçundan tutuklandı. Peki Aleyna’nın ölümünden 
beri Ümitcan Uygun’u süreçleri etkin yürütmeyip 

tutuklamayanlar hakkında ne yapılacak? Ülkede hak-
kını arayanlar hakkında soruşturma açanlar, şüpheli 
kadın ölümlerindeki baş şüphelileri göz göre göre 
serbest bırakıyor. 

Kadınlar şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybeder-
ken, failler cinayetlerin üstünü örtmeye çalışıyor. 
Yetkililer ise şüpheli kadın ölümlerindeki şüphelileri 
açığa çıkarmıyor. Bu ay F.G. isimli kadın evinin ca-
mından aşağı düştü. Evli olduğu erkek kavga ettikten 
sonra camdan kendisinin atladığını iddia etti. F.G. 
gözlerini açtığında ise evli olduğu erkeğin kendisini 
camdan aşağı ittiğini söyledi. F.G. yaşam mücadelesi-
ni kaybetseydi, fail olaya intihar süsü vermiş olacaktı. 
Yetkililer ise belki de failin ifadesini gerçek kabul edip 
dosyayı kapatacaktı. Böyle bir çok örnek karşımız-
dayken, süreçlerin etkin işletilmesi için yetkililer neyi 
bekliyor? İntihar süsü verilen nice kadın cinayetinde 
gerçeği “Ne oldu?” diyerek, mücadele ederek açığa 
çıkarıyoruz. Yetkililer ise şüpheli kadın ölümlerindeki 
şüpheleri açığa çıkarmamak konusunda ayak direti-
yor. Şüpheli kadın ölümlerinde etkin süreç yürütme-
yenler, şüphelileri tutuklamayanlar ile ilgili de müca-
delemiz sürecek.

LGBTİQ+LARA YÖNELİK AYRIMCILIK 
MÜCADELEYLE SON BULACAK

Voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada pay-
laştığı fotoğrafın ardından cinsel yönelimiyle ilgili 
ayrımcı söylemlere maruz kaldı. Hiçbir LGBTİQ+, cin-
sel yönelimi ve cinsiyet kimliğini gizlemek zorunda 
değildir, gizlemeden yaşayacağı bir dünya da müca-
deleyle gelecektir. 

6284 VE SONUÇLARI
Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma 

gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi ola-
rak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilme-
sine kadar birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin 
yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 
6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadın-
ları koruyor. Kadınları korumak ve şiddeti önlemek 
için getirilen 6284 sayılı kanun yasalaşması İstanbul 
Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından mümkün 
olabilmiştir. 

Zonguldak’ta yaşayan Filiz Adalı, 19 yıldır evli 
olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı S.A. hakkında şiddet 
gördüğü, tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddia-
sıyla suç duyurusunda bulundu. Öldürülmek istemi-
yorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçme-
sini istemiyorum dedi.

Boşandığı erkek tarafından şiddete uğrayan Se-
rap Avcı, şikayetçi olmasına rağmen polisin; “Darp 
raporu alırsın, raporu aldıktan sonra hastaneden 
çıkınca şikayet olursun” diyerek şikayetini almadığı 
öğrenildi.

Diyarbakır’da 2 yıldır öz babasının cinsel istis-
marına maruz kalan 16 yaşındaki R.Ş. rahatsızlanıp 
hastaneye yatınca hamile olduğu ortaya çıktı. Failin 
tutuklandığı öğrenildi.

Tokat’ta S.T. 2 gün boyunca alıkonuldu ve şiddete 
uğradı. Gözaltına alınan fail Ayhan Bengi, “serbest 
kalırsam seni öldüreceğim” dedi.

Eskişehir’de eskiden evli olduğu Kamil Ö. tarafın-
dan 5 kurşunla vurulan Duygu Şeker, “Gerekli cezayı 

alsın, adalet istiyorum” dedi.
Ankara’da kaybolduktan 16 saat sonra bulunan 

zihinsel engelli Şirin Dilan E.’yi alıkoyan fail, adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6824’ün tam ve etkin 
uygulanmasının kadınlar için ne kadar hayati olduğu-
nu tüm bu örnekler göstermektedir. Kadınların etkin 
korunması için tedbir kararları uygulanmalı, süreç 
takip edilmeli, devletin tüm birimleri kadınların hak-
larını korumalı ve görevini yerine getirmeyen kamu 
görevlileri cezasız kalmamalıdır. 

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ 
DERHAL AYDINLATILMALIDIR 

Bir süredir raporlarımızda da açıkladığımız gibi 
intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın 
ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın 
sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir ar-
tış yaşanmaktadır. Şüpheli kadın ölümleri, maalesef 
kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. 
Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza 
ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli 
öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadı-
ğı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip 
sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmekte-
dir.

Ağustos ayında öğrendiğimiz 21 kadının şüpheli 
ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak 
şey bellidir; İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri 
çekilmeli, 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul 
Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin 
ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümle-
rinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli 
ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır. 

Ankara’da yaşayan 25 yaşındaki Esra Hankulu evin-
de şüpheli şekilde ölü bulundu. Tanık ifadelerinden 
Hankulu’nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğü 
belirlendi. Esra Hankulu’nun otopsisinde yapılan 
incelemede tırnakları arasında baş şüpheli Ümit-
can Uygun’un DNA profilleri tespit edildi, gözaltına 
alınan Ümitcan Uygun ’kasten öldürme’ suçundan 
nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kırıkkale’de yaşayan 25 yaşındaki Elif Sinan birlikte 
olduğu Tuğrul Akan ile çalıştığı yerde kavga ettikten 
sonra kalbinden bıçaklanmış halde hastaneye kal-
dırıldı ve hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 
Tuğrul Akan’ın ifadesi alındı, ifadesinde kavga ettik-
ten sonra Tuğrul Akan’ın gitmesini engellemek için 
Elif Sinan’ın kendini kalbinden bıçakladığını iddia etti 
ve serbest bırakıldı. 

Çankırı’da yaşayan 15 yaşındaki İrem Çörten okul 
binasının yanında şüpheli olarak ölü bulundu. İrem 
Çörten’in bulunduktan en az 24 saat önce öldüğü 
bellirlendi.

Tokat’ta yaşayan 30 yaşındaki Elif Saltık kuzeni 
Ü.K. (44), arkadaşları E.A. (50) ve D.S. (43) ile köyün 
yaylasına gitti. İddiaya göre, grup eğlenirken D.S.’nin 
elindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan 
kurşun Elif Saltık’a isabet etti. Göğüs bölgesinden 
yaralanan Saltık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit’te yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu birlikte 
olduğu onur Öztürk’ün evinde başından silahla vu-
rulmuş olarak bulundu. Gözaltına alınan Onur Öztürk 
karakoldaki ifade işleminin ardından serbest bırakıl-
ması sosyal medyada tepki gördü. Sude Akarsu’nun 
ailesi karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başında-
ki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına 
hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını ifade 
etti. Öztürk, yeniden gözaltına alındı, “kasten öldür-
me” suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de yaşayan 17 yaşındaki Betül Kaynar so-
kak ortasında kanlar içinde bulundu. Vücudunda çok 
sayıda kırık olan genç kadın 3 günlük yaşam mücade-
lesinin ardından hayatını kaybetti.

İzmir’de yaşayan 16 yaşındaki Elif Terziler plakası 
bilinmeyen bir araç ile hastane önüne bırakıldı. Yapı-
lan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Elazığ’da yaşayan 22 yaşındaki Bahar T. birlikte ol-
duğu M.O. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 
tartışmaya başladı. Uzunca bir süre tartışmalarının 
ardından Bahar T.’nin annesi, ikilinin bulunduğu oda-
ya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar 
T.’nin annesi, M. O. tarafından odadan çıkarılmasının 
hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar oda-
ya girince kızını kanlar içinde yerde buldu.

Reyhan A. isimli kadın, Batman’da koruculuk ya-
pan S.Ç. ile 6 ay önce dini nikahla evlendirildi. Rey-
han, S.Ç.’nin madde bağımlısı olduğunu öğrenince 
ayrılmak istedi. S.Ç. tarafından sistematik şiddete 
maruz bırakılan Reyhan, İstanbul’daki bir sığınma 
evine yerleşti. 15 gün önce kaldığı sığınma evinden 
ailesinin baskısı sonucu ayrılan Reyhan A., ailesiyle 
yaşamaya başladı. Bu süreçte S.Ç.’nin evine dönmesi 
yönünde baskı gören kadın, 11 Ağustos gecesi ailesi-
nin evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

AĞUSTOS AYINDA  
31 KADIN CİNAYETİ  
21 ŞÜPHELİ KADIN 

ÖLÜMÜ
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40 milyon euroluk anlaşma imzaladığı
TCDD’ye genel müdür oldu

TCDD’nin yeni genel müdürü, AKP 
Genel Başbakanı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın atama kararnamesiyle Sun 
Group’un Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkerim Murat Atik oldu. Atik, 
4 Nisan 2021 tarihinde TCDD ile 40 
milyon euro’luk sözleşme imzalamış-
tı. Abdülkerim Murat Atik’in şirketi, 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan demiryol-
larında yolcu taşıma lisansını alan ilk 
şirket olmuştu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun görevinden alınırken yeri-
ne, beş ay önce TCDD ile 40 milyon 
euro’luk özelleştirme anlaşmasına 
imza atan Sun Group’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat 
Atik atandı. Atik’in şirketi şubat 
ayından itibaren Kapadokya Eks-
presi ile Türkiye’nin ilk yataklı lüks 
tren turunu başlatacak.

İLK ÖZELLEŞTİRME
28 Aralık 2020 tarihinde 

Ulaştırma Bakanlığından de-
miryolları için Türkiye’nin 
ilk özel yolcu taşıma lisansı-
nı alan Sun Group’un Yöne-
tim Kurulu Başkanı Atik’in, 
TCDD’nin özelleştirme ça-

lışmalarını hızlandırması için kuruma 
atandığı iddia ediliyor.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine 
göre, Sun Group, 4 Nisan 2021 tari-
hinde TCDD ile 40 milyon euro’luk 
sözleşme imzaladı. Şirket, global 
merkez ofisi Japonya’da bulunan HIS 
Türkiye ile birlikte Kapadokya Eks-
presi’ni özelleştirecek ve Türkiye’nin 
ilk “Yataklı Lüks Tren Turu”nu dü-
zenleyecek. İmza töreninde konuşan 
Atik, “Kapadokya Ekspresi ile başla-
yacağımız bu serüvende kullanaca-
ğımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel 
şeklinde olacak, hepsi yataklı vagon-
lardan oluşacak.

Her bir kompartı-
manda 5 yıldızlı otel 
standartları olacak. 
İlk etaptaki yatırımla 

200-250 kişilik istih-
dam sağlanacak. Sistem 

devreye girdikçe 
yatırım miktarı ve 

istihdam sayısı 
artacak. Proje 

ülkemizde ilk 
olacak ve gü-
zel bir ürün 
geliştirdik” 

ifadelerini kullanmıştı.

‘AÇILIŞA GÜN  
SAYIYORUZ’ SÖZLERİ

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uy-
gun’un görevden alınmasında özelleş-
tirme sürecinin yanı sıra Ankara-Si-
vas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın 
tamamlanamamasının da etkili oldu-
ğu öne sürüldü. Ali İhsan Uygun, 26 
Temmuz’da Sivas hattında inceleme-
lerde bulundu ve Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, “Anadolu’muzun 
kalbinde yepyeni bir hikayenin baş-
langıcını yapmak, yeni nesil ulaşım 

modunu insanımızla buluşturmak 
için gün sayıyoruz” dedi.

7 KEZ ERTELENEN AÇILIŞ
TCDD’nin 4 Eylül günü için planla-

dığı açılış töreni, Cumhurbaşkanı’nın 
da taslak programına girdi. Ancak, Ka-
yaş-Kırıkkale arasındaki 60 kilomet-
relik mesafede altyapı eksikliklerinin 
bulunduğunun anlaşılması üzerine 
Ankara-Sivas YHT açılış töreni 7’nci 
kez ertelendi. Söz konusu hattın ta-
mamlanamaması önceki Bakan Cahit 
Turan’ın da görevden alınmasına 
sebep olmuştu.

Taksi Odası Başkanı’nın derdi başka
Zam yapılmıyor diye taksi bulunamıyormuş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama so-
rununun zam yapılması halinde çözülece-
ğini öne sürdü. Hürriyet yazarı Orhan Ün’e 
konuşan Aksu, “Açılış en az 10 TL olmalı, kısa 
mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere 
kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı” 
dedi.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler 
her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksici-
ler, “Yakın mesafe” diyerek yolcu almazken, 

kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas 
geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da 
var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş 
fiyatlarla dolandıranlar da… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni 
plaka tahsisi ve her taksinin denetleneceği 
uygulama (aplikasyon) zorunluluğu ile bu 
krizi bitirmek istiyor. Ancak bu konuda karar 
yetkisi olan Ulaşım Koordinasyon Kurulu 
(UKOME) İBB’yi Ekrem İmamoğlu kazandık-
tan sonra yönetim yapısı değiştirilerek yetki 

İBB’nin elinden iktidarın atadığı bürokratların 
çoğunlukta olduğu bir yapıya verildi. UKOME 
de İBB’nin taksi kriziyle ilgili çözüm teklifleri-
ni 8 kez reddetti.

İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek ol-
madığını savunan Taksi Odası Başkanı Aksu, 
”Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en 
ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı 
toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için 
taksiye biniyor” iddiasında bulundu. Aksu, 
‘taksi ağalığı’ iddialarını da reddetti. 

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 
yük treninin hemzemin geçitte 
çarptığı fabrika servis minibü-
sünde ilk belirlemelere göre 6 
kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıraların-
da Ergene ilçesinin Velimeşe 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edirne’den Çerkezköy yönüne 
giden 13001 sefer sayılı yük tre-
ni, hemzemin geçitte 59 ADJ 755 

plakalı fabrika servis minibüsüne 
çarptı. Yaralılar, ambulanslarla 
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki 
hastanelere kaldırılarak tedaviye 
alındı. Kazada ölenlerin Yaşar 
Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe 
Korkmaz, Can Gülakın, Suzan 
Aksu ve Hülya Dinçkol olduğu 
açıklandı. Yaralılardan 3’ünün 
durumu ağır. Tekstil fabrikası 
servisi, gece mesaisinden çıkan 

işçileri evlerine bırakıyordu.
TCDD Genel Müdürlüğü, “ Ola-

yın gerçekleştiği hemzemin geçit 
bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, 
olay anında bariyerler yaya ve 
araçlara kapalı vaziyette olmasına 
rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi 
servis minibüsünün hemzemin 
geçitten geçmesi sonrası istenme-
yen kaza yaşanmıştır” açıklaması 
yaptı.

Tekstil sektöründen 
ihracat rekoru

Tekstil sektörünün, ocak-ağustos dönemindeki 
ihracatı 8,2 milyar dolar oldu ve tüm zamanların 
en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nden (İTHİB) yapılan açıklamaya göre, Türk 
tekstil sektörü ihracatta yukarı doğru ivmesini 
sürdürmeye devam ediyor. Sektör, yılın sekiz aylık 
döneminde 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 
2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 36 artışla 1 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm za-
manların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına 
ulaştı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Öksüz, “Sektör olarak her ay yeni rekorlar kırmaya 
devam ediyoruz. Yıl  sonunda Cumhuriyet tarihi 
rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimi-
ze ulaşacağımızı öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

BU HAFTA BORSA VE ALTIN  
KAZANDIRDI, DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse 
senetleri haftalık bazda ortalama 
yüzde 0,72, altının gram satış fiyatı 
yüzde 0,37 değer kazandı, Dolar/
TL yüzde 0,86, Euro/TL yüzde 0,12 
değer kaybetti.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar 
külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 

yüzde 0,37 kazançla 487,00 liraya, 
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 
yüzde 0,37 artışla 3.229,00 liraya çık-
tı. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan 
çeyrek altının satış fiyatı ise 789,00 
liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 
değer kaybederek 8,2940 liraya, euro 

da yüzde 0,12 azalarak 9,8590 liraya 
geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, 
bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 
değer kazandı. Kategorilerine göre 
bakıldığında ise yatırım fonları içinde 
en çok kazandıran yüzde 1,66 ile 
“Hisse Senedi Fonları” oldu.

SPK Başkan Vekili Arvas görevden alındı

Müteahhit eylemi çimento 
ihracatına kısıtlama getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ya-
yımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Nejat 
Fırat atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Mü-
dürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali 
Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel 
görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğüne 
Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, 

Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ek-
mekyapar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili 
Taha Meli Arvas görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bu-
lunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selahattin 
Bayram atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde 
açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Şeyh-
mus Hayrullah Karagöz getirildi.

Müteahhitlerin iş bırakma kararını açık-
lamalarından iki gün sonra, çimento ihraca-
tına kısıtlama getirildi. Dünya’dan Hüseyin 
Gökçe’nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, 
İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 
kapsamına, çimento ve klinkeri dahil etti.

Konut ağırlıklı yapı müteahhitlerinin 
örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfe-
derasyonu (İMKON), 9 Eylül’de çimento fi-
yatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 
15 gün süreyle iş durdurma kararı almıştı. 

GÜBRE İHRACATI DA 
KISITLANDI

Normal şartlarda büyük gübre hammad-

desi ve gübre ithalatçısı olan Türkiye’de 
gübre ihracatına da kısıtlama getirildi.

Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP 
(GTİP: 3105.30.00.00.00) Azot ve fosfo-
run ikisini de içeren diğer mineral veya 
kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içer-
meyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan 
yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 
3105.59.00.00.11)

Azot, fosfor ve potasyumun üçünü 
birden içeren mineral veya kimyasal güb-
reler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan 
yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 
3105.20.10.00.00) olmak üzere üç çeşit 
gübre de eklendi.

YÜK TRENİ 
HEMZEMİN 
GEÇİŞTE  
MİNİBÜSE  
ÇARPTI: 6 ÖLÜ

Çin’de kiralardan sonra kentsel dönüşüme düzenleme
Çin’de yayımlanan yeni kentsel 

planlama yönergesinde, kentsel tah-
ribatın engellenmesi amacıyla eski 
tarihi binaların yıkılması, yaşlı ağaçla-
rın kesmesi, eski yer adlarının rastgele 
değiştirilmesi ve nehir yataklarında 
değişiklik yapması yasaklandı.

Çin’de 3 Eylül günü geç saatlerde 

yayınlanan yönergede, kültürel mira-
sın korunması programının bir parçası 
olarak, büyük ölçekli kentsel tahribata 
son verileceği ve eski tarihi binaların 
korunacağı belirtildi.

Çin’in hızlı ekonomik gelişimi, 
mahalleleri yok eden ve binlerce eski 
binayı gökdelen ve alışveriş merkez-

leriyle değiştiren kentsel dönüşüme 
şahitlik etti.

Yeni kentsel planlama yönergesin-
de, “gerçeği yıkıp sahtesini inşa etme-
nin”, yaşlı ağaçları kesmenin, eski yer 
adlarını rastgele değiştirmenin veya 
nehir yataklarında değişiklik yapma-
nın artık yasak olduğu kaydedildi.

Yeni TCDD Genel Müdürü 
Abdülkerim Murat Atik,  
TCDD ile 4 Nisan’da  
40 milyonluk iş  
anlaşması yapmıştı.  

Ali İhsan Uygun 
görevden alındı.



FUAR’A 90’INCI KEZ 
NOSTALJİK BAŞLANGIÇ

İzmir Enternasyonal Fuarı, “90 Yıldır Birlikte 
Kutluyoruz”, “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuru-
yoruz” sloganları ile 3 Eylül Cuma günü kapı-
larını açtı. Behçet Uz’un mirası Kültürpark, 10 
gün boyunca sanatın, teknolojinin, ticaretin, 
sporun ve kültürel değerlerin merkezi olacak. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin asırlık çınarı olan 
fuar, tüm değerlerini bu yıl yeni nesle aktarma-
yı hedefliyor. Geleneği gelecek ile buluşturan 
fuar, 7’den 70’e herkese kucak açıyor.

Fuar, 12 Eylül tarihine kadar teknoloji, tica-
ret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubu-
na hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşı-
layacak. Fuar ayrıca Dünya Belediyeler Birliği 
Kültür Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçek-
leşen açılış törenine Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem 
Erkek, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, millet-
vekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. 

TİCARET BAKANI: İZMİR’İN 
KALBİMİZDEKİ YERİ AYRI

Açılışta konuşan Bakan Muş, “İzmir yerli ve 
milli iktisat kongresine ev sahipliği yapan bir 
kadim bir şehrimizdir. Bu yüzden İzmir’in kal-
bimizdeki yeri ayrıdır. Uzun yılar ekonomimize 
büyük katkılar sunan bu fuarımız inşallah önü-
müzdeki sene daha kapsamlı olacaktır. Daha 
büyük iş anlaşmaları yapılacaktır. İzmir, ülkemi-
zin ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini yapıyor. Bu 
çok ciddi bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

MUHARREM ERKEK’TEN 
BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem 
Erkek ise şöyle konuştu: “Fuarın temeli İzmir İk-
tisat Kongresi’ne dayanıyor. Cumhuriyeti kuran 
kadrolar savaş meydanında kazanılan zaferler 
ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça bir 
anlam ifade etmeyeceğini biliyordu. İEF, Siyasi 
bağımsızlığımızın yanı sıra ekonomik bağımsızlı-
ğımız için de çok önemli bir mihenk taşı. Fuarın 
İzmir’imiz için, ülkemiz için, dünya için çok 
büyük işlevi var”

BAŞKAN TUNÇ 
SOYER:  
FUAR DÜNYAYI 
KAPSIYOR

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tunç Soyer fuara 
büyük önem ver-
diklerini anlattı: 

“İzmir Enter-
nasyonal Fuarı 
cumhuriyetin en 
köklü geleneğidir. Ulu 
önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün deyimiyle IEF, 
menzili İzmir sınırlarını değil, 
ülkemizi ve dünyayı kapsıyor. İzmir 
cephede savaşan devletleri bir araya getirdi. 
Fuar neredeyse bir asırdır birçok değişime şahit-
lik etti. İEF tüm olup biten değişimlere rağmen 
hala ayakta. Dünyadaki gelişmeleri ülkemize, 
ülkemizdeki değişimleri de dünyaya taşıdı. Fuar 
bir kültür taşıyıcı konumunda yer alıyor. İzmir 
her zaman öncü bir ticaret ve liman kenti ol-
muştur. Fuarla birlikte İzmir’in dünyadaki izi, 
İzmir’den daha büyük oldu.  Bizler de bu guru-
ru hep birlikte yaşıyoruz. İzmir demokrasi ve 
özgürlükler şehridir. İzmir aynı zamanda bir halk 
meclisidir. İzmir’in farklıları bir araya getirme 
gücü hiçbir zaman değişmedi.” 

DEV HOLOGRAM İLE GEÇMİŞE
Açılış töreni ardından, fuar ziyaretçilerine 

özel ve görkemli bir gösteri eşlik etti. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
tarafından bir itfaiye aracının su püskürtmesi 
ile oluşan su perdesinde hologram gösterisi 
gerçekleşti. Hologramda, geçmiş yıllara ait fuar 
görüntüleri ve fuara katılan sanatçıların yer 
aldığı videolar gösterildi. Gölet üzerinde büyük 
bir alana yansıtılan görüntüler, ziyaretçilere 
duygu dolu anlar yaşattı. 

ZEKİ MÜREN VE BARIŞ MANÇO 
İZMİRLİLERİ KARŞILADI

Hologram gösterisinin ilk konuğu Zeki Müren 
oldu. Türkiye’nin Sanat Güneşi İzmirlileri, unu-
tulmaz repliği “Canım Ege’me Saygımla Gel-
dim” sözleri ile karşıladı. Türkiye’nin en önemli 
sanatçılarından biri olan Zeki Müren, ülkenin 

kültürel mirası İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan 
ziyaretçileri selamladı. Unutulmaz sanatçı, “Ah 
Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” isimli şarkısını 
fuar ziyaretçileri için seslendirdi. Hologram 
gösterisinin ikinci konuğu ise, çocukların “Barış 
Ağabey”i, Barış Manço oldu. “Söyle Zalim Sul-
tan” isimli parçasını seslendiren Manço, herkes 
için ölümsüz olduğunu bir kez daha kanıtladı. 
Fuar ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir deneyim 
yaşatan hologram gösterisi, ziyaretçilerine 
unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin kapanışı ise, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görün-

tüleri 
ve ulusal 
marşlar eş-
liğinde yapıldı. 
İzmirliler, sahip ol-
dukları kültürel mirası, 
büyük bir coşku ile andı.

100 ÜLKEDEN İŞ İNSANI  
Temeli; 1923’te Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından yine İzmir’de toplanan İktisat 
Kongresi’ne dayanan ve miras niteliğinde bir 
organizasyon olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 
dünyanın sayılı genel ticaret fuarlarından biri 
olarak kabul ediliyor. Yıllar boyunca uluslara-
rası ticaret bağlantılarına ev sahipliği yapan 
İzmir Enternasyonal Fuarı, bu görevini zamana 
uygun bir şekilde yapmaya devam ediyor.

Öncü bir bakış açısı ile altı yıl önce düzenlen-
meye başlanan Uluslararası İzmir İş Günleri’n-
de şimdiye kadar 100 ülkeden 1500’ün üzerin-
de katılımcı yer aldı. Birçok ülkenin bakanlık 
düzeyinde katıldığı etkinlik sayesinde şimdiye 
kadar milyarca dolarlık iş bağlantısı sağlandı. 

İKLİM KRİZİNE KARŞI YEŞİL 
TİCARET ÖNERİLERİ ‘İZMİR İŞ 
GÜNLERİ’NDE KONUŞULACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı dahilinde 2-3 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günle-
ri’nin bu seneki teması “Ticaret ve Lojistik Ekse-
ninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat.” 

İklim krizi, pandemiden de öte, dünyanın 
karşı karşıya kaldığı en ciddi küresel tehlike 
olarak görülüyor. Bu sorun ile başa çıkmak 
adına dünyada yeni stratejiler geliştiriliyor. Bu 
kapsamda İzmir İş Günleri Toplantıları’nda bu 
yıl döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim 
değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli ko-
nularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında 
fikir alışverişi yapıldı.  

7. İzmir İş Günleri, pandeminin yarattığı 
zorluklara rağmen iki senedir tüm paydaşların 
katkısıyla online olarak gerçekleşiyor. Toplantı-
lar, T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, İZFAŞ, tarafından İzmir Ticaret Odası 
(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir 

Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi (İMEAK), Ege İhracatçı Bir-

likleri (EİB) ve İzmir Vakfı iş birliğiyle 
düzenleniyor. 

OYUN START-UP’I 
KURMAK İSTEYENLER

Modern dünyada yaşanan 
gelişmeleri Türkiye’ye yaymayı 
kendine amaç edinen İzmir En-
ternasyonal Fuarı, değişen dünya 
koşullarına ayak uyduruyor. Bu 

sebeple bilişim ve girişimciliğe 
yatırım yapıyor.

Oyun sektöründe yer almak iste-
yen genç girişimcilerin başarılı 

oyun start-up’ları kurmalarını 
sağlayan ve onları profes-

yonelleştirerek dünyaya 
açılmalarına öncülük 
etmeyi amaçlayan “Next 
Game Startup Girişimci-
lik Yarışması”, 12 Ey-
lül’de fuar kapsamında 
sonuçlanacak. Finale 
kalan 10 takım sunum-
larını yaparak dereceye 

girmek için yarışacak. 
Next Game Startup ve 

Oyun Girişimciliği etkinlikleri 
kapsamında konsol turnuvala-

rı, Atom Game Jam ve seminerler 
ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

EFSANELER İEF’TE BULUŞUYOR 
Spor ve sporculuk kültürü, ülkemizin gelece-

ği için kritik bir önem içermekte. Bu sebeple, 
İzmir Enternasyonal Fuarı, 90’ıncı yılında spor 
etkinlikleri ile ön plana çıkıyor, İzmir’de yer 
alan bütün spor kulüpleri bir araya geliyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanı 
İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, 

Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda 
ağırlıyor. Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alan-
da kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, 
futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dal-
larında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında 
ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılacak. Ar-
kas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü 
tarafından organize edilen su aktivitelerinde 
uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve 
yelken aktiviteleri düzenlenecek. Altınordu Fun 
Zone alanı fuar süresince ziyaret edilebilecek. 

Spor alanında ayrıca, ünlü spor insanlarının 
katılımı ile söyleşiler düzenlenecek. Söyleşilere 
ünlü isimlerin katılımı bekleniyor. Spor kulüple-
rinin teknik direktörleri ve yönetim kurulundan 
gelen sürpriz isimlerle söyleşilerle fuar spor 
aktiviteleri zenginleşecek. Voleybol söyleşile-
rine Türkiye’nin sayılı antrenörlerinden birisi 
olan, A Milli Kadın Voleybol Takımının Eski Baş 
Antrenörü ve Karşıyaka Teknik Direktörü Reşat 
Yazıcıoğulları, antrenör Gökhan Öner ve bir 
oyuncu katılacak. Karşıyaka futbol söyleşilerin-
de Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Sportif Direk-
tör Atilla Güneş, Takım Kaptanı Mustafa Aşan 
yer alacak. Karşıyaka’nın e-spor takımı üç gün 
boyunca fuar ziyaretçileri ile NBA oyunu oy-
nayarak kısa maçlar yapacak. Ülkemizi NBA’de 
başarı ile temsil etmiş ve şu anda Pınar Karşı-
yaka’da oynayan başarılı oyuncu Semih Erden 
de söyleşilere katılacak.

Spor alanı ayrıca Tokyo 2020 olimpiyatların-
da ülkemizi temsil eden sporcuları ağırlayacak. 
Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Bronz Madalya 
sahibi ve Göztepe sporcularından Ferhat Arı-
can, Şavkar Cimnastik sporcularından Akdeniz 
Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonu İbrahim 
Çolak, Dünya İkincisi Akdeniz Oyunları Şampi-
yonu Ahmet Önder, Avrupa Üçüncüsü Adem 
Asil,  Mersin Challenge cup şampiyonu Nazlı 
Savranbaşı fuarda ziyaretçilerle buluşacak. 

FUARDA NELER OLACAK? 
90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, tica-

ret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubu-
na hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılaya-
cak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, 
Mogambo geceleri, 20. Sinema Burada Festi-
vali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuk-
lar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, 
özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler 
konuklara sunulacak. Fuar’ın tarihini anlatan 
İEF 90. Yıl Sergisi geçmişe götürecek. 

Fuar’a renk katacak etkinliklerden birisi de 
“Belediyeler Sokağı” olacak. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere komşu kent-
lerden de katılımcı belediyelerin yer alacağı 
sokakta, ilçeler hem kendilerini tanıtma fırsatı 
bulacaklar hem de belediyecilik anlamında 
atılabilecek yeni adımlar üzerine görüşlerini 
dile getirebilecek. Seferihisar, Karşıyaka, Tor-
balı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Narlıdere,  
Bayraklı, Foça, Buca, Konak, Dikili, Urla, Burdur, 
Edirne ve Hatay belediyeleri katılıyor. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ise bu yıl fuara “cittaslow” 
teması ile katılacak. 

2022’YE DAİR UMUT
Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, Oyun ve 

Teknoloji Alanı, Açıkhava Tiyatrosu Etkinlikleri, 
20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve 
Yüz Yüze Sohbetler, Zipline Oyun Alanı, İzmir 
Sahnesi, İzmir Çocuk Sahnesi, Fuar Çocuk Ku-
lübü, Şef Sensin, Spor Alanı, Bilgi Yarışması, İEF 
Tarihi Sergisi ile ziyaretçilerine keyifli, eğlenceli 
ve sanat dolu günler geçirmeyi hedefleyen 
İzmir Fuarı, umut dolu bir başlangıç için 2022 
yılını beklemeye devam ediyor.

 Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3,50 
TL olarak düzenlendi. Fuar, 08.00-23.00 saatle-
ri arasında ziyaret edilebilecek. 

Bayraklı Belediyesi, spordan sanata bünyesinde yürüttüğü çeşitli kurs ve atölye 
çalışmalarını Bayraklılı çocuk ve gençlerin katılımıyla sergilemeye başladı. Bay-
raklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; “Bu yıl fuara katılımımızın temasını ‘ Dünya 
Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ olarak belirlemiştik. Çünkü ilçemizin çocukları, 
gençleri ve kadınları her zaman önceliğimiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninin ardından Foça Be-
lediyesi standını da ziyaret etti. Başkan Fatih Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’e Foça Yoğurdu ve zeytini ikram etti.
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ABD ve Batılı güçlerin terk 
ettiği Afganistan’da yönetimi ele 
geçiren Taliban’ın nasıl bir hü-
kümet kuracağı merak ediliyor. 
Ülkedeki siyasi grupları da içine 
alan kapsayıcı bir hükümet kur-
ması için görüşmeler yapılsa da 
Taliban, ülkeyi şeriat ile yönete-
cek bir hükümet kuracağını peşi-
nen ilan etti. 

Euronews’in Taliban kaynak-
larından edindiği bilgiye göre, 
hükümet ana hatları ile şekil-
lenmeye başladı. Şeyh el Hadis 
Mevlevi Abdulhakim Sahib, Emir 
el-Müminun (Müminlerin Emiri) 
olarak belirlendi. Doha’da yapı-
lan barış müzakerelerinde Pakis-

tan’da tutulduğu hapishaneden 
serbest bırakılması şartı koşulan 
Şeyh Abdulhakim geçtiğimiz yıl-
da müzakere heyeti başkanlığına 
getirilmişti.

TALİBAN’IN BAŞI,  
RUHANİ LİDER

Taliban’ın lideri Şeyh Haybetul-
lah Akhundzade yeni yönetimde 
ruhani liderliğini sürdürecek. 
Akhundzade, Selefi Molla Man-
sur Ahtar’ın 2016 yılında bir ABD 
insansız hava aracı saldırısında 
öldürülmesinin ardından şura 
tarafından Taliban’ın 1 numa-
ralı ismi olarak atandı.  İddiaya 
göre, Taliban’ın kurucularından 

“Kasap” lakaplı Molla Abdulgani 
Baradar’ın ise başbakanlık göre-
vini yürütmesi planlanıyor. 

İddiya göre, kabinenin diğer 
üyeleri şöyle:

 El Hac Sadr Muhammed İbra-
hin Sahib, Savunma Bakanı

 Halife adıyla bilinen Siraced-
din Hakkan, İçişleri Bakanı

 Malagal Aga Akhund, Maliye 
Bakanı

 Abbas Stangari, Dışişleri 
Bakanı

 Hacı Gül Muhammed olarak 
bilinen Molla Muhammed Naim, 
Sınırlardan Sorumlu Bakan

 M. Muhammed Hasan Rah-
mani, Tabii Kaynaklar Bakanı.

Eski başbakana bir 
soruşturma daha

Fransa’da eski Başbakan François Fillon 
hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni 
soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 
yazar Mael Renouard’ı Kasım 2013 - Eylül 
2015 döneminde parlamentoda danışmanı 
olarak çalıştırdığı ve Renouard’ın haksız 
yere 38 bin avro kazanç elde ettiği iddia-
sıyla eski başbakan hakkında soruşturma 
açıldığı belirtildi.

Fillon’un bu konuda bu yılın başında poli-
se ifade verdiği kaydedildi.

Eski başbakanın avukatı Antonin Levy, 
yaptığı açıklamada, Renouard’ın, müvekki-
linin 2015’te yayımlanan kitabını yazmaya 
yardımcı olduğunu ve bir danışmanın bunu 
yapamayacağını iddia etmenin şaşırtıcı 
olduğunu belirtti.

Soruşturmada bunun danışmanın görevi-
nin kapsamına girip girmediğinin araştırıla-
cağı bildirildi.

Paris Ceza Mahkemesi, Haziran 2020’de 
Fillon’un, eşi ve çocuklarının haksız yere ça-
lışmadan parlamentodan danışman sıfatıy-
la maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 
375 bin avro para cezasına çarptırılmasına 
hükmetmişti. Fillon’a 10 yıl siyasetten men 
cezası da verilmişti.

Muhalif Takvimi ANIL ÖZGÜÇ

Taliban’ın 
havaalanından 

ilk uçuş
Afganistan’da ABD güçlerinin ülkeden 

ayrılması ve Taliban’ın kontrolü sağlamasın-
dan bu yana başkent Kabil’deki Hamid Kar-
zai Havalimanı’ndan iç hatlardan ilk yolcu 
uçağı Mezarı Şerif’e havalanırken, döviz 
bürolarının bulunduğu Şehzade Sarayı ile 
özel üniversiteler faaliyetine başladı.

Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı 
Ariana Afgan Hava Yollarına ait yolcu uçağı 
31 yolcusuyla dün öğleden sonra yerel saat-
le 15.00 sularında Kabil’deki Hamid Karzai 
Havalimanı’ndan Mezarı Şerif’e uçtu. İç 
hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam 
ettirileceği bildirildi.

Taliban’ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağus-
tos’tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade 
Sarayı’nın da faaliyetine başladığı belirtildi. 
Afganistan’daki döviz kurunun belirlendiği 
ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sara-
yı’nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84’e 
geriledi.

Kadınlar Taliban’ı kızdırdı
Taliban’ın yönetimi ele 

geçirdiği Afganistan’da 
kadınlar protesto gösterile-
rine devam ediyorlar. 

Herat’tan sonra Kabil’de 
de eylem düzenleyen ka-
dınlar, “İşimizi geri verin, 
sadaka istemiyoruz”, “Tek 
cinsiyetli hükümet kabul 

edilemez”, “Taliban insan 
hakları ihlalidir”, “Taliban, 
kadın hakları olmadan 
meşruiyetiniz yok”, “Cesu-
ruz, kararlıyız” sloganları 
attılar.

Şehir merkezine doğru 
yürüyen kadınlara Taliban 
güçleri dağılmaları uya-

rısında bulundu. Grubun 
dağılmaması üzerine göz 
yaşartıcı gaz kullandı ve 
havaya ateş açtı. Bazı ka-
dınlar ve basın mensupları 
darp edildi. Müdahale üze-
rine göstericiler eylemleri-
ne son verdi. 

Pençşir bilmecesi
Taliban ile ülkede kendisine 

karşı direnen tek bölge olan 
Pençşir’deki Ulusal Direniş Cep-
hesi güçleri arasındaki şiddetli 
çatışmalar sürüyor. BBC’ye ko-
nuşan Ulusal Direniş Cephesi 
liderlerinden Amrullah Salih, 
Taliban’ın bölgede kontrolü ele 
geçirdikleri yönündeki iddiasını 
yalanladı ve güçlerinin savaşma-
yı sürdüreceğini söyledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Salih, Ulusal Dire-
niş Cephesi güçlerinin Taliban 
karşısında teslim olmayacağını 
belirtti. Salih, Pençşir’den kaçtı-

ğı yönündeki iddiaların da doğru 
olmadığını ifade etti.

Başkent Kabil’in 150 km ku-
zeydoğusundaki Pençşir Vadi-
si’ndeki çatışmalarda yüzlerce 
savaşçının öldüğü bildiriliyor. 
İki taraf da, Pençşir’in kontrolü-
nü ele geçirmek üzere olduğunu 
iddia ediyor. Ancak bu iddiaları 
teyit etmek zor.

Taliban’ın Pençsir’i ele geçirdi-
ği iddialarının ardından Afganis-
tan’ın başkenti Kabil’de yapılan 
kutlamalarda silahların kullanıl-
ması sonucunda 17 kişinin öldü-
ğü belirtildi.

11 Eylül’ün gizli belgeleri halka açılıyor
ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 

terör saldırılarıyla ilgili Federal So-
ruşturma Bürosu’nun (FBI) soruştur-
malarına dayanan ve bugüne kadar 
gizli olan belgelerin halka açılmasını 
öngören başkanlık kararnamesini 
imzaladı.

Seçim sürecinde halka bu yönde 
şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Bi-
den, 11 Eylül 2001’deki terör saldırı-

larının 20. yıl dönümünde bu sözünü 
yerine getirdiğini belirtti.

Biden, FBI’ın 11 Eylül saldırılarıyla il-
gili yapmış olduğu soruşturmaları kap-
sayan ve bugüne dek gizli olan belge-
lerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması 
yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Amerikan kamuoyunda Biden’ın 11 
Eylül kurbanlarına yönelik herhangi 
bir adım atmadığı gerekçesiyle son 

dönemde eleştiriler yükseliyordu.
ABD’de 11 Eylül 2001’deki terör 

saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, 
uçaklardan ikisi İkiz Kuleler’e çarp-
mıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent 
Washington’da Pentagon’u hedef alır-
ken dördüncü uçak ise F-16’lar tarafın-
dan Pensilvanya kırsalında düşürül-
müştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar 
sonucu hayatını kaybetmişti.

HÜKÜMET 
ŞEKİLLENİYOR
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Artık pandemi öncesi zamanların görü-
nüşte “eski güzel ofis günlerine” dönme-
nin hiçbir yolu yok. Ama zihinsel olarak 
herhangi bir stres ya da tükenmişlik his-
setmeksizin en iyi şekilde çalışmalarının 
sağlanabilmesi için çalışanları motive edip 
güç katmak adına hala yapılabilecek pek 
çok şey var. Citrix EMEA Başkan Yardımcı-
sı Sherif Seddik, şirketlerin dikkat etmesi 
gerekecek noktalara dikkat çekti. 

Çalışanları motive etmek ve güç katmak 
için hâlâ yapılacak çok şey var:

1. Mevcut takip kültüründen bir güven 
ve güç katma kültürüne evrimleşmek 

önemli olacak. 

2. Dijital çalışma çağında, küresel diji-
talleşmenin fiziksel olarak ofiste bu-

lunmayı iş sonuçları bakımından anlamsız 
hale getirmesiyle birlikte, başarı işletmele-
rin coğrafi olarak dağınık durumdaki ekip-
ler içinde ve arasında bir güven kültürü 
oluşturma yeteneğine bağlı olacak. 

3. Bu yeni çalışma kültürü aynı 
zamanda ofis kullanımının 

doğasını da değiştirecek ve iş birliği 
yapma biçimimizin baştan yaratılma-
sını gerektirecek. Düzenli olarak plan-
lanan ve anlık olarak gerçekleştirilen 
toplantılar, güvenin, motivasyonun 
ve bağlılığın sağlanmasında ve 
sürdürülmesinde anahtar 
rolü oynuyor. Dağınık 
çalışma çağında bu 

toplantılar hibrit olacak.

4. Etkili ekip çalışması yalnızca dü-
zenli toplantılar sırasında değil aynı 

zamanda mesai sonrası bir şeyler içmeye 
gidilmesi gibi sosyal faaliyetlerde de katı-
lımcılığa bağlı olacak.

5. Sonuçta uzaktan çalışmanın en bü-
yük avantajlarından biri çalışanların 

şahsi zaman çizelgeleri uyarınca çalışmala-
rına, iş-yaşam dengelerini daha iyi ayarla-
yarak üretkenliklerini artırmalarına olanak 
sağlaması. Bu, çalışmanın ve aynı zamanda 
ekip çalışmasının geleceğinin giderek artan 
oranda asenkron olacağı anlamını taşıyor. 

Her zaman görünüşte “eski güzel günle-
re” ve “eski usul” ofis çalışmasına dönmek 
isteyenler ile döngünün dışında bırakıldığı-
nı ya da aşırı çalıştığını hissedenler olacak. 

İşte bu nedenle, ekip liderlerinin ekip-
leriyle eskiden olduğundan daha 

düzenli ve farklı biçimde etki-
leşim kurması, ekip üyeleriyle 
daha yakın bir kişisel ilişki 
kurması, çalışanların yal-
nız ya da stresli hissettiğine 
veya hedeflerine ulaşmakta 
zorlandığına dair erken belir-

tileri saptayabilmesi bu kadar 
önem taşıyor. Gelecekte 

daha yakın sosyal 
bağlar ekip başarısı 
açısından bir zorun-
luluk olacak.

Artık “eski güzel” ofis günlerine dönmenin 
yolu yok, ama hâlâ yapılabilecek çok şey var

Türk 
Telekom  
fiber optik 
döşemiyor

Tahsin Yılmaz’ın TTnet’in 
CEO’su olduğu dönemden bu 
yana, sorunlar da yaşasak inter-
net hizmetini Türk Telekom’dan 
almaya özen gösterdim. IPTV 
Derneği’nin başkanı olduğum 
ilk yıllarda, Türkiye’nin ilk IPTV 
hizmeti Tivibu test yayınına 
başlamıştı. O zaman İstanbul’da 
oturuyordum. Ancak oturduğum 
yerde Tivibu hizmeti yoktu. An-
cak Tahsin Bey o dönemde, bir-
çok engeli aşıp bana test yayınını 
izletmeyi başarmıştı. Daha sonra 
Ataşehir’de 27. kata kadar fiber 
olan evimde, yine tivibu hizmeti-
ni kullandım. Binada fiber optik 
standart olduğu için hiç sorun 
yaşamadım. 

Birkaç yıl önce Mersin’e taşın-
dığımda, oturduğum Cumhuriyet 
Konakları’nda, fiberleri yoktu. 
Sitenin yönetimine fiber optiğin 
ne olduğunu anlatmak mümkün 
olmadığı için, ben de birkaç yıl 
VDSL’e mahkum kaldım ama yine 
de Türk Telekom kullanmaktan 
vazgeçmedim. 

Pandemi sürecinde herkes gibi 
biz de kendimizi korumak adı-
na bazı kararlar aldık. Öncelikle 
vaka sayısının arttığı Cumhuriyet 
Konaklarından taşınma kararı 
aldık. Her hafta İstanbul’a gelen 
ben, artık neredeyse ilk bir yıl sa-
dece bir kere geldim. Tabii bu dö-
nemde eğitimlerimi, konuşmala-
rımı hatta moderasyonlarımı bile 
evden yapar oldum. Artık iyice iş 
faaliyetlerini eve almıştım. 

Malum son birkaç ay çocukların 
okulu da olmadığından, evin in-
ternet bağlantısının yükü çok art-
tı. Biz de bir kısmını stüdyo gibi 

kullanabileceğimiz ve evden hem 
eşimin hem de benim faaliyetleri-
mizi sürdürebileceğimiz, geniş bir 
ev arayışına girdik. Böylece hem 
iş ve ev internetini birleştirip 
daha iyi bir bağlantı alacaktık, 
hem de zaten internetten yaptı-
ğımız işler için ofis ev arasında 
mekik dokumayacaktık. 

Bu amaçla arayışlarımız so-
nunda üç katlı, içinde stüdyo da 
yapabileceğimiz bir ev bulduk. 
Evi gezerken ilk yaptığım etraf-
taki wifi’lara bakmak oldu. Her 
tarafımda Türk Telekom’un fiber 
ağı için kullandığı standart wifi’ı 
görünce çok sevindim. Hemen 
müşteri hizmetlerini arayıp abo-
neliklerimden birini iptal ettir-
dim. Diğerini ise bu adrese geçir-
melerini istedim. 

Ekip eve ilk geldiğinde ellerinde 
yine ADSL modem vardı. Üstelik 
yakınlardaki bir kutudan eve çok 
derme çatma (neredeyse düğüm 
atarak) bir kablo getirip, modemi 
bağladılar. İlk sorum buralarda 

fiber optik var, bana niye bağ-
lamadınız oldu. Gelen cevap ise 
“Siz VDSL abonesisiniz fiber bağ-
layamayız”dı. Bundan sonra Türk 
Telekom ekiplerini her çağırışım-
da başka bir bahane ile cevaplar 
aldım. Ama aylarca bu cevaplarla 
beni oyaladılar. Önce belki hızımı 
arttırmamın yararı olacağını söy-
lediler. Arttırdım. Sonra kullandı-
ğım modeme çok cihaz bağlandı-
ğını ve katlara sinyal gitmediğini 
söylediler. Evde katlar arası CAT5 
döşetip, her yana ekstra geniş-
leticiler taktım. Olmadı olmadı. 
Öyle ki; evden yaptığım eğitim 
faaliyetlerinde devamlı kopmalar 
olmaya başladı. Artık eğitim veya 
konuşmam olduğunda cep telefo-
numdaki Vodafone hattıma bağ-
lanıp, oradan işlerimi yapmayı 
alışkanlık haline getirdim. 

Bu arada bir başka gariplik 
daha fark ettim. Evin hattına 
bağlıyken bir web sitesine girdi-
ğimde, her obje için bir delay (ge-
cikme) oluşuyordu. Bunun sebebi 

Türk Telekom’un kullandığı DPI 
mıdır bilmiyorum. Ancak wifi’dan 
çıkıp Vodafone hattıma geçince 
sayfaların, üzerindeki objelerle 
birlikte çok hızlı bağlandığını 
görüyorum. Ben de bir speed test 
yapayım istedim. 50 Mb olduğunu 
gelen teknik ekipten öğrendiğim 
hattım 25mb download ve 2 mb 
upload’u görmüyordu. Üstelik ne-
redeyse onun da yarısı kadar hız-
da çalışan Vodafone hattım kadar 
verim de alamıyordum. 

Ekip bunu 50mb size söylenen 
hız zaten bu 40mb çıkar gibi ger-
çekten garip ve mantık sınırlarını 
zorlayan yorumlar yapıyordu. 
Bense her seferinde benden 10mt 
ilerdeki sitede olan fiber opti-
ğin bana neden getirilemediğini 
sorup duruyordum. Buna doğru 
dürüst bir cevap ne yazık ki ala-
madım. 

FİBER BU ÜLKEYE LAZIM
Bu ülke ADSL mi, fiber optik mi 

diye tartıştığında, ben hep fiber 
optik geçişini yapmamız gerek-
tiğini söylüyordum. Ancak Türk 
Telekom’un özelleştiği o dönem-
lerde ADSL kararı alındı. Yanlıştı. 
Arada Süreyya Ciliv döneminde 
fiber optik, baz istasyonu ortak 
kullanımı tartışması da yanlış 
bağlandı. Ülkede yıllarca fiber 
optik çekilemedi. Ama artık buna 
bir son verilmeli, Ulaştırma Ba-
kanlığı bir el atmalı ve bu ülkenin 
her tarafında fiber olmalı. Cum-
hurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın en 
önemli konusu bu fiber meselesi 
olmalı. Hızlı internet yoksa refah 
nasıl yakalanacak? 



Yunan mitolojisinde zirveye bir 
türlü ulaşamadan aşağı yuvarla-
nıp duran kayayı ömür boyu da-
ğın tepesine çıkarmaya mahkûm 
edilen Sisifos’u andırıyor aşı tar-
tışmaları. Salgın dönemlerinde 
aşı olmanın bireysel bir tercih 
veya özgürlük alanı değil, aksine 
Türkiye’de aşı olmayan yaklaşık 
14 milyon kişi için toplumsal bir 
sorumluluk olduğunun anlaşılma-
sı için verilen mücadelede aşağıya 
yuvarlanan kaya, bunun bir halk 
sağlığı sorunu olduğunda ısrar 
eden ortak akıl tarafından sürekli 
zirveye taşınıyor. Çünkü hayatın 
her alanında yuvarlanan her ka-
yayı yukarı taşımaya çabalayan, 
Yaşar Kemal’in “umutsuzluk yüre-
ğin yıkımıdır” sözünü anımsayan 
kararlı bir Sisifos da vardır. 

Birçok bulaşıcı hastalıkla müca-
delede şu anda insanlığın elindeki 
en önemli ve en etkili araç, aşıdır. 
Aynı şey Covid-19 pandemisini 
sonlandırmak için de geçerli. An-
cak aşı karşıtlığı dünyanın dört bir 
yanında yaygınlaşırken, Fransa’da 
Marine Le Pen, ABD’de Donald J. 
Trump gibi popülist politikacıların 
aşı karşıtı söylemleri destekçileri 
üzerinde yankı bulurken, bu pan-
demiden kurtulmak için sadece 
aşılanmaya güvenmekle kalmayıp 
aşı karşıtlığı ile de etkin mücadele 
teknikleri geliştirmek de gerekiyor. 
Albert Camus’nün İkinci Dünya 
Savaşı’na dair yazdığı o müthiş 
“Sisifos Söyleni” kitabında belirt-
tiği gibi, “Yaşamın anlamı ancak 
dünyanın saçmalığını ve yenilginin 
daima tekrarlanacağını bile bile kö-
tülüğe direnmek olabilir.”  Toplum 
sağlığı açısından yarattığı risklere 
bakıldığında aşı karşıtlığını, bir 
kişisel özgürlük ifadesinden ziya-
de “saf kötülük” 
olarak görmek 
mümkün. Ve 
konu artık 1796 
yılında İngiliz 
doktor Edward 
Jenner tarafından 
çiçek virüsüne 
karşı geliştirilen 
ilk aşının insanları 
ineğe dönüştüreceği 
şeklindeki tereddüt-
lerin ötesine geçmiş 
durumda.

YOUTUBER ETKİSİ
Peki, kutuplaşmanın bir 

başka tezahürünün bu 
hassas konu üzerin-
den de yaşandığı 
medya düzeyinde 
neler yapılabilir? Bu 
açıdan sosyal med-
ya, Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün küresel sağlık kar-
şısında ciddi bir tehdit 
olarak gördüğü1 “aşı 
karşıtlığı”nın kilit bir 
enstrümanı olarak orta-

ya çıkıyor. Aşılar hakkındaki “Bill 
Gates aşıyla tüm insanlığa mikroçip 
yükleyecek” gibi dezenformasyon 
burada çok daha hızlı yayılırken, 
çok daha geniş bir demografiyi 
etkisi altına alıyor. Algıların büyük 
oranda sosyal medyadaki “influen-
cer”lar tarafından şekillendiği bir 
dönemdeyiz. Temmuz ayında Faz-
ze isimli bir pazarlama şirketinin 
Pfizer/BioNTech aşısını kötülemek 
için Almanya ve Fransa’daki You-
Tuber’lara ödeme yapmayı teklif 
ettiğini öğrendik. Bu ifşaatla birlik-
te dezenformasyonun boyutlarının 
nereye varabildiğine bir kez daha 
tanıklık ettik. 

Aşı karşıtlığının büyük gelir 
üreten bir ekonomik çark yarattığı 
da bu süreçte anlaşıldı. Zira aşı 
karşıtı paylaşımlar sosyal medya 
üzerinden dünyada milyonlarca 
insana ulaşırken, içeriklerin do-
ğurduğu etkileşim de kârlılığa 
dönüştürülüyor. Küresel Dezenfor-
masyon Endeksi’ne2 göre her yıl 
20 bin kadar dezenformasyon site-
sine 235 milyon dolar ödeniyor ki 
bu siteler üzerinden “alternatif” 
tıp çözümleri desteklensin, bilim-
sel açıdan şüpheli gıda takviyeleri 
pazarlansın, insanların korkuları 
“parasallaştırılsın”. 

Facebook, aşılanmayı caydıran 
reklamları engelliyor, bu payla-
şımları yapan sayfalar ve hesapla-
rın çoğu reklam yapmaktan men 
ediliyor; ancak bilimsel dayanağı 
olmayan ve teyit edilemeyen bil-
gilerin adeta ışık hızıyla yayıldığı 
bir ortamda sosyal medya, medya 
okur-yazarlığı olmayan çok sayıda 
insanın aşı konusundaki algısını 
birkaç satırla şekillendirebiliyor.

Bu açıdan, ABD’nin Colorado 
eyaletinde devlet, yerel influ-
encer’lara Instagram, TikTok, 
Snapchat, Facebook ve diğer sos-
yal medya platformlarında kendi 
aşılanma deneyimlerini paylaşan, 
dezenformasyonla mücadele eden, 
aşı konusundaki yanlış bilgileri 
çürüten ve yurttaşları doğrudan 
resmi sağlık otoritelerinin açıkla-
malarına yönlendiren paylaşımla-
rı karşılığında aylık 1000 dolara 
varan ödeme yapıyor. Bu yaklaşım 
çağın dinamiklerine uygun bir ka-
musal iletişim stratejisinin uzan-
tısı. Hakikatin bunca bilgi kirliliği 
içinde duyulmaz hale geldiği or-
tamda, aşı tereddüdünün 2018-
2020 yılları arasında Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da kızamık salgın-

larını yeniden 
tetiklediği 

düşünül-
düğünde, 
sokaktaki 
insana 
ve bil-
gisayar 
başın-
daki 

gence erişmenin en direkt yolu, 
onların en sık kullandığı iletişim 
araçlarında, onların hayran oldu-
ğu figürlerden geçiyor. 

BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA 
Hekimlerle sosyal psikologların 

geleneksel medya ve sosyal med-
ya platformlarında birlikte çalış-
ması, iş birliğinde bulunması ve 
birbirlerini “tamamlamaları” da 
aşı tereddüdünün ardındaki derin 
sebeplerin ve aşı karşıtlarının or-
tak noktalarının anlaşılmasına ve 
hedefe, yani onları ikna etmeye yö-
nelik strateji geliştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Aşılanma konusunda 
kuşkucuların temel özelliklerinden 
birinin, özgürlüklerine ve “vücut 
bütünlüklerine” olan hassasiyet-
lerinin daha yüksek olduğu göz 
ardı edilmemeli. Bu kişilerin za-
ten hayatlarının kendi kontrolleri 
dışında gelişmesinden dolayı en 
azından aşılanmama kararını, yani 
vücutlarına dışarıdan bir “kimya-
sal bileşeni” kabul etmemeyi kendi 
özgür iradeleri ile seçerek kendileri 
üzerinde bir otorite kurma ihtiya-
cını doyurmak istedikleri düşünül-
düğünde, toplumun psikolojisinin 
daha iyi tahlil edilmesinde yine 
bilime büyük rol düşüyor. Örneğin 
2018 yılında 24 ülkede yapılan 
“aşılanma karşıtı davranışların psi-
kolojik kökenleri3” başlıklı bilim-
sel çalışma; yaygın kanının aksine 
aşı karşıtlarının somut verilere 
erişimleri bulunmadığı veya onları 
anlamadığı için aşı yaptırmadıkla-
rı düşüncesinin doğru olmadığını 
ortaya koydu. Araştırma komplo 
teorilerine daha fazla inananların, 
kan görmekten midelerinin bulan-
dığını, bireysel dünya görüşlerinin 
ön planda olduğunu gösterdi ve 
bunlara yönelik bir iletişim çözümü 
geliştirilmesini önerdi. Buna ben-
zer saha araştırmalarını bilimsel 
verilerle harmanlayan girişimlerde 
bulunmak, aşılanmayı bir baskı 
gibi göstermek yerine “bilgilen-
dirilmiş bir rıza”ya dönüştürmek 
önemli. Zira aşınız ne kadar muaz-
zam olsa da sahadaki etkiyi, bun-
dan faydalanacak kişilerin rızası 
üzerinden ölçebilirsiniz. 

Uzmanların çoğunun birleştiği 
bir nokta, aşı karşıtlığıyla müca-
delede medyanın kullanımında 
klasik propaganda tekniklerinin 
işe yaramadığı yönünde. Bu açı-
dan, örneğin yeni medya araçlarını 
kullanarak aşı karşıtlarının görüş-
lerinin değiştiği vakaların haber-
leştirilebileceğine veya görselleşti-
rilebileceğine dikkat çekiyorlar. Bu 
da insanların “karşı cephe”ye ani-
den nasıl geçebileceğinin görülme-
si açısından teşvik edici. Çevresine 
“salgına inanmadığını” söyleyen, 
geliştirilen aşılar için “emperyalist 
oyun” yorumunu yapan hekimle-
rin de tüm bu iddialarına rağmen 
inanmadıkları virüsten dolayı ya-

şamlarını yitirmeleri bu açıdan 
somut birer örnek. 

Herkesin kendi yankı oda-
sında kalmasının önüne 

geçildiği, aşı karşıtları-
nın bu tutumları üze-

rinden yarattıkları 

yeni “kimlikleri” ancak bu şekilde 
deşifre edildiği taktdirde aşı te-
reddüdü olanlar kamu sağlığı için 
gerekli müştereklere çekilebilir. 

Devlet politikası açısından bakıl-
dığında; aşı karşıtı görüşleri medya 
üzerinden dile getiren hekimlerle 
ilgili idari yaptırımlar uygulan-
malı, idari soruşturma yürütülme-
lidir. Türkiye’de aşı karşıtlığı ve 
aşı kararsızlığı konusunda Sağlık 
Bakanlığı çok ciddi ve yaygın bir 
bilinçlendirme çalışması yürütmeli 
ve bunun somut sonuçları hakkın-
da kamuoyunu düzenli olarak bil-
gilendirmelidir. Toplumun aşı ile 
ilgili kaygılarının aşı karşıtlığından 
farklı olduğundan hareketle sağlık 
otoritesi bu kaygıları şeffaf ve kanı-
ta dayalı olarak cevaplamalı, halka 
güvenilir bilgi akışı sağlamalı. Kor-
ku ve kaygı insani duygular olsa da 
bilimsel verileri ve kanıtları çar-
pıtarak kaos yaratmak, istismarda 
bulunmak saf kötülüktür.

Eğitim kurumları açısından ba-
kıldığında ise, Ekim ayında yeni 
akademik yıla başlayacak olan 
üniversiteler aşı olmayanların ya 
da ilgili süre içinde alınmış negatif 
PCR testi olmayanların kampüse 
sokulmaması konusunu çok ciddiye 
almalı, akademik program dahilin-
de tüm fakültelerdeki eğitim süre-
cine periyodik olarak aşılanmanın 
önemini dahil etmeli. 

KİŞİSEL DÜZEYDE 
YAPILABİLECEKLER

Peki kişisel düzeyde neler yapı-
labilir? Öncelikle aşı karşıtlığını 
körükleyen sosyal medya paylaşım-
ları, ilgili platformlara raporlana-
bilir, zira bu paylaşımlar ana akım 
birçok sosyal medya platformunun 
kullanım politikalarına aykırı. Bu 
paylaşımları yapanlar, “yakın çev-
renizden” kişilerse onlarla dalga 
geçmek veya onlara öfkelenmek ye-
rine, aşıların güvenliği ve etkinliği 
konusunda onlara geçerli ve bilim-
sel kanıtlar sunarak, aşı karşıtlı-
ğının ardındaki moral inanışları 
anlayarak, onların endişelerine ve 
korkularına yanıt vererek iletişimi 
bireysel düzeyde, ikna edici şekilde 
sürdürebiliriz. 

Meslektaşım medya mensupla-
rına ise, ‘aşı haberleri hazırlama 
bildirgesi’4 gibi araçları kullan-
malarını öneriyorum. Bildirgede 
yer alan “haber ve içeriklerde 
aşıların etkinliğini ve faydalarını 
sorgulayanların görüşlerini ak-
tarmak yerine, bilimsel kanıtlara 
dayalı bilgilere ve yetkin kişilerin 
değerlendirmelerine odaklan-
mak”, “komplo teorileri ile aşı 
kararsızlığı yaratan dedikoduları 
olabildiğince görünmez kılmak”, 
“haberlerde ve televizyon prog-
ramlarında kışkırtıcı olmayan, 
panik yaratmayacak, serinkanlı ve 
anlaşılır bir dil kullanmak” ilk ba-
kışta basit görünse de hepimizin 
içselleştirmesi gereken temel stra-
tejiler olmalı. Sonuçta dezenfor-
masyon denizi içinde boğulmadan, 
herkesin canını dilimizle, kalemi-
mizle, söylemimizle kurtarmaya, 
onları kıyıya ulaştırmaya çalışan 
modern Sisifos’larız hepimiz. 
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Şenol Güneş yönetimindeki A Milli 
Takımımız, 2022 Dünya Kupası Eleme-
leri G Grubu 5. maçında Cebelitarık’ı 
3-0 yendi. Gollerimizi ikinci yarıda 
Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu 
ve Kenan Karaman attı. Grubun diğer 
maçlarında Norveç deplasmanda Le-
tonya’yı 2-0, Hollanda ise evinde Kara-
dağ’ı 4-0 yendi.

Cebelitarık’a son iki yılda ilk yarılar-
da gol atamayan ülkeler Andorra, San 
Marino, Liechtenstein’dı, biz de dün 
akşam listeye girdik.

Gruplarını lider tamamlayan 10 ta-
kım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupa-
sı’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım 
ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki 
ekip ise play-off maçlarına çıkarak 
Dünya Kupası vizesi arayacak.

2. dakikada Kaan Ayhan’ın uzun pa-
sında defansın arkasına sarkan Efecan 
Karaca ceza sahası içinde Britto tarafın-
dan düşürülünce hakem Kristo Tohver 
penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada Enes Ünal’ın kullandığı 
penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin 

yuvarlağı kornere çeldi.
54’ Hakan Çalhanoğlu’yla verkaça 

giren Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası 
sol çaprazdan sert şutunda top ağlarla 
buluştu: 0-1

65’ Hakan Çalhanoğlu’nun ceza saha-
sı dışından kaleyi karşıdan gören nok-
tadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla 
buluştu: 0-2

83’ Sağ kanattan gelen ortada ceza sa-
hasında topla buluşan Kenan Karaman, 
düzgün bir vuruşla topu ağlara gönder-
di ve maçın skorunu belirledi: 0-3

BOĞAZ’I KAZASIZ GEÇTİK

FENERBAHÇE’YE 10 
NUMARA TAKVİYE

Fenerbahçe, Estoril Praha forması giyen 
1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel 
Crespo’nun transferi için görüşmelere baş-
landığını açıkladı.

 Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, GD Esto-
ril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli 
futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüş-
melerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta 
saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve 
sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül 
Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.”

Miguel Crespo, 11 Eylül 1996 yılında Fran-
sa’nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Futbo-
la Portekiz’in Feirense takımında başladı. 
2014 yılında Neves’e transfer oldu. Burada 
2 yıl top koşturan crespo daha sonra Mere-
linense’ye katıldı.2017 yılında Braga’nın B 
takımına transfer olan Miguel Crespo, 2019 
yılında Estoril Praia’ya bedelsiz transfer 
oldu.

Orta sahanın merkezinde oynayan Crespo, 
orta sahanın solunda ve on numara pozis-
yonlarında da oynadı. kariyerinde şu ana 
kadar 115 maça çıkan Crespo, 12 gol atar-
ken 9 da asist yaptı.

TERİM’E PASTALI 
KUTLAMA

Galatasaray, hazırlıkla-
rını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten 
yapılan açıklamaya göre, 
Florya Metin Oktay Tesis-
leri’nde teknik direktör 
Fatih Terim yönetiminde 
gerçekleştirilen antren-
man, dinamik ısınmayla 
başladı.

Pas organizasyonlarıyla 
devam eden idmanın ana 

bölümünde sonuçlandır-
ma çalışmaları üzerinde 
duruldu. Antrenman, 
soğuma hareketlerinin 
ardından tamamladı.

İdmana milli takım 
kamplarında bulunan 13 
futbolcu katılmadı.

Öte yandan antrenman-
dan önce teknik direktör 
Fatih Terim’in 68. yaş 
günü kutlandı.

GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU

Galatasaray ile yolları ayrılan 
Radamel Falcao resmen Rayo Val-
lecano’da.

La Liga ekibi Rayo Vallecano, 
Kolombiyalı golcü Falcao’yu renk-
lerine bağladığını duyurdu.

İspanyol kulübü, sözleşme süresi 
ve detaylarla ilgili henüz açıklama 
yapmadı.

Galatasaray’a 2019-20 sezonu 
başında gelen ancak yaşadığı sa-
katlıklar nedeniyle beklentileri 
karşılayamayan Falcao, tüm kul-
varlarda çıktığı 43 maçta 20 gol 
atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı forması-
nı 91 kez giyen Falcao, daha önce 
River Plate, Porto, Atletico Madrid, 
Monaco, Manchester United ve 
Chelsea takımlarında oynadı.

FALCAO LA LİGA’DA

Avrupa Şampiyonası yarı 
finalinde Sırbistan’a kaybe-
den Filenin Sultanları, dünkü 
üçüncülük maçında ise Hol-
landa’ya set vermeden galip 
gelmeyi başardı. Böylece A 
Milli Kadın Voleybol Takımı, 
Avrupa üçüncüsü oldu. Bronz 
madalya kazanavn Filenin Sul-

tanları, turnuvada oynadıkları 
9 maçın 8 tanesini kazandı ve 
tüm ülkenin gururu oldu.

5’te 5 ile gruptan lider çı-
kan, son 16’da Çekya’yı, 
çeyrek finalde ise Polonya’yı 
geçen Filenin Sultanları, yarı 
finalde Sırbistan engelini 
aşamamıştı. Giovanni Guidet-

ti’nin ekibi, üçüncülük maçın-
da ise Hollanda’yı 3-0 yendi 
ve bronz madalyayı kazanma-
yı başardı.

Şampiyonanın final maçın-
da ise Sırbistan’ı 3-1 mağlup 
eden  İtalya, Avrupa Şampi-
yonu olarak altın madalyanın 
sahibi oldu.

PUAN DURUMU
1- Türkiye / 11 puan
2- Hollanda / 10 puan
3- Norveç / 10 puan
4- Karadağ / 7 puan
5- Letonya / 4 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Sıradaki rakip Hollanda…
Ay-Yıldızlılar, 7 Eylül’de 
Hollanda ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek.

Zayıf rakibimiz Cebelitarık karşısında ikinci yarıda attığımız gollerle sonuca gittik
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OSAKA 
ELENDİ

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda kadınların 3 nu-
maralı seribaşı Naomi Osaka ve erkeklerin 3 nu-
maralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 3. turda elendi. 
Psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle 
Fransa Açık ve Wimbledon’dan çekilen Osaka, 
tenise bir süre ara vermeyi düşündüğünü söyledi.

New York kentinde düzenlenen sezonun son 
grand slam turnuvasının 5. gün maçları tamam-
landı.

Tek kadınlarda dünya 73 numarası Leylah Fer-
nandez, 2018 ve 2020 şampiyonu Osaka’yı 2-1’lik 
(5-7, 7-6, 6-4) skorla turnuvanın dışına iterek 
büyük bir sürprize imza attı.

İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan 
zor günler geçirdiği gerekçesiyle Fransa Açık’tan 
(Roland Garros) çekilen, ardından çim kort se-
zonunu da pas geçen Osaka, tenise bir süre ara 
vermeyi düşündüğünü söyledi.

ONUR 
AYDOĞAN

Galatasaray’dan yönetici 
Işıtan Gün’le ilgili çıkan 
haberlere yalanlama geldi. 
Işıtan Gün’ün görevinin 
başında olduğu açıklandı.

Galatasaray’ın yaptığı 
açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulu Üyele-
rimizin görev dağılımları 
seçimlerden hemen sonra, 

ilk yönetim kurulu toplantı-
mızda belirlenmiş olup, an 
itibarı ile herhangi bir görev 
değişikliği olmamıştır.

Sn. Işıtan Gün de görevi-
ne devam etmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü 
Tesisleri’nden Galatasaray 
Yönetim Kurulu sorumlu 
olup, istisnasız her bir yö-

netim kurulu üyesi bu so-
rumluluğu taşımaktadır.

Bugün bazı basın organla-
rında çıkan ve sosyal med-
yaya da yansıyan asılsız, 
mesnetsiz ve Galatasaray’ı 
yıpratmak amacıyla yapıl-
mış kötü niyetli haberlere 
itibar edilmemesi gerektiği-
ni kamuoyuna duyururuz.

IŞITAN  
GÜN 
GÖREVİNİN 
BAŞINDA

Ahmet Nur Çebi: 
“BEŞİKTAŞ İÇİN GEREKİRSE 

HAPİS YATARIM”
Başkanı Ahmet Nur Çebi, her şeyi Be-

şiktaş için yaptıklarını gerekirse Beşiktaş 
için hapis bile yatacağını söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları: 
Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen 

yine Beşiktaş’a hizmet ettik. Sağlığı-
mı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için 
ortaya koydum, koymaya da devam 
edeceğim. Ben bütün Beşiktaş taraftar-
larına en geç 2 gün içinde cevap veriyo-
rum çünkü bu benim vazifem. Beni ister 
sevsinler, ister sevmesinler. Bize gelen 
hacizlerin en acı olanları kadın voley-

bol takımımıza gelen hacizlerdir. Hiçbir 
voleybolcunun hak etmediği kontratlar 
yapılmış. 

Son 10 yıllık raporu genel kurulda pay-
laşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. 
Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım. 
Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere ya-
palım, temiz yapalım istiyoruz.

Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında 
konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşu-
yor. Neden çıktılar bilmiyorum. Beşiktaş-
lılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim 
nasip etti, biz de bu yola vesile olduk.

Kartal’ın borcu 423 milyon euro
Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. 

Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 
Vodafone Park’ta gerçekleştirildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı 
Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı-
ların toplam borcunun 423 mil-
yon Euro’ya geldiğini ancak bu 
borcun ödenebileceği düşünce-
sinde olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan Divan 
Kurulu Başkanı Tevfik Yaman-
türk, “Güzel bir yıl bitirdik. Baş-
kanımıza ve yönetimimize ayrı 

ayrı teşekkür ediyoruz. Statsız 
şampiyon olduk, şimdi de seyir-
cisiz şampiyon olduk. Geçen yıl 
son dakikaya kadar Yeni Malat-
yaspor’un ahlaklı kalecisini izli-
yorduk. İnanılmaz toplar çıkardı 
ve şampiyon olduk. Yönetimimiz 
santrfor haricinde şampiyon 
kadroyu tuttular. Çok ciddi trans-
ferler yaptılar. Umarım bu yıl da 
başarılı oluruz” ifadelerini kul-
landı.

Siyah-beyazlıların borcunun 

Euro olarak yüzde 12 arttığını ak-
taran Yamantürk, “Finansal borç-
ların tüm borçlara oranı yüzde 
66 oldu. Toplam borucumuz 423 
milyon Euro’ya geldi. Bu borcun 
halen ödenebileceğini düşünüyo-
rum. Son 3 ayda döviz cinsinden 
381 milyon Euro’dan 423 milyon 
Euro’ya geldi. 40 milyonluk bir 
artış var. Borucumuzun yüzde 
30’u, 122 milyon Euro’su kısa 
vadeli borç. Yüzde 9.5’la faiz öde-
dik” diye konuştu.

FIRTINA’DA TAVŞAN 
OPERASYONU

İsmi daha önce Beşiktaş’la 
anılan 20 yaşındaki gurbet-
çi kanat oyuncusu Elayis 
Tavşan, Trabzonspor’un 
gündemine geldi. Abdullah 
Avcı’nın raporuna göre gö-
rüşmeler başlayacak.

Sol bek bölgesine mutlaka 
takviye yapmayı planlayan 
Bordo- Mavililer, hücum 
hattına da ekstra bir oyuncu 
almak istiyor. Gökdeniz Bay-
rakdar ve Efecan Karaca için 
nabız yoklayan Trabzonspor 
’da, gündeme bu kez gurbet-
çi bir isim geldi: Elayis Tav-
şan. Yaz transfer döneminin 

başlarında adı Beşiktaş ile 
anılan 20 yaşındaki Elayis, 
Hollanda’da NEC Nijmegen 
forması giyiyor. Annesi Türk 
olan ve henüz milli takım 
tercihini yapmayan genç 
futbolcu, Süper Lig’e gelmesi 
halinde yerli statüsünde gö-
rev alacak. Hem kanatlarda 
hem de ileri uçta oynayan 
Elayis Tavşan, 1.83 boyunda. 
Geçen sezon çıktığı 39 maçta 
11 gol, 7 asistlik skor katkısı 
gösteren gurbetçi yetenek 
için teknik direktör Abdullah 
Avcı’nın raporuna göre hare-
ket edilecek.

MANDZUKİC  
FUTBOLA VEDA ETTİ

2018 FIFA Dünya Kupası’nda 
ikincilik yaşayan ve Avrupa’nın 
önemli kulüplerinde oynayan 
Hırvat futbolcu Mario Mandzu-
kic, aktif kariyerini noktaladı.

Mandzukic, emeklilik kara-
rını, çocukluğuna hitaben yaz-
dığı ve “Sevgili küçük Mario” 
diyerek başladığı veda mektu-
buyla açıkladı.

35 yaşındaki santrfor, bir çift 
krampon fotoğrafıyla beraber 
Instagram hesabından paylaş-
tığı mektupta, “Bu krampon-
ları ilk giydiğinde futbolun 
sana neler getireceğini hayal 
bile edemezdin. Başaracaksın, 

çünkü etrafında iyi insanlar 
olacak. Takım arkadaşlarına, 
teknik direktörlerine, taraftar-
lara, ailene, menajerlerine ve 
arkadaşlarına daima minnettar 
kalacaksın. 

Başaracaksın, çünkü her za-
man elinden gelenin en iyisini 
yapacaksın. Sonunda en çok 
gurur duyacağın şey bu ola-
cak. Bu kramponları dolabına 
koyma anını fark edecek ve hiç 
pişman olmayacaksın. Futbol 
her zaman hayatının bir par-
çası olacak ama hayatının yeni 
bölümü için de sabırsızlana-
caksın.” ifadelerine yer verdi.

Kadın milli voleybol takımımızın Po-
lonya ile oynadığı maçın izlenme oranı 
A milli futbol takımımızın maçının iki 
katıydı. Sırbistan ile oynadığı yarı final 
maçında tüm Türkiye ekran başına 
kilitlendi. Bir anda Filenin Sultanları 
ünlü şarkıcılardan, dizi yıldızlarından 
daha popüler oldu. Ancak bu ilgi ve 
sevgi maça olan konsantrasyonlarını 
bozmuş olsa gerek, rakibimizden daha 
iyi olmamıza rağmen bu önemli maçı 
kaybettik. Üçüncülük maçında Hollan-
da’yı zorlanmadan yenen kadın voley-
bol takımımız bronz madalya kazandı 
ancak bu takıma şampiyonluk yakışır-
dı. Yazık oldu.

Nefeslerimizi tutarak izlediğimiz 
final gibi yarı final maçında, son topa 
kadar başa baş giden ilk 3 sette Sırbis-
tan takımı Tijana Boskoviç ile setlere 
tutundu. Tüm Türkiye onun yorulup 
oyundan düşmesini bekledi. Bosko-

viç’in iyi oyununun yanı sıra, bizim 
rakibimizden üstün olduğumuz yönle-
rimizi maça yansıtamamamız bu üç se-
tin ikisini kaybetmemize neden oldu.

Ne demiştik, Filenin Sultanlarının ta-
mamı çok etkili servislerle rakiplerimi-
zi bozuyordu. Sırbistan maçında öyle 
etkili servisler göremedik. Tüm toplar 
Sırbistan pasörü Maja Ognjenovic’in 
ellerine yumuşacık iniverdi. Oyuncula-
rımız servis atarken risk almak isteme-
diler. Anlaşılan son 10 yılda yenemedi-
ğimiz Sırbistan’a karşı oyuncularımızda 
psikolojik bir baskı oluşmuş.

Dünyanın en iyi orta oyuncularına 
sahip olduğumuzu voleybol otoriteleri 
kabul ediyor. File önünde orta oyun-
cumuz Zehra Sırbistan maçında hiç 
oyuna giremedi. Sırbistan hücumları-
nın yarısından fazlası Boskoviç üzerin-
den gelişmesine rağmen bloklarımız 
bir türlü zamanında yerleşemedi. Arka 

alandan iyi savunma yapamadık. Ade-
ta oyuncularımız büyülenmiş gibiydi. 
Simge önceki maçlarda çıkardığı zor 
topları çıkaramadı. Bir önceki maçın 
oyuncusu seçilen Hande gününde 
değildi.

Antrenörümüz Guidetti Sırbistan 
maçında set sonlarına başa baş gir-
diğimiz, topun el yaktığı dakikalarda 
pasör ve pasör çaprazını değiştirerek 
henüz maça ısınmamış olan oyuncu-
ları oyuna soktu. Bu müdahaleleri takı-
mın oyununa zarar verdi. Zira Cansu 
ve Ebrar iyi performans gösteriyordu. 
Cansu’nun yerine oyuna ısınmadan gi-
ren Buse servisleri fileye taktı. Ebrar’ın 
yerine oyuna giren Meryem kritik 
anlarda topları öldüremedi.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
setlerde 1-0 önde iken 5 sayı geriden 
gelip 21-18 öne geçtiğimiz seti kaza-
nabilseydik 2-0’dan bu maç dönmezdi. 

O anlarda üst üste yaptığımız bireysel 
hatalar bize maçı kaybettirdi.

Maçta 2-1 geride iken Guidetti’nin 
son sette yedek ağırlıklı bir kadro ile 
oynamasına hiç anlam veremedik. 
Başa baş giden ilk 3 setteki diziliş ile 
oynasak seti alıp maçı karar setine 
taşıma ihtimalimiz en az yarı yarıya idi. 
Son sette henüz maça odaklanamamış 
yedek oyuncularımız ile ezile ezile seti 
kaybettik. Ekran başındaki izleyicileri-
mize adeta ızdırap yaşattık. Hiç gerek 
yoktu.

Üçüncülük maçında grup maçların-
da 3-0 yendiğimiz Hollanda’yı rahat bir 
oyunla yine aynı skorla yendik. Hol-
landa maçında daha iyi oynamasak da 
daha rahat oynadık. Sırbistan maçla-
rının psikolojik baskısını üzerimizden 
attığımızda zorlanmadan kazanacağız. 

Diğer spor dallarında Avrupa üçün-
cüsü olsak sevinçten havalara uçarız. 

Ancak Filenin Sultanlarına o kadar 
inanıyoruz ki bu üçüncülük küçük bir 
teselli oldu. Oyuncularımız bırakın 
yüksek performans göstermeyi, orta-
lama oyunlarını oynasalar yeneme-
yeceğimiz takım olmadığını Hollanda 
maçında bir kez daha gösterdiler.  

Bize bu coşkuyu ve heyecanı ya-
şatan Filenin Sultanlarına teşekkür 
ediyoruz. Henüz çok genç olan takımı-
mız kadın voleybolunda dünyanın en 
güçlü takımı olacak ve yıllarca başarı-
dan başarıya koşacak. Oyuncularımıza 
naçizane bir tavsiyem olacak. Büyük 
oyuncular büyük maçlarda kendini 
belli eder. Bu tür kırılma maçlarına çok 
iyi motive olsunlar ve en iyi oyunlarını 
bu maçlarda sergilesinler. Bizim için 
ne dediğinizin, nasıl göründüğünüzün 
bir önemi yok. İyi oynadığınızda her 
biriniz dünya güzelisiniz.

Ah be Filenin Sultanları…


