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Ýþin mi yok
Allah aþkýna!
Ekonomik kriz hepimizi etkiledi, bir süre
daha etkilemeye devam edecek. Ýþ arayan-
lar üzerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre
son 6 ayda iþ arayanlarýn oraný yüzde 50
arttý. Ýþi olmayanýn iþ aramasý normal; ancak
bu kiþiler arasýnda sadece yüzde 43’ü iþi ol-
madýðý için iþ arýyor. Yüzde 33’ü daha iyi þart-
lar için, yüzde 22’si ise mevcut iþinde kalmak-
tan endiþe duyduðu için bu yola baþvuruyor.
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Bir týkla
çay ýsmarla...
Ýnternette web sitesi yapmak kolay da onu
sürekli güncellemek ve ayakta tutabilmek
zor. Hadi içeriði de buldunuz diyelim, isim
ve barýndýrma için ücret ödemeniz gereki-
yor. Bunun için reklam alýrým diyorsanýz;
biraz daha düþünmeniz gerekiyor. Çünkü
reklam pastasý o kadar büyük deðil. Te-
akolik’in baþlattýðý baðýþ sistemi için ise
web ziyaretçisinin güven duyabileceði, ko-
lay baðýþ yapabileceði bir ortam gerekiyor.

Sibirya Ekspresi’ne
iki bilet lütfen!
Trenler eskiden filmlerde baþlýca gezi
araçlarýydý. Teknoloji geliþtikçe uzun me-
safelerde tahtýný  uçak yolculuklarýna dev-
retti. Lakin bu hafta gösterime giren “Si-
birya Ekspresi” isimli gerilim filmi de gös-
teriyor ki, trenlere hâlâ sinemada yer var.
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Yabancýnýn bayramý
bayramýna yabancý
Gezgin Abi

3
Ben de özür
diliyorum...
Senai Demirci

4
Sinir Uçlarý
Mütehassýslýðý
Yelda Eroğlu
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’Birbirine girmiþ apartmanlar, otoparka dön-
müþ sokaklar, koþmak isterken üçüncü
adýmda biten boþ alanlar’ derken büyük þe-
hirlerin büyümeye çalýþan nesillere pek de
cömert davrandýðý söylenemez. Hal böyle
olunca okullar, sosyal aktiviteye, özellikle de
spora aç yetiþen bu çocuklar için nefes alma
mekânlarýna dönüþüyor. Tabii okul, bu fýrsatý
sunuyorsa öðrenciye. Pek çok kötü örnek ola-
bilir bu soruna dair. Fakat biz onlarý bir kena-
ra býrakýp iyi olana bir göz atalým istedik. Ýs-

tanbul’un büyük ilçelerinden Baðcýlar’da dört
bin öðrencinin eðitim gördüðü Yýldýztepe Ýl-
köðretim Okulu’na çevirdik yüzümüzü. Duy-
duk ki yeni nesil bir beden eðitimi öðretmeni
geçen eðitim dönemi baþýnda atandýðý bu
okulda çok þeyi deðiþtirmiþ. 600’ün üzerinde
öðrenciyi spora baþlatmýþ. Hatta bunlarýn
150’den fazlasý lisanslý sporcu olmuþ kýsa sü-
rede. Üstelik bu okulun bir spor salonu bile
yok. Geçen yýl tam 14 branþta turnuvalara ka-
týlmýþlar. Voleybol, bisiklet, yüzme ve daha-
sý… 4 kupa 45 de madalya kazanmýþlar. Bu
arada kýz futbol takýmý dahi kurduklarýný be-
lirtmeden geçmeyelim. Ýdealist öðretmen için

bunlar þimdilik baþlangýç. Ýki yýl sonra okulun
yarýsýnýn sporla ilgileneceðini söylüyor üstü-
ne basa basa. Lisanslý sporcu sayýsýnýn da
400’ü aþacaðýný belirtiyor. Yeni nesil beden
eðitimi öðretmeni Orhan Korkmaz ve meslek-
taþý Asým Hazar’ýn öðrencileri sporla buluþtu-
ran, büyük kýsmý da aileleri ikna etmekle ge-
çen bir buçuk yýllýk hikâyesini dinledik. Elbette
ki devlet okulunda karþýlaþýlmasý muhtemel
birçok sýkýntýyla boðuþuyorlar. Fakat onlar
kendi deyimleriyle ‘sýkýntýyý dile getirip aðla-
mak yerine çözüm üretip spora kazandýrdýkla-
rý her öðrenciyle mutlu olmayý’ tercih edi-
yorlar. Önder Deligöz’ün haberi sayfa 5’te

BiR YILDA SPOR DEVRiMi

Bir öðretmen, 600 sporcu, 4 kupa, 45 madalya...
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Dünyadaki finans krizi sporu da
etkiliyor. Sponsorluða dayalý

spor endüstrisi desteðin azal-
masýyla sendeliyor. Büyük ta-

kýmlar küçülüyor, küçük takým-
lar da krizi atlatmak için yol-

lar arýyor. Þu anda kriz-
den etkilenmeyen spor

dalý neredeyse yok.

Kriz
sahaya indi

Roman kafa ütülememeli
Kaya Genç bir edebiyat eleþtirmeni. Sabah Gazetesi
kitap ekinin editörlüðünü yapýyor. Ýstanbul Üniversi-
tesi doktora öðrencisi. 1981 doðumlu Genç, ilk roma-
ný Macera'yý yayýmladý. Genç; Lahey, Münih, Amster-
dam ve Ýstanbul kentlerinde üç yýllýk notlarla tamam-
lamýþ 411 sayfalýk kitabýný. Genç, romanýnda, estetik,
güzellik ve edebiyat uðruna her tür korkunç görüþü
meþru gösterebilen romanlarýn seslerini tekrarlýyor ve

bu sesleri imha etmeye çalýþýyor. Ma-
cera, alýþýldýk formlarýn dýþýnda bir

roman, klasik anlatým tekniklerini

güldürü öðesini kullanarak iðneliyor. “Kahrolsun yer-
leþik kültür! Kahrolsun uzlaþma! Kahrolsun popüler
sanat! Yaþasýn edebiyatýn radikal deneyleri!” diyor.
Yazara göre elinize aldýðýnýz roman, eðer size bir “teh-
like duygusu, anlaþýlmazlýk, yabancýlaþma, garipseme,
‘Bu nedir ya?' fikirleri” vermiyorsa alýþýldýk bir þey
okuyorsunuzdur. Kültürel sorunlarý, iliþkileri, siyaseti,
cinayeti bildiðimiz þekilde iþleyen bir kitap okuyunca
rahat ediyoruz. Ama yeni, kýþkýrtýcý bir þey bizi kor-
kutuyor. Genç, romanýnda “kafa ütüleyenlerle” dal-

gasýný geçiyor. Murat Tokay’ın röportajı sayfa 4’te
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BİR ALBÜM

60’a bugün yorumu
Elektronik altyapýnýn geleneksel vurmalý çalgý-
larla örülmüþ çok sesli bir tona dönüþümü, ‘Ký-
rýk Kalpler Albümü’. Çok boyutlu seslerin uyum
içinde kaynaþmasýndaki kilit rol ise, Murat Un-
cuoðlu’na ait. Orient Expressions; 60’larýn, Türk
sinemasýnýn altýn yýllarýný süsleyen melodilerin
bugüne yansýmasý olan ‘Kýrýk Kalpler Albü-
mü’nü Doublemoon’dan çýkardý. 0212 334 01 00

BİR KİTAP

Türk harp tarihinin en acý muharebelerine sah-
ne olmuþtur Sarýkamýþ. ‘Sarýkamýþ Kar Bozgu-
nu’, dondurucu soðuklarda açlýkla boðuþan ve
her þeyin bittiði noktada amansýz hastalýklarýn
pençesinde can çekiþen Mehmetçiðin dillere
destan kahramanlýðýnýn romaný. Halide Alp-
tekin imzalý ‘Sarýkamýþ Kar Bozgunu’, Yitik Ha-
zine Yayýnlarý’ndan çýktý. 0212 445 32 38

BİR DERGİ

Bir’AZ Edebiyat’ lazým
Üç aylýk edebiyat dergisi AZ Edebiyat’ýn 2.
sayýsý çýktý. Þiirden denemeye, mektuptan
öyküye edebiyatýn her hali, AZ Edebiyat ile,
A’dan Z’ye edebiyat okurlarýnýn karþýsýnda.
Lâle Müldür söyleþisi dergide dikkat çekenler
arasýnda. www.azedebiyat.blogspot.com 

Baki Kemancý’nýn kemanýyla, Neva

Cansýn Gülses’in kemençesiyle, Tur-

gut Özüfler’in kanunuyla, Þükrü Ka-

bacý’nýn klarnetiyle eþlik ettiði konser,

Necip Gülses’in sanat yönetmenliðin-

de gerçekleþecek. Solist Melihat Gül-

ses Nev-Eser’de, piyanist bestekâr

Neveser Kökdeþ’in eserlerini seslendi-

recek. Kaptanzâde Ali Rýza Bey, Muhlis

Sebahattin Bey, Mehveþ Haným, Dra-

malý Hasan, Dikran Çuhacýyan ve Ce-

mal Reþit Rey gibi operet bestecilerin

eserlerini de repertuarýna alan Gülses,

24 Aralýk Çarþamba akþamý saat

20.00’de, eski þarkýlarý yeni orkestra an-

layýþýyla yorumlayacak. www.crrks.org 

‘Doðu Ezgileri’ eþliðinde bale
Konusu doðu izleri taþýyan, müziði do-

ðuya has bir Türk balesi, ‘Doðu Ezgile-

ri’. Program, yeni eserlerin yaný sýra

daha önce sahnelenmiþ büyük eserle-

rin bölümlerini de içeriyor. Oytun Tur-

fanda, Selçuk Borak, Merih Çimenciler

ve Aysun Aslan gibi Türk koreografla-

rýnýn çalýþmalarýndan oluþan bu kolaj

program, bugün saat 16.00’da Kadýköy

Süreyya Operasý’nda. 0216 346 15 31

Hayali bir atölyede gerçek ustalar
Sinemaya ilgisi olanlar, film çekmek,

oyunculuk yapmak isteyenler, kýsa filme

ilgi duyanlar, filmlerin kamera arkasýný

merak edenler için sinemanýn profesyo-

nelleri bir araya gelecek, sinema üzerine

konuþacak. 23 aralýk salý günü saat

11.00’de baþlayacak ‘Hayal Atölyemiz

Konferansý’nda pek çok önemli ismi gör-

mek mümkün. Ezel Akay’ýn ‘Doðu ve Batý

Hikâyeleri’ni anlatacaðý programda, Murat

Serezli ‘Oyuncu Yönetmen Ýliþkisi’nden

bahsedecek. Biray Dalkýran, konferansa

katýlan sinema meraklýlarýna, yönetmenli-

ðin sýrlarýndan söz ederken Selcen Ergun

senaryoya dair konuþacak. Nami Esatgil’in

‘Sinema ve Tiyatroda Oyunculuk’ ile ilgili

deneyimlerini aktaracaðý atölyede Selçuk

Aydemir bir ‘Kurgucu Yönetmen ve Seti’ni

merak edenlere seslenecek. 24 Aralýk Çar-

þamba günü Kartaltepe Kültür Merkezi’nde

son bulacak konferanslara katýlým ücretsiz

olup herkese açýk.  www.eafilm.com 

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vak-

fý tarafýndan gerçekleþtirilen ‘Uluslararasý

Sinema Tarih Buluþmasý’nýn bu yýl 11.si dü-

zenleniyor. Bütün dünyayý ilgilendiren gün-

cel ve önemli meselelere eðilimiyle bir felse-

fe ve bilinç buluþmasý olarak öne çýkan et-

kinlik, bu yýl ‘Tarih Boyunca Mülteciler’ te-

masýný iþliyor. Kültür ve Turizm Bakanlý-

ðý’nýn katkýlarý ve Prof. Dr. Ýlber Ortaylý’nýn

tarih danýþmanlýðýnda gerçekleþtirilecek et-

kinlik, 25 Aralýk’a kadar devam edecek.

Program kapsamýnda, ‘Ýnsan Haklarý ve

Mülteciler’ konusunu iþleyen ‘Annelerim’,

‘Nilüfer’in Ýsyaný’, ‘Sovyet Yahudileri’nin

Direniþi’ gibi daha pek çok film, Cinebonus

Maçka /G-Mall, Alkazar Sinemasý ve Fran-

sýz Kültür Merkezi salonlarýnda sinema-

severlerle buluþacak.  www. tursak.org.tr

Bir reformcu, þair ve müzisyen:
Sultan III. Selim Han 
Osmanlý Devleti’nin en önemli yenileþme
hareketlerinin altýna imzasýný atan Sultan
III. Selim, vefatýnýn 200. yýlýnda Topkapý
Sarayý Müzesi Has Ahýrlar’da düzenlenen
bir sergiyle anýlýyor. Dönemin kýsýtlý im-
kanlarýna raðmen dýþ düþmanlarý bertaraf
etmekte isabetli bir politika güden; ancak

iç politikada ayný dirayeti gösteremediði
için iç ayaklanmanýn kurbaný olan III. Se-
lim, Osmanlý Devleti’nin yirmi sekizinci
padiþahýydý. Ýstanbul Büyükþehir Beledi-
yesi Kültür AÞ tarafýndan gerçekleþtirilen
sergide, 1789-1807 yýllarý arasýnda salta-
nat süren III. Selim ve dönemine ait yak-

laþýk 150 eser sergilenecek. Sultanýn re-
form hareketleri ve siyasi iliþkileri, kültür
ve sanat alanýndaki yenilikler, hazine
eserleri, el yazmalarý, arþiv malzemesi ve
mühürler, tekstiller, portreler, silah ve
saatler sergide yer alacak eserler arasýn-
da. www.kultursanat.org

KargART’tan ‘Ýstanbul Baskýsý’
KargART Sergi, bir alt kültür ürünü

Stencil Graffiti’ye ev sahipliði yapýyor. Fotoð-
rafçý Aysun Öner, Türkiye’de henüz günyü-
züne çýkarýlmamýþ graffitiyi konu edinen fo-
toðraflarýný KargART’ta sergiliyor. Sergi, 31
Aralýk’a kadar, KargART sergi salonunda zi-
yaretçilere açýk olacak. www. kargart.org

SERGÝ

Orkestradan senfoni
John Axelrod’un þefliðinde Ýstanbul

Senfoni Orkestrasý, bu gece saat 20.00’de
Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nda sahne
alacak. Kemanda Patricia Kopatchinskaya,
piyanoda Fazýl Say, vurmalý çalgýda Aykut
Köselerli’nin eþlik edeceði programda; Sa-
raydan Kýz Kaçýrmasý Uvertürü ve Piyano
Konçertosu çalýnacak. www.biletix.com 

KONSER

Bu alaturkanýn gözü kara
Eskiþehir’de tiyatrolu günler devam ediy-

or. Özen Yula’nýn yazýp yönettiði ‘Gözü Kara
Alaturka’da, Ýstanbul’da bir apartman dairesinde
karþýlaþan 5 kiþinin hikâyesi ve hayatla hesaplaþ-
malarý anlatýlýyor. ‘Gözü Kara Alaturka’,
Eskiþehirli tiyatroseverler; 23 Aralýk Salý günü
Tepebaþý Sahnesi’ne bekliyor. 0 222 330 45 00

SERGÝ

Geçmiþe özlem duyanlar, Ghetto’ya
Taþ plak sesli kadýn olarak anýlan Sema,

Ekho2 adýný taþýyan yeni albümüyle Ghetto sah-
nesinde sevenlerinin karþýsýna çýkýyor. Geçmiþin
izini taþýyan þarkýlarý, operetleri, tangolarý, fok-
strotlarý güçlü sesiyle bugüne taþýyan Sema
bütün müzik severleri 23 Aralýk Salý gecesi
21.00’de Ghetto’ya bekliyor.  www.ghettoist.net

KONSER

Tuzla’da Hicaz Demiryolu
Hicaz Demiryolu’nun 100. Yýlý Fotoðraf

Sergisi, Haydarpaþa’dan sonra Tuzla’da… Küra-
törlüðünü Abdüsselam Ferþatoðlu’nun yaptýðý
sergi, 23 Aralýk Salý günü Tuzla Ýdris Güllüce
Kültür Merkezi’nde açýlýyor.  0216 494 26 56

SERGÝ

Maksem tarihinde yeni sayfa 
Osmanlý Dönemi’nde Pera ve çevresi-

nin su ihtiyacýný karþýlayan Taksim Maksemi,
su yerine kültür daðýtmaya hazýrlanýyor. Ýstan-
bul Büyükþehir Belediyesi Kültür AÞ tarafýndan
organize edilen Sine-i Millet Sergisi ile Mak-
sem, tarihî bir dönüþüm yaþayarak Taksim
Cumhuriyet Sanat Galerisi oluyor. Tanzi-
mat’tan Cumhuriyet’e Seçim temalý Sine-i Millet
Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde
30 Ocak’a kadar açýk. www.kultursanat.org 

SERGÝ

Akbank’ta caz gecesi
Caz dünyasýnýn tanýnan Türk isim-

lerinden Sibel Köse, kendine özgü yorumuyla,
Sarp Maden ve Kaðan Yýldýz ile birlikte 26
Aralýk Cuma gecesi saat 20.00’de Akbank
Sanat’ta sahne alacak. www.akbanksanat.com

KONSER

Aþkýn tahterevallideki hali
Tiyatro Boyalý Kuþ’tan yeni bir oyun,

‘Tahterevallide Aþk’. Oyunun temasý, gerçek bir
aþk hikâyesi. Deneysel bir tiyatro projesi olan
Tahterevallide Aþk, www.hayatimiyazsamoyu-
nolur.com sitesine ula-
þan seyirci hikâyelerini
sahneliyor. Tahterevalli-
de Aþk, bu akþam saat
18.00’de ve aralýk sonu-
na kadar Oyuncular Ti-
yatro Kahve-Cem Safran
Sahnesi’nde. www.tah-
terevallideask.com 

TÝYATRO

Sinema tarih buluþmasý

Çehov’un ‘6. Koðuþ’u
Anton Çehov’un ‘6. Koðuþ’ eserinden Ke-

mal Demirel’in uyarladýðý oyun, bütün Adanalýla-
rý ‘6. Koðuþ’a davet edip Ývan’ýn hayatýna þahit
ediyor. Ývan, felsefe öðrenimi gördüðü üniversite-
de son sýnýftayken babasýnýn ölüm haberi gelir.
Bu haber üzerine okulu yarýda býrakan Ývan, akýl
hastanesine düþer. Dr. Andery, Ývan’ýn entelek-
tüel derinliðini keþfeder ve aralarýnda oyuna da
konu olan ilginç sohbetler geçer. ‘6. Koðuþ’, 27
Aralýk Cumartesi gününe kadar Hacý Sabancý
Kültür Merkezi Sahnesi’nde. 0322 352 33 55

TÝYATRO

Nev-Eser makamýnda konser

Sarýkamýþ’ta bozguna
uðratan kar



Sibirya Ekspresi Trendeki Yabancýlar

Sinema tarihinde izleyici-
leri salondan kaçýran ilk
deneyim bir tren görün-
tüsüne aittir. Henüz gör-
sel dünyalarý o kadar ge-
liþmemiþ olan 19’uncu
yüzyýl insaný beyazperde-

de dev boyutlarda “Trenin Gara Giriþi”ni
görür görmez salonda büyük bir hengame
kopmuþ, hýnca hýnç salon birkaç saniyede
boþalmýþtý. 1890’lý yýllarda perdede basit
bir tren görüntüsü bile film izleyen insan-
larý koltuklarýndan zýplatmaya yetiyordu.

Bugün artýk sinemaseverler olarak
her türlü görüntüye þerbetliyiz. Hiçbir 3
boyutlu film bizi yeterince heyecana
gark etmiyor, hiçbir kanlý film bizi yete-
rince korkutmuyor…

Bu hafta sinemalarýmýza gelen bir film,
“Sibirya Ekspresi” ise nicedir unuttuðu-
muz “tren”i yeniden bir heyecan ve gerilim
mekânýna dönüþtürüyor. Çin’den Mosko-
va’ya doðru, Sibirya’yý baþtan baþa kat ede-
cekleri bir tren yolculuðuna çýkan Ameri-
kalý bir karý-kocadan koca, bir istasyonda
kayýplara karýþýr. Karýsý ise onu umutsuzca
aradýkça bataða saplanacak ve nihayet bir
Rus þebekesi tarafýndan gasp edilecektir.

Dar mekânlar sunmalarýna, öyküyü
kýsýtlamalarýna karþýn, trenler eskiden

sinemada son derece popülerdi. Üs-
telik, Hitchcock’un “North By Nort-

hwest/Gizli Teþkilat”ýnda veya
Billy Wilder’ýn “Bazýlarý Sýcak Se-
ver”inde olduðu gibi, öykünün
bir bölümünü iþgal eden tren

yolculuklarýndan bahsetmiyo-
ruz burada. Neredeyse tüm

bir filmi vagonlarýna sýðdý-
ran trenler mevzubahis.
Týpký Sibirya Ekspre-
si’nde olduðu gibi…

Bunun sinema tari-
hindeki en klasik “tren
filmi” örneði için 1927
yýlýna kadar geri gitme-

miz gerekir. Sessiz sine-
manýn en usta komed-

yenlerinden (ne yazýk ki
bir miktar Chaplin’in gölge-

sinde kalmýþ) Buster Keaton, “Gene-
ral” isimli filminde Ýç Savaþ fonunda

harika bir öykü anlatýr. Hayatta bir tek
treni General’e, bir de sevdiði Annabel-
le’e âþýk olan genç Johnnie, savaþ baþla-
yýnca orduya katýlmayý reddeder. Onu
savaþa çekmek için hem sevgili Gene-
ral’in hem de Annabelle’in kaçýrýlmasýyla
birlikte Johnnie de gaspçýlarýn peþine dü-
þer. Demiryollarýnda haydutlarla kapýþ-
masý ise tam anlamýyla evlere þenliktir.

Hitchcock da 1938’de “Kaybolan Ka-
dýn” adlý gerilim filminde Avrupa’yý do-
laþan bir trende yolculuk eden yaþlý bir
kadýnýn aniden sýrra kadem basmasýný ve
sonrasýnda yaþananlarý öyküler. Üstelik,
trendeki bir baþka genç kadýndan baþka
kimse görmemiþtir onu. Böylece finale
kadar tuhaf bir çorap söküðü izleriz.

Yönetmen John Frankenheimer ise,
baþrolünde Burt Lancaster’ýn yer aldýðý
1964 tarihli “The Train”de bizleri II. Dünya
Savaþý’nda geçen iþlek bir demiryolu öykü-
süne götürür. Yýl 1944’tür, Nazi güçleri tüm
Avrupa’da gerilemekte, bu sýrada Paris de
iþgalden kurtulmak üzeredir. Alman su-
bay Oberst von Waldheim kenti terk et-
meden evvel pek çok modern tabloyu ka-
çýrmayý planlar. Onu durdurabilecek ye-
gane kiþi ise Fransýz bir demiryolu görevlisi
olan Paul Labiche’tir (Lancaster). Zamaný-
na göre bir hayli gösteriþli ve patlamalý çat-
lamalý öyküsüyle, “The Train” demiryolla-
rýný deyim yerindeyse izleyiciye dar eder.

Agatha Christie’nin en meþhur ro-
manlarýndan biri de 1974’te beyazperdeye
yansýmýþtý: Doðu Ekspresi’nde Cinayet…
Acar dedektif Hercule Poirot’nun bu ma-
cerasý adeta yýldýzlar geçidi gibiydi. Albert
Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman,
Jacqueline Bisset, Sean Connery, John Gi-
elgud, Anthony Perkins, Vanessa Redgra-
ve ve Richard Widmark diye uzayýp giden
bu göz kamaþtýrýcý kadro, tahmin edersi-
niz ki bir cinayet etrafýnda toplanýr. Poirot,
kar yüzünden yolda kalan trendeki gi-
zemli cinayet vakasýný araþtýrmaya baþlar.

II. Dünya Savaþý’nda birçok acýya
sahne olan trenler 1998 tarihli “Hayat
Treni”nde de trajikomik olaylarýn ana
mekânýdýr. Nazilerin yaklaþmakta oldu-
ðunu haber alan Orta Avrupa’daki kü-
çük bir kasaba ahalisi bir anda vagonla-
ra doluþur. Bir kýsmý Nazi kýlýðýna giren
ahali hýzla Rusya üzerinden Filistin’in yo-
lunu tutar. Ancak Rus sýnýrýna yaklaþtýkça
tehlike de artmaktadýr. Rumen yönet-
men Radu Mihaileanu çok nadiren yan
yana gelen “savaþ” ve “komedi” kavram-
larýný bir araya getirmede pek mahirdir.

Bundan dört yýl önce yönetmen Ro-
bert Zemeckis’in kamerasýndan çýkan
masalsý bir animasyon filmiyle de uzun bir
tren yolculuðuna çýkmýþtýk. “Hareket ya-
kalama” denilen özel bir teknikle çekilen
ve baþrolünde Tom Hanks’i izlediðimiz
“The Polar Express/Kutup Ekspresi”nde
Kuzey Kutbu’na Noel Baba’yý görmeye
giden bir tren dolusu çocuðun büyülü
macerasýdýr bu kez tanýk olduðumuz.

Trenler bugün bir kuþaða nostaljik,
bir diðerine ise köhne gelebilir. Ancak
temsil ettikleriyle hâlâ sinema filmlerin-
de trenlere bolca yer var. Bugüne dek
korkudan komediye birçok türden fil-
me ev sahipliði yapmýþ bu görkemli se-
yahat aracý, lokomotifinde hâlâ bir
miktar sinemasal yakýt taþýyor demek ki.

ESAT GÜRBÜZ

Yabancýnýn bayramý 
bayramýna yabancý

Aralýk ayý, Batý ülkelerinde birçok açýdan önem
taþýyan bir aydýr. Hýristiyan dünyasýnýn önemli
bir kýsmý 25 Aralýk tarihini Christmas Day (Krist-
mýs günü) olarak kutlarlar. Yahudilerin de
önemli bayramlarý bu aya denk gelir. Son yýllar-
da önce Ramazan Bayramý arkasýndan da Kur-
ban Bayramý’nýn da aralýk ayýna denk gelmesi
özellikle kültürler arasý diyaloglar yönü itibarý ile
ilginç sahnelerin yaþanmasýna sebep olmuþtu. 

Geçen haftaki yazýmda ifade ettiðim gibi
Christmas gibi özel günlerin hemen öncesindeki
günler bizdeki bayramlara benzer þekilde  alýþve-
riþin, ticaretin son derece canlandýðý zamanlardýr.
Özellikle ABD’de kasým ayýndan baþlayan hare-
ketlilik her geçen gün artarak devam eder, toplu-
mun büyük bir kesimi hediye alma yarýþýna girer
ve bu durum son ana kadar devam eder. Christ-
mas günü bütün ülke tatil yapar, benzinciler ha-
riç nerede ise bütün alýþveriþ yerleri, iþyerleri,
dükkânlar kapalý olur. Þükran gününde (Thank-
sgiving)  yaygýn olan ailecek yemek yeme âdetle-
ri daha da geniþ çevreye yayýlarak devam eder.   

Filmlerden bol bol izlediðimiz ve bizim yýl-
baþý ya da noel aðacý diye bildiðimiz küçük çam
aðacýnýn (christmas tree) hediyelerle süslendiði
gün de yine bugündür. Þükran günündeki hindi
âdetini yýlbaþý akþamýna taþýmaya çalýþan bizde-
ki þaþkýnlar bir baþka garabeti de bu aðaçlarý ye-
ni yýl aðacý olarak kabul ederek yaparlar. Taklidi-
ni bile doðru yapamadýklarý bir âdet uðruna
aðaçlar kesilir, o anlayýþla yetiþtirdikleri nesille-
rin de kendi öz deðerlerleri ile irtibatlarý kesilir. 

Belki bazýlarýnýzýn  aklýndan ‘gezgin abi bu
üslupla yazmazdý’ diye bir düþünce geçmiþ ola-
bilir. Yurtdýþýnda yaþayan ve yaþadýðý yerin kül-
türünü anlamaya, tanýmaya hatta sevmeye çalý-
þan birisi olarak ne farklý kültürlerle ne de
inançlarla bir sorunum yoktur. Hatta birçoðu-
muzun belli önyargýlarla daha baþtan ‘sildiði’
Amerikalýlarýn kendi içlerinde, kendi sistemleri-
ne göre tutarlý olduklarýný da düþünmekteyim.
Ýfadeleri keskinleþtiren, üslubu az da olsa sert-
leþtirmeye sebep olan; aslý bize yabancý olan de-
ðerleri taklit etmenin doðru olmamasý yanýnda,
o taklidin bile yanlýþ yapýlmasýna sebep olan,
bunu bir de kendi ülkesinde ‘geliþmiþlik’ olarak
yutturmaya çalýþan sayýsý sýnýrlý, kalitesi belli bir
kýsým çevreler oluyor. Bir onlara bakýyorum bir
de evine Christmas yemeðine davet ederken bi-
le ‘sizin için, sizin göstereceðiniz marketten he-
lal et alabilirim veya isterseniz sadece balýk da
piþirebilirim’ diyen bir yabancýya bakýyorum,
hangisi gerçekten ‘yabancý’ diye düþünüyorum. 

25 Aralýk’ýn yaný sýra hemen bir hafta son-
rasýnda gelen yýlbaþý ve yeni yýl tatili, okulla-
rýn aralýk ayýnýn ortasýndan ocak ayýnýn baþý-
na kadar tatile girmesi yanýnda Yahudilerin
de önemli bayram ve tatillerinin bu ay içinde
olmasý bütün bir ayý tatilin, dinî motiflerin ve
alýþveriþin öne çýktýðý bir zaman dilimi haline
getiriyor. Evlerin, caddelerin süslenmesi, rad-
yolarda bazý kanallarýn bir ay boyunca sadece
Christmas þarkýlarý çalmasý, sinemalarda ayný
konuyu iþleyen filmlerin peþ peþe gösterime
girmesi, dükkânlarda elinde zili devamlý ça-
lan, özel kýyafetli görevliler olmasý her an ve
her mekânda mevsimi, o mevsimin çaðrýþtýr-
dýklarýný hatýrlatýr buranýn insanlarýna. 

Doðrusu müstakil evlerini çok itina ile süs-
leyen, rengârenk ýþýklarla donatan insanlarýn o
gayreti ilgimi çektiði gibi bazýlarý gerçekten sa-
nat eseri gibi duran evlerin arasýnda ara sýra
turlamak da hoþuma gidiyor. Dolaþýyorum, iz-
liyorum ve bir yandan da düþünüyorum. Ka-
bul edelim, etmeyelim; kapitalizmin oyunu,
tüketim toplumunun sonucu diyelim, kutsal
atfettikleri bir zaman dilimini bu kadar kutla-
nasý bir hale getiren bir toplum var ortada.
Gerçek Hýristiyanlýkta bunlarýn yerinin olma-
dýðýndan bahseden, býrakýn kutlamayý olduðu
gibi reddeden bir kýsým çevreler de var. Ama
ne biri diðerine, ne öteki burdakine bir müda-
halede bulunmuyor, açýktan alay etmiyor, say-
gýsýzlýk sayýlacak hiçbir hareket yapmýyor. 

Darýsý asýrlardýr kutladýðýmýz bayramlarý-
mýza bile dil uzatan bizdeki þaþkýnlarýn baþý-
na... gezginabi@zaman.com.tr

BURÇÝN S.
YALÇIN

Kutup Ekspresi
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Hayat Treni 

SiNEMA,TRENiN
ÇEKiMiNE KAPILDI
Sinema sanatýnýn eskiden beri sevdiði bir mekân
sunar trenler. Bu hafta gösterime giren “Sibirya
Ekspresi” de bunun katýksýz bir kanýtý…
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Ben de özür diliyorum…
Millet(in)vekili Canan Arýtman, “aðýr haka-
ret” baþlýðý altýnda sunulan konuþmasýnda,
Abdullah Gül’ün Rum ya da Ermeni torunu
olabileceðini ima ediyor: “Cumhurbaþka-
ný’nýn anne tarafýndan etnik kökenini araþ-
týrýn görürsünüz.” Bu sözle ve söz sahibi
vekilin ismiyle zihninizi meþgul ettiðim
için siz millet asillerinden özür diliyorum. 

***
Umarým, Cumhurbaþkaný’mýzýn soy kü-

tüðünün “temiz”liðine dair bir açýklama gel-
mez. Böylesi bir savunma, “hakaret”in özne-
sinin bilinçaltýnda (üstünde mi yoksa?) saklý
“tahkir” gerekçesini benimsemek olur. Türk
olmak “üstünlük” sebebi; Türk olmamak,
olamamýþ olmak, nasýl olduysa Türk olmayý
ýskalamýþ olmak “hakirlik” nedeni… Öyle
mi? Öyleyse, ben bu “aþaðýlýk” durumdan
haberim olmaksýzýn yýrtmýþým. Canan Haným
ve benzerlerinin gözündeki itibarým, hiç
emek vermediðim, tercihini bile yapmaya fýr-
sat bulamadýðým “Türk ýrký” mensubu ol-
maktan kaynaklanýyor. Böylesi bir itibarýn sa-
hibi olduðum için özür diliyorum kendim-
den, ýrkýmdan, milletimden, insanlýðýmdan…

***
Her kötülüðün altýnda “etnik köken” defo-

su arama çabasý, yeni deðil. Yaptýðýný beðen-
mediðimiz birinin ya Ermenilik ararýz kökünde
ya Rumluk ya da Yahudilik... Sabetaycýlýk da
yedekte bekler… Kötülüðü bir ýrka yakýþtýra-

mamaktýr aslýnda derdimiz. Derdimizi de diye-
meyiz ama kýsýk milliyetçilik ateþinde yavaþ ya-
vaþ piþiririz. “Bir adamýn ‘kötü’ olmasý için
Türk olmamasý mý gerekiyor?” Ödümüz kopar
bu sorudan.  Kötülük baþkalarýna ait… Ýyilik
hep bizim oralarda… Dindarýmýzla dindar ol-
mayanýmýzla, baþtan “kötü” saydýðýmýz, “la-
netli” bildiðimiz bir ýrka benziyoruz böylece.
“Yahudileþiyoruz.”  Ýyiliði bir ýrka has kýlýyoruz.
(Oysa, Kur’ân’da lanetlenen, ýrk deðil, ýrkýn
tavrýdýr. O lanetli tavýr hangi ýrkta olursa, o tav-
rýn sahibi ýrk laneti hak eder!) Öyle ki, ömrü-
mün son senelerini çok sevdiðim, Kur’ân ehli
bir aðabeyimi, yine Kur’ân ehli bildiðim insan-
lara karþý “Yahudi ya da Ermeni asýllý deðil!”
diye savunmakla geçirdim. Meðer ne savunul-
maz bir savunmaymýþ bu… Bir insaný “Yahudi
ya da Ermeni olmadýðýný beyan ederek akla-
maya çalýþtýðým için”, en azýndan, Yahudi ve
Ermeni analardan doðan bebelerden özür dili-
yor, ellerini hasretle öpmek için can atýyorum. 

***
Uðrunda emek vermediði, doðuþtan

edindiði bir özelliðe dayanarak, kendini “üs-
tün”, baþkasýný “aþaðý” görme geleneðini Ýb-
lis baþlattý. “Ben ateþtenim…” diyordu, “top-
raktan” Adem’e [as] karþý. Ýlk etnik köken
davasý, Ýblis’in küfrüyle sonuçlandý. Ne garip
ki, ayný Ýblis özür dilemeyenlerin tarafýnday-
dý. Adem (as) özür dilemiþti. Melekler özür
dilemiþti. Þeytan özür dilememiþti. O gün

bugündür de özür dileyenlere karþý olageldi.
O gün bugündür de, “Adam” olana hatasý-
ný hata bilmek düþtü. Ademoðlu olmak
özür dilemekten yüksünmemek oldu. Ge-
ciktirdiðim/geçiþtirdiðim özür dilemelerin
her birinde þeytana muhalefet fýrsatýný ka-
çýrmýþým meðer… Dileyemediðim/dillendi-
remediðim tüm özürlerden özür diliyorum. 

***
Yanlýþa, bize karþý olanlarýn elinde diye

yanlýþ diyorsak, yanlýþ yaparýz. Doðruyu biz-
den yana diye benimsemiþsek, doðru yapmýþ
olmayýz. Doðruyu bizleþtiremeyiz. Biz doð-
rulaþmalýyýz. Doðru, doðruluðunu bulundu-
ðumuz yerden deðil, bulunduðu yerden alýr.
Faraza, Ýblis topraðý ateþten üstün gördüðü
için Adem’e (as) secde etseydi, doðru mu et-
miþ olacaktý? Doðruya sadece doðru olmasý-
nýn hatýrýna tâbi olunur. Hepsi bu! Bana gö-
re, Türkçülüðe Kürtçülük kadar karþý çýka-
mayan her Türk, Kürtçülüðe Türkçülük ka-
dar karþý çýkamayan her Kürt, secdelerini
gözden geçirmeli, Peygamber’inden (asm)
özür dilemelidir. Önce ben özür diliyorum. 

***
Ýnsanýn özür eþiði, nezaketi yükseldikçe dü-

þer. Özür dilemek için çok aðýr bir hata yapma-
yý bekleyen, o aðýr hataya kadarki hatalarý ken-
di standardý kabul ediyor demektir. Özür dile-
mediðimiz her hata kendimize yakýþtýrdýðýmýz
bir hâldir. Normalimizdir. Azýcýk hatadan da

özür dileyebilen, o hatanýn kendisinden kay-
naklanmasýndan rahatsýz oluyor demektir. Ta-
mam; bizim milletimiz “soykýrým” yapmýþ ol-
saydý özür dilerdik elbette.. Soykýrýmý, en baþta
Muhammed (asm) ümmeti olduðu için atalarý-
ma yakýþtýrmam. Peki “tehcir”i niye yakýþtýrý-
yoruz? Özellikle sadeleþtirmekten kaçýnýþýmýz-
dan, hemen ilk söyleyiþte anlamý anlaþýlsýn is-
temediðimizden belli deðil mi Ermenileri “göç
ettirmekten”, yaþadýklarý yerlerden “sür-
mek”ten utandýðýmýz? Utandýðýmýzý bildiðimiz
bir eylem için özür dilesek daha nazik olmaz
mýyýz? “Ýyi de onlar da bize þunlarý ettiler…”
özrü geçersizdir. Erdemleri, bize yapýlanlarý
þart koþarak deðil, þartsýz kayýtsýz yaparak inþa
ederiz. Ýlk özür dileyen olmak kötü deðil ki…
Özür dilemek soykýrýmý kabul etmek deðil ki…
Ben olsam, “tehcir” için de özür dilerdim. 

***
Bir özür de, ülkemin suskun ve vakur

mü’minelerine, kýrýlmýþ ve gücendirilmiþ
genç kýzlarýna… Devletin sürekli ve sistem-
li olarak size ettiðini sizden özür dilemeyi
akýllarýna bile getiremeyecek kadar kanýk-
sayan kimileriyle ayný saftaymýþým gibi gö-
ründüðüm için sizden özür diliyorum. 

***
Ve sevgili ayakkabýlarým, nice zalimin

suratýný hak ettiðiniz halde sizi ayaklarýmýn
altýnda oyaladýðým için sizden de özür dili-
yorum. s.demirci@zaman.com.tr

Zamaneye
sözler

SenaiDemirci

Kaya Genç, ilk romaný Mace-

ra'yý yayýmladý. 23 yaþýnda

Amstertam'da yazmaya baþ-

ladýðý romaný üç yýlda ta-

mamlayan Kaya Genç, bir

edebiyat eleþtirmeni. Sabah

Gazetesi'nin kitap ekinin de

editörlüðünü yapan Genç, þu sýralarda Ýstanbul

Üniversitesi'nde doktora öðrecisi. Bunlarýn yaný

sýra roman çevirileri yapýyor, edebiyat üzerine

deneme ve inceleme yazýlarý yayýmlýyor. Kaya

Genç, bu ilk romanýnda, estetik güzellik ve

edebiyat uðruna her tür korkunç görüþü meþ-

ru gösterebilen romanlarýn seslerini tekrarlý-

yor, yükseltiyor ve modernist kitaplarda yapýl-

dýðý gibi bu sesleri imha etmeye çalýþýyor. 

Bir edebiyat eleþtirmeni olarak tanýdýðý-
mýz Kaya Genç’in roman yazma macerasý
nasýl baþladý? 
Ben 15-16 yaþýmdayken kýz arkadaþým en çok

Oðuz Atay isimli birini seviyordu. Bir kýskanç-

lýk mý merak mý, böyle þeyleri kendi kendisine

anlamasý zor insanýn ama, onunla birlikte, da-

ha çok onun almasýyla, ‘oku oku’ demesiyle

ben de önce karýþtýrmaya diyelim, sonra ciddi

ciddi okumaya, en sonunda da baþka þey yap-

mamaya baþladým. Roman yazmaktan bahse-

derken baþlangýç noktasý burasý, ciddi biçimde

okumak yani ve üzerinde oynanacak, incele-

necek malzemeyi tanýmak. 23 yaþýmdayken

Amsterdam’a gittim ve burada kitabý yazma-

ya baþladým. Tek iþim orada 19. yüzyýl roman-

larý okumaktý ve asýl bu kitabý yazmaktý.

Kitabýn giriþinde iddialý bir ithaf var: Kah-
rolsun yerleþik kültür! Kahrolsun uzlaþ-
ma! Kahrolsun popüler sanat! Yaþasýn
edebiyatýn radikal deneyleri! Yaþasýn ha-
yal gücünün düzen kabul etmeyen yapýsý!
Yaþasýn eski usullerin devrimci yöntem-
ler için kullanýlarak yok ediliþi!” Niçin
böyle bir giriþe ihtiyaç duydunuz?
Orada saf ve öfkeli, içten biçimde bir duygu
var. Çocukluðumuzda, üzerimizdeki eðitim
süreci en fiziksel olarak, yani okulla devam
ederken bir sürü saçma þey, yasak, haksýzlýk,
adaletsizlik, kötülük vardýr ki biz onlara isyan
ederiz, nefret ederiz, belli kiþilik tiplerine kýza-
rýz, bazý deðerler ise kutsal olur. Sonra hayat
bunlarý yumuþatmayý öðretir bize, ama büyük,
en güzel kitaplar tam tersini söylüyor; mesela
Jane Austen okuyunca özellikle genç kýz ka-
rakterler vardýr, müthiþ hayalgüçleri ve isyan
duygularýyla onlarý kitaptaki olgun tipler kü-
çümser. Ben kitapta söylemek istedim ki
önemli olan o ilk gerçek duygulara sadýk ol-
maktýr ve bize olgun biçimde laf söylerken as-
lýnda kafa ütüleyenleri ciddiye almamayý öð-
renmektir. Kitabýn ithafý bunu dile getiriyor.

Bu kýþkýrtýcý ifadeler romandan beklenti
çýtasýný yükseltmiyor mu?
Bir roman aldýnýz elinize ve eðer bir tehlike
duygusu, anlaþýlmazlýk, yabancýlaþma, garip-

seme, ‘bu nedir ya?’ fikirleri, bunlarý kitap si-
ze vermiyorsa alýþýldýk bir þey okuyorsunuz-
dur. Alýþtýðýmýz türler var, kültürel sorunlarý,
iliþkileri, siyaseti, cinayeti bildiðimiz þekilde
iþleyen bir kitap okuyunca rahat ediyoruz
ama yeni, kýþkýrtýcý bir þey bizi korkutuyor.
Benim kitaptaki beklentim dille ilgili her þeye
okuyan kiþiyi yabancýlaþtýrmak ama bunu bir
hikâye ile, sürükleyici biçimde yapabilmekti. 

Macera, niçin yapmak için deðil de yýkmak
için yola çýkmýþ bir roman?
-Elbette yýkým süreçleri de, yok etmek üzerine
hazýrlanmýþ projeler de insan aklýnýn büyük
eserleri. Çok büyüleyici bir biçimde görüyoruz
ki ancak yýkýcý olan, yýkacaðý þeyi en iyi anla-
yan, onun içine en iyi giren oluyor. Tarihte si-
yasete bakýn, çevrenizde en yakýndaki arka-
daþlýk iliþkilerine bakýn; tam düþmanlýk, kýrýl-
ma noktalarýndan önce iki taraf birbirine en
yakýndýr. Edebiyatta da bu önemlidir ve para-
zit gibi bir dünyaya girip ondan beslenip onu
yok etmek pek çok yazarýn yaptýklarý þey oldu. 

Romandaki Gündüz’ün edebiyat tarihi hak-
kýndaki görüþleri Kaya Genç’e mi ait?
-Macera’da sürekli ahkam kesen bir anlatýcý
var. Onun sesi tanýdýktýr, okuldaki hocadýr,
devlet dairesindeki görevlidir, siyasetçidir, ka-
fa ütüleyici biridir. Onun görüþlerinden çok
nasýl kendine güvenip bu pek çok farklý konu-
daki görüþü ifade ettiði önemli. Biz pasif bi-
çimde dinlemeye alýþýðýz, çünkü kendini giz-

leyerek bu otoriteler konuþmaya devam edi-
yor. Ben bu seslerle oynadým, edebiyat tarihi
üzerine kesilen ahkamlar da, diðer konularda
da, bu sesini bozduðum kiþilere ait diyelim.

Roman sanatýný sorguluyorsunuz. Bunu
yapmak için niçin romaný seçtiniz?
-Yazmak öncelikle yazmakla ilgilidir. Bir res-
min mesela düþünün gerçek hayattan önce
renklerle ilgili olmasý kaçýnýlmazdýr ya, kitap-
larda da böyle ama bunu bazen unutuyoruz.
Kitaplar en saf biçimde okuyup bize inandýðý-
mýz hikâyeler veriyor, aidiyet hissi saðlýyor,
ideoloji dayatýyor, bunlar var. Ama bunu bir
görünmezlikle yapýyor, Amerikan filmleri gibi,
yönetmen var ve film çekiliyor, aslýnda her þey
sette oluyor, bunlarý unutuyorsunuz. Bu sanat-
çýnýn baþarýsý ama izleyicinin felaketidir. Yalan
dinlemeyi, yalanlara inanmayý, kendi kendimi-
zi ve baþkalarýný kandýrmayý nasýl öðreniyoruz,
sorgulayýcý bir kitap bunu bize gösterebilir.

Macera, bir macera romaný deðil. Bir çýr-
pýda okunmuyor. Bölümler farklý biçim-
lerde kaleme alýnmýþ. Ayný zamanda zor
bir iþ. Üslubu nasýl oluþturdunuz?
Üslup bir parodidir, hani bir amca vardýr ve ço-
cuk onun konuþmasýný akþam evde taklit eder.
Ederken iyi taklit etmeye çalýþýr ama çocuk am-
ca olmadýðý için ister istemez güleriz, çocuðun
amca sesi çýkarmaya çalýþmasý komiktir diye-
lim. Macera da biraz böyle. Anlatýcýnýn ses de-
ðiþtirmelerine, çekmeye çalýþýp çuvalladýðý nu-
maralara gülüyoruz. Okurla bir olup yazara gü-
lüyoruz, onun bütünlük oluþturma, ikna etme
çabalarýna gülüyoruz biraz acýmasýz biçimde…

Kaya Genç, kimleri beðenir, kimleri okur?
Neredeyse herkes gibi ben de her gün çok faz-
la þey okuyorum, tabelada yazan isimden rek-
lam panosuna, gazeteden televizyondaki altya-
zýya, kitaba bir sürü þey, bunlarýn listesini yap-
mak ilginç olur. Mutlaka roman diyeceksek, en
ilginç bulduðum ve defalarca okuduðum yazar-
lar James Joyce, Laurence Sterne’dür, ama ay-
rým yapmadan magazin gazetesinden Ortaçað
çoban þiirlerine her þey ilgimi çekiyor. Çok hi-
yerarþik düþünmeyi bu konuda sevmiyorum. 

Bir genç, okuma serüvenine romanla mý
baþlamalý?
Okuma eylemini bir serüven, macera olarak
adlandýrmak hoþ, kitap da biraz bununla il-
gili. Sanýrým ilk gazetelerin köþe yazarlarýy-
la ‘takip eden’ okurlara dönüþüyoruz, kül-
türde köþe yazarlarýnýn böyle bir etkisi var,
ister istemez onlarla baþlýyoruz. Romancý
Marcel Proust bir yerde der ki keþke gazete-
ler o saçma magazin hikâyeleri yerine Pas-
cal’ýn düþüncelerini her gün yayýmlasa. Ga-
zete okumak da zevkli ama gençken oku-
masý en zevkli kitaplar, gemisi batmýþ de-
nizci, þatoda tutsak kýz, aynanýn içine giren
çocuk, bu tür okuyaný büyüleyen romanlar.
Sonra okumak da zevkli ancak bu tür mace-
ralarý 12-13 yaþlarýnda okumak samimiyet
açýsýndan gerekli. m.tokay@zaman.com.tr
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Kahrolsun popüler sanat, yaþasýn radikal edebiyat!

Bir roman aldýnýz elinize
ve eðer bir tehlike duy-
gusu, anlaþýlmazlýk, ya-
bancýlaþma, garipseme,
‘bu nedir ya?’ fikirleri,
bunlarý kitap size vermi-
yorsa alýþýldýk bir þey
okuyorsunuzdur. Alýþtý-
ðýmýz türler var, kültürel
sorunlarý, iliþkileri, siya-
seti, cinayeti bildiðimiz
þekilde iþleyen bir kitap
okuyunca rahat ediyoruz
ama yeni, kýþkýrtýcý bir
þey bizi korkutuyor. 

KAYA GENÇ
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BURASI
SÝZÝN KÖÞENÝZ

Türkiye’de ve dünyada olup bitene
duyarsýz kalamayan, kaný doðru bir

ivmeyle akan ve kalem ile de bir me-
selesi, bir mesaisi olan gençler!

Bundan böyle bu ekte ve bu köþede
her zaman sizlerin sesi ve sözü ola-
cak. Hieeyt Park! Adý üstünde, ken-
disini ifade etmek için zemin arayan
dinamik bir sese gönderme yapýyor,

bir zamanlarýn Londra’sýnda fikri
olan herkese seyirci/dinleyici saðla-
yan o ünlü parkýn adýný anýmsatmayý
ihmal etmiyor.  Çünkü bizim de iste-

diðimiz bu: Hem anlýk bir kararla
kürsüye fýrlayýp söz alan biri kadar

heyecanlý, dürüst, samimi, açýk olun;
hem de bütün bunlarý kalemin, ede-
biyatýn velhasýl ‘edepli olmanýn’ im-
biðinde süzün, bu deneyim için artýk
bir fýrsat var, diyoruz. Haydi, pamuk
eller kaðýda, kaleme, klavyeye... Ya-
zým yayýnlandý diye çok sevinmeyin,
burada yazarlýk sertifikasý verecek

deðiliz, ne ölçüyüz ne de kriter. Yazý-
nýz yayýnlanmýyorsa üzülmeyin, ya
sýraya girmiþtir ya da acý gerçek;

sizden daha güçlü bir ifadenin göl-
gesinde kalmýþtýr. Þiir gönderip þan-
sýnýzý azaltmayýn, çünkü ‘söz’ arýyo-
ruz, ‘kafiyelendirilmiþ sözcük’ deðil,
dahasý hayat arýyoruz, ‘artistlik’ yap-
mayacak satýrlar, analiz yapmaktan

korkmayan genç bir bakýþ. Yazýlar  2
bin vuruþtan az, 4 bin vuruþtan fazla
olmamalý. Ýmzanýzýn yanýna yaþadý-

ðýnýz þehir ve varsa okuduðunuz
okul bilgisini de ekleyiniz. 

hpark@zaman.com.tr

Ýþte gecenin bir vakti bir kanalda bir film oynu-
yor. “Yürek burkan, iç yoran bir dram” bilgilen-
dirmesi altýnda. Anýnda gazlýyoruz bahçesinden.

Ýþte bu bir film deðil ilaç olsa, bilgilendirme
de prospektüs gayet tabii (sana da her þeyi tek
tek anlatmak gerekiyor Nâlân); etkileri ancak bu
kadar kesin ve genel özetlenebilir. Yürek bur-
kan, iç yoran… Tekmili birden, gel vatandaþ!

Anlýyoruz ki karþýmýzda iþinin ehli bir se-
narist bir de yönetmen var; ruh kompetanla-
rý. Dramýn neresine basarsak yüreklerini
burkar, hangi noktasýna dalarsak içlerini yo-
rarýz, bunlarýn; etüt etmiþler. Ve nanana-
nam! Sinemanýn sihirli iksiri ellerinde. Bir
tutam aile bir tutam aþk, bindir abi o sahne-
de baðlanma korkusunu, ver baba arkaya
acýlý annenin monoloðunu. Oracýkta doðra-
maktalar soðanlarý. Müjgan ve ben ve sair iz-
leyici, þuursuzca aðlamaktayýz, el mahkum.

Çok reca ediyorum buna sanat deðil sinir
uçlarý mütehassýslýðý diyelim. Bir sanat ese-
rinin sayýsýz kapýsý vardýr. Yolunuzun geçti-
ði patikaya açýlandan dalarsýnýz. Bir baþkasý
diðerinden. Hatta baþka bir zaman, baþka
bir ruh ikliminde, güneye bakan kapýyý keþ-
feder, bir de oradan girersiniz ayný eve, ese-
re. Kapýsýnda þapkalý bir adamýn bilet kesti-
ði, tek kapýsý da tek yolunun üzerindeki ne-
on ýþýklý tabelalarla iþaretlenmiþ müstebit

evler. Sanat deðil olsa olsa zanaat olur.
Pek tabii sanat eseri kötü sürprizlerle do-

ludur. Kim ummadýðýnýz bir duvarda bir ay-
na yankýlayýverir içinizi. Oysa siz ondan
kaçmak için yýllarýnýzý verdiniz. Hem hazýr-
lýksýzdýnýz, kimsecikler uyarmadý sizi. Yok
mu buranýn bir tur rehberi?

Zanaat eserlerine hayrýna koyuyorlar birer
ikiþer tur rehberi. Hangi sapakta hangi trav-
mayla yüzleþeceðiniz itinayla fýsýldanýyor ku-
laðýnýza. Anonimleþtirilmiþ, ehlileþtirilmiþ, ge-
nel bir insanlýk durumuna indirgenmiþ; çaðý-
mýz insanýnýn hastalýðý gibi gibisinden kok-
maz bulaþmaz bir sýfatlandýrýlmýþ travma. Ki
hedefimiz nevi þahsýna münhasýr bir birey ola-
rak sen deðilsin; senin de içinde bulunduðun
anonim yekun anonslarýyla. Kendimize deðil
de “çaðýmýzýn insanýna”, bir nevi bir baþkasýna
aðlayýp çýkmak mümkün yani. Kazasýz belasýz.

Sinir uçlarý mütehassýslýðý dedim. Bil-
mem hangi sinire darbeyi indirince bacak
zýplýyor; bunda utanýlacak bir þey yok. Ama
artýk tik yapmýþ bir ruh sinirine, hassas ol-
duðunu bile bile basýp da birisi, bilindik
tepkiyi kendi mahareti addedince cidden
utanýyor insan. “Gözümden yaþ getiren
sen deðilsin, tikli ruhum” oluyor.

Bir film düþünün ki onca insan, onca farklý
birey ayný sahnede aðlasýn ayný sahnede gül-

sün. Çorap iþçisi de, gurmesi de, yirmi yýllýk
evlisi de, ömrünü aþksýz kapatacaðý hemen
hemen bellisi de tutsun ayný karakterle empa-
ti kursun. Bu ne anonimleþme özlemidir, bu
ne “Hiç olmazsa sinema salonlarýnda kayna-
þýp bir olalým” hasretidir, bu ne tik teþhir sev-
gisidir ben anlamadým. Ben þahsen bir salon
dolusu izleyiciyle ayný anda düðmeye basýlmýþ
gibi aðlamaya baþlasam; bu derece mi anonim
duygu insanýyým, bu raddede mi þahsiyet fu-
karasýyým diye kendimden nefret ederim.

Etmemek için nasýl Babam ve Oðlum’dan
kaçtýysam bucak bucak, Issýz Adam’dan da ka-
çýyorum. Tam zamanýnda yerlere yýkýlan baba,

zýrt dediði noktada tespiti koyan ana, kadýnlarla
tensel olmayan bir iliþki kuramayacak denli
duygusal zeka özürlü bir oðul; olur tersime gelir
de aðlatýr beni diye cidden týrsmaktayým. Temiz
havaya çýktýktan sonra gelsin “Ben nesine aðla-
dým o duygusal moronun?” yazýklanmalarý.

Sanat filmlerinde öyle olmuyor iþte. Son-
bahar’ý izleyen çok çok yakýn bir arkadaþým;
Yusuf’un cezaevinden çýktýktan sonra dön-
düðü köyüne ayýlýp bayýlmýþ. Halbuki ben
dehþetle koltuða çivilenmiþtim zamanýn bir
türlü geçmediði, geçse de hiçbir þeyin deðiþ-
mediði, yarý bunamýþ yaþlýlarýn, günü tüket-
mek dýþýnda bir yaþam perspektifi kalmamýþ
orta yaþlýlarýn doldurduðu köyü gördükçe.
Ahanda ikinci ve daha büyük cezaevi oldum.
Yýllarca sýkýntýdan inim inim inlediðim kasa-
ba, taþra geçmiþimi mecburen hatýrlayýp. Ar-
kadaþýmýn böyle bir tecrübesi yok; o kendi
kapýsýndan girmiþ filme, ben kendi kapýmdan.
Kafasýna çakýlan kimi sahneler benim zihnim-
den silinmiþ, benim hatýrladýklarým onunkile-
ri tutmuyor. Ayný insan olmadýðýmýzdan ayný
filmi izlememiþiz. Yönetmen kiþilik haklarý-
mýza saygý göstermiþ, iki santim derine girse
topyekûn aðlatacak yerleri, nezaketle doku-
nup geçmiþ. Anonimleþtirmemiþ, anonimleþ-
memiþ. “Yürek burkan, iç yoran bir dram” de-
ðil; film yapmýþ film. y.eroglu@zaman.com.tr

Sinir uçlarý mütehassýslýðý

YELDA EROÐLU

Bir’in yanýndan bir olarak bir yerlere gelme-
mizle baþladý onun hayatýmýzdaki hikâyesi. 

Bir yerlerden kopup geldik bir olarak,
bir baþýmýza. Sonra kimler sevinmedi ki
geliþimize bir bir. Kimler kucaklamadý ki o
küçücük bir bedeni. Her gelenin eþsiz bir
birliktelikle gelmesiydi bunun nedeni. Ha-
yatlarýna girdiklerimiz için birdik ve haya-
týmýza giren her kiþi bizim için birdi. Son-
ra bir bir çýkmaya baþladýk o merdivenleri.
Bir adýmýmýz sevenlerimiz için bir ömre
bedeldi. Bizi sevenler aðzýmýzdan çýkacak
bir kelimenin yolunu gözledi. Gün geldi
bir bir hecelemeye baþladýk isimleri. Her
olayý bir yerlerden izlemeye koyulduk. Bu-
nunla da yetinmedik daha fazlasýný iste-
dik, derken baþladý masallar… “Bir varmýþ
bir yokmuþ” diye. Sonra okul sýralarý, ilko-
kula gidiþ yine birle baþladý, gururla söyle-
dik bize soranlara bire gittiðimizi. Sýralarý
devirmeye baþladýk bir bir. Okul sýralarýnda
ne birliktelikler kurmadýk ki? Bir arkadaþý-
mýz oldu en sevdiðimiz, bir öðretmenimiz.

Hayat bizi ne serüvenlere sürüklemedi
ki. Bir yerden düþtük dizimiz kanadý. Bir
baþarýya imza attýk bir ödül aldýk. Bir þey
söyledik yanlýþ anlaþýldýk, bir þey söyledik
göklere çýkarýldýk. Biri bir þey söyledi kýrýl-
dýk, baþka biri bir þey söyledi mutluluðu
kucakladýk. Bir okul bitti diðerine baþladýk.

Bir bir geçti yýllar… Bir de baktýk ki yýl-
lar bizi bir bir tüketmiþ.

Usandýk kendimizi bir yerlere attýk,
yorulduk dinlenecek bir koy aradýk, bir
oraya bir buraya savrulup durduk. Bir
yerden geldik bir yerlere vardýk. Kafamýz
karýþtý bir yere varamadýk.

Bir baktýk elimizde bir albüm, gençlik bir
yerde biz bir yerde. Sayfalarý bir bir çevir-
dik, bir de bakmýþýz filmin sonuna vardýk.

Bir gün geldi bir solukluk ömür kaldý
geriye, sonra son bir kez gülümsedik haya-
ta, son bir nefes aldýk. Bir de baktýk ömür
bir göz kýrpmýþ bize. Bir’den geldik Bir’e
vardýk. Sonra bir yerden alýndýk bir yere
konulduk. Üstümüze bir avuç toprak atýldý.

Bir de baktýk “Bir vardýk bir yokuz”.
Ne olsak olalým Bir’siz olamadýk.

Filiz Gönen Seyhan/Adana

Bir hîkaye

“Tanrý büyük bir matematikçi olmalý” diyordu

bir düþünür. Dünya üstüne düþününce ona hak

vermemek elde deðil. Dünya üstünden gelip

geçmiþ insanlarýn sayýsýný bilemiyoruz ama bir-

den baþlamak üzere hepsine birer sayý verdiði-

mizi düþünelim ve bu sayý sonsuza gitsin. Þu an

dünya üzerinde yaþayan insanlarýn yaptýklarý

en küçük bir hareket bile aslýnda sonsuz mate-

matiðe dâhil oluyor. Bir insan yaþamý boyunca

kim bilir kaç adým atýyor? Kaç kere nefes alýyor,

kaç kere aðlýyor, kaç gözyaþý döküyor, kaç kah-

kaha atýyor, saçlarý ne kadar uzuyor? Bu soru-

lar uzatýlabilir. Bütün bu sorular ve cevaplarý

sonsuz matematiðini oluþturuyor. Ve bu mate-

matiðin içinde geometri de var: sonsuz geo-

metri. Bir kiþinin attýðý adýmlarýn bir iz býraktý-

ðýný düþünün ya da bir arabanýn giderken izledi-

ði güzergâhlarýn arabanýn arkasýndan sýzan ha-

yali bir boya ile iþaretlendiðini düþünün. Ve aklý-

nýzda, bu geometrik þekli canlandýrmaya çalýþýn.

Üþenmeyin ama! Bütün dünyayý gözünüzde

canlandýrýn. Karmaþýk da olsa belli bir düzen

içinde dev bir geometrik þeklin olduðunu derhal

kavrayacaksýnýz. “Tanrý büyük bir matematikçi

olmalý” sözüne hak vermemek elde mi? Þimdi

bütün ulaþým araçlarýný da düþünün, bunlar ara-

sýndaki geometrik baðlantýyý, birbirlerine olan

açýlarýný kim çözebilir ki? Þüphesiz bu insan zih-

ninin kavrayacaðý bir þey deðil. O yüzden benim

bu söze itirazým yok ama bir eklemem olacak.

Bence, Tanrý büyük bir sanatkârdýr. Bu durum

aslýnda matematikle baðdaþmayan bir durum

deðil. Çünkü sanatýn özüne indiðinizde karþýný-

za yine rakamlar çýkacaktýr. Bir ressam tuvaline

kusursuz insan yüzünü yansýtmak için oranlar

kullanýr. Bir müzisyen doðru notaya ulaþmak

için rakamlardan faydalanýr. Bir heykeltýraþ in-

san vücudunun kendi içindeki mükemmel sayý-

sal oraný kavrayamazsa, güzel bir heykel yapa-

maz. Bir yazar, hâkim olduðu kelimelerin sayýsý

ne kadar fazlaysa, o oranda büyük bir dünya ku-

rar. Bunlarý bir yana býraksak bile, Tanrý’nýn as-

lýnda sonsuz bir güzellik olduðunu, doðaya, yani

yarattýðý esere bakarak anlayabiliriz. Yaðmur

yaðdýktan sonraki hoþ toprak kokusu, yaðan ka-

rýn her yeri güzelleþtirmesi, gökkuþaðý -ki ben

çok severim, yok olana kadar izlerim-, akarsular,

türlü meyveler, hayvanlar, kuþlar… Sayamaya-

caðým kadar çok canlý, yani sonsuz canlý, toprak

hepsi bu güzelliklerin ispatýdýr ve yine hepsi bu

sonsuz matematikten nasibini almýþtýr. Bir arý

kolonisi, bir karýnca kolonisi müthiþ bir uyum

içinde çalýþýr. Daha geçen gün bir belgeselde, fi-

zikçilerin arýlarýn ballarýný depoladýklarý petekle-

rin þekli ile ilgili olarak, bunun bir mucize ol-

duðunu söylediklerini iþitmiþtim. “ …bu pe-

teklerin þekli ve açýlarý maksimum depolama-

yý saðlayacak þekilde düzenlenmiþtir.” diyordu

bir bilim insaný. Bütün canlýlar, aslýnda bu mü-

kemmel düzenin ve sonsuz matematiðin birer

parçasý ve hepsinin ayrý ayrý önemi var. Mad-

deyi oluþturan atomlar gibi. Maddenin uzay

içinde asla kaybolmadýðýný ve aslýnda sürekli

bir döngü içinde olduðunu biliyoruz. Bazý bi-

lim insanlarý sesin de asla kaybolmadýðýný,

uzayýn bir yerlerinde konuþulan her ses dalga-

sýnýn saklandýðýný söylüyorlar. Ben buna gö-

nülden inanýyorum. Bazen sevdiklerimiz yaný-

mýzda olmayabilir ya da biz içimizdekileri on-

lar yaþýyorken onlara söylememiþ olabiliriz.

Ben dilediðim zaman dilediðim kiþiyle konu-

þabilirim o halde. Þarkýlar söylerim epeydir

görmediðim sevgilime, þiirler okurum hüzün-

lü kalplere, kendi içinde matematik barýndýran

yazýlar yazarým ve türlü olasýlýk hesaplarýyla,

bir gün sevdiklerimle tekrar buluþma, kavuþ-

ma olasýlýðýmý hesaplarým. Bunu siz de deneye-

bilirsiniz. Sonsuzlukta hiçbir þeyin aslýnda kay-

bolmadýðýna siz de inanmalýsýnýz. Bizler bu son-

suzluðun birer parçasý olduðumuza göre aslýnda

biz de kendi içimizde birer küçük sonsuzluðuz.

Ýnsan büyük sanatkâr Tanrý’nýn yarattýðý mü-

kemmel bir varlýk. Sonsuz matematiðin, sonsuz

geometrinin ve sonsuz güzelliðin tek vücutta

toplandýðý birer mucizeyiz hepimiz. Buna yürek-

ten inanýn, çünkü bu gerçek! En az þu an okudu-

ðunuz bu son(suz) satýr gibi! Melike Yurtseven

Mükemmel sanat, sonsuz matematik

Çok reca ediyorum buna sanat

deðil sinir uçlarý mütehassýslýðý

diyelim. Bir sanat eserinin sayýsýz

kapýsý vardýr. Yolunuzun geçtiði

patikaya açýlandan dalarsýnýz. Bir

baþkasý diðerinden. Hatta baþka

bir zaman, baþka bir ruh iklimin-

de, güneye bakan kapýyý keþfeder.
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Ekonomik kriz Türki-
ye’yi teðet geçti, yok he-
nüz geçmedi etkileri
2009’da daha güçlü his-
sedilecek derken, bun-
dan herkes kendi payýna
düþeni alýyor. Örneðin iþ

arayan kiþilerin sayýsý artýyor, iþ bulma
ümitleri azalýyor, iþinde sorunlar yaþayan-
larýn çýkarýlma endiþesi de her geçen gün
artýyor. Yenibiris.com’un Selas Türkiye
Araþtýrma’ya yaptýrdýðý ‘Ýþte Mutluluk
Araþtýrmasý’na göre, son altý ayda iþ ara-
yanlarýn oraný yüzde 50’ye yükseldi. 2006
yýlýnda ise bu rakam yüzde 36 olarak belir-
lenmiþti. Peki, araþtýrmaya katýlanlarýn ya-
rýsý bir süredir iþ arýyorsa bunlar arasýnda

ne kadarý iþe gireceði konusunda
ümitli? Burada da karþýmýza sýcak
bir tablo çýkmýyor. Çünkü, gele-
cek 3 ay içerisinde iþ bulmayý
ümit edenlerin oraný yüzde 39.
Özellikle gençleri yakýndan ilgi-
lendiren bu tabloyu deðerlendi-
ren Yenibiris.com Genel Müdü-
rü Deniz Ceylan Kýlýçoðullarý,
gençlerin bu krizi fýrsata çevire-
bileceklerini ve kendilerini geliþ-
tirerek daha garantili bir þekilde
iþ arayabileceklerini savunuyor.

Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da yaþayan ve iþini deðiþ-
tirmeyi düþünen 600 kiþi ile
yüzyüze ve 418 kiþiyle de in-
ternet kanalýndan olmak üze-
re 1018 kiþiyle yapýlan araþtýr-

ma çarpýcý sonuçlar ortaya
koyuyor. Buna göre, küre-
sel krizin Türkiye’de de

hissedilmeye baþlandýðý son 6 ay içinde
araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 50’si iþ
arýyor. Yüzde 33’lük kesim ise 7 ile 12 ay
arasýnda deðiþen sürede iþ arýyor. 13-18
ay arasýnda iþ arayanlarýn oraný yüzde 16,
iki yýla yakýn bir süredir iþ arayanlarýn
oranýysa yüzde 1 olarak gerçekleþiyor. Ýþ
arayanlarýn oraný yüksek ancak kimse
bulacaðý konusunda pek ümitli deðil. Çün-
kü, araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 48’i ge-
lecek üç ay içinde iþ bulacaklarýna dair
ümit ya da ümitsizlik taþýmýyor. Onlarý
yüzde 23’le ‘biraz ümitliyim’ diyenler izli-
yor. ‘Çok ümitliyim’ diyenlerin oraný yüz-
de 16, ‘pek ümitli deðilim’ diyenlerin oraný
yüzde 10 ve ‘hiç ümitli deðilim’ diyenlerin
oraný ise yüzde 3 olarak gerçekleþiyor. 

Endiþemiz yüksek!
Ýþsizlerin iþ aramasý aciliyeti olan bir konu.
Ancak araþtýrmaya göre iþi olanlar da iþ
arýyor. Çünkü, kariyerinden endiþe duyan,

çalýþtýðý kuruma güvenmeyen ya da ayný
iþyerinde çalýþmak istemeyen pek çok
kiþi de bunu gündemine almýþ. Çalýþma-
yýp iþ aradýðýný belirtenler yüzde 43’te
kalýrken, çalýþtýðý halde iþ arayanlar yüz-
de 55’e ulaþýyor. Bunlarýn yüzde 33’ü
“Çalýþýyorum ama aktif olarak iþ arýyo-
rum.” cevabýný verirken yüzde 22’si “Ýþi-
mi kaybetme ihtimaline karþý iþ görüþ-
melerine gitmeye baþladým.” diyor. 

Araþtýrma sonuçlarý bu kadarla da kal-
mýyor. Çünkü sonuçlar sadece iþ aramakla
sýnýrlý deðil. Çalýþanlarýn büyük bir kýsmý
sevdiði iþte çalýþmýyor. Bu oran da yüzde 68
olarak ortaya çýkýyor. Sadece yüzde 32’lik
bir kesim sevdiði iþte çalýþýyor. Eðitimle ça-
lýþma arasýnda da pek paralellik yok. Araþ-
týrmaya katýlanlarýn yüzde 56’sý eðitimini
aldýðý meslek dýþýnda bir iþ yapýyor. Eðitimi-
ni aldýðý meslekte çalýþanlarýn oraný ise yüz-
de 44. Ancak, eðitim düzeyi arttýkça, eðitim
alýnan meslekte çalýþma oraný da artýyor. 
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Ýnternetin sanal hayatýmýza
kattýðý bilgi paylaþým or-
tamlarýndan biri olan blog-
lar üzerine çok þey yazýlýp
çizildi. Kurulumu ve yöneti-
mi kolay bir site yönetim
þekli olan bloglar her iste-

yene kapýsýný sonuna kadar açýyor. Teako-
lik.com da onlardan biri. Siteye bir bilgi ararken
ulaþtým. Aradýðým bilgiyi okurken yazý içerisin-
de yer alan bir banner ilgimi çekti. Bannerdan
yola çýkarak Teakolik’in sahibi Hamza Þamlý-
oðlu ile internet, internet üzerine yardýmlaþma
ve baðýþ üzerine konuþtuk. Bilgisayarý öðren-
me merakýyla yola çýkan ve þimdilerde öðren-
diklerini internet üzerinden paylaþan Hamza,
genç bir arkadaþ. Baba mesleði mühendislik
yolunda ilerlerken kendini biliþim sektörünün
ortasýnda bulmuþ. Merakla öðrenmeye çalýþtý-
ðý bilgisayar, geçimini saðladýðý ekmek kapýsý
olmuþ. Bir þirketin bilgi iþlem yöneticisi olarak
hayatýna devam ederken, basit bir format at-
madan bile en az 20-30 YTL alýnmasý zoruna
gitmiþ ve ‘bildiðim kadarýyla insanlara yardým-
cý olayým’ demiþ. Günde 30 su bardaðý çay
içen, Erzurumlu olmasýndan dolayý ‘kýrtlama’
yöntemini iyi kullanan Hamza, sitesine çay tir-
yakiliðini belli eden Teakolik ismini seçmiþ.

Biz de kendisine aradýðýmýz bir bilgiden do-
layý ulaþtýk. Çünkü iyi bir bilgilendirici metnin
ortasýnda yer alan banner üzerinde “Beðendiy-
sen bir çay ýsmarla” yazýyordu. Doðru, yazýyý

beðendim, fikir de güzel; çay ýsmarla-
mak isterim ama nasýl? diye
bannera týkladýðýmda ise
son zamanlarýn popüler e-
ticaret aracýsý PayPal’a yön-
lendiriyordu. Malumunuz;
PayPal’a bir kaydolduktan
sonra e-ticaret sitelerine
kredi kart bilgilerinizi
vermeniz gerekmiyor.
Belli bir komisyon karþýlý-
ðý ödemeleri PayPal üze-
rinden yapabiliyorsunuz.

Yaptýðýmýz muhabbet-
te, sitenin ortalarýnda yer
alan bannera, tepedeki

reklamdan çok týklanýldýðýný;
fakat bu týklamalarýn henüz paraya

dönüþmediðini söylüyor. Bu yöntemle
büyük paralar kazanmayý hedeflemeyen

Hamza Þamlýoðlu, sitenin giderlerini þimdilik
Google üzerinden elde ettiði gelirle karþýlýyor.

Gelecek için ise ümitli: “insan, ihtiyacý olan bir
bilgiyi internet üzerinden buluyor ve iþini görü-
yorsa teþekkür etme ihtiyacý duyuyor. Eðer bu
bilgi, kiþiyi maddi bir kayýptan kurtarýyor ve bu-
nu oturduðu yerden kendisi yapýyorsa, bilgiyi
saðlayana maddi olarak katkýda bulunmak isti-
yor. Sistem bizde yeni ama yabancý sitelerde bir
süredir uygulanýyor. Yaptýðým yazýþmalarda ya-
bancý siteler para kazanamadýklarýný ifade et-
melerine raðmen “Bize baðýþta bulunur musu-
nuz?” bannerlarýný kaldýrmadýklarýna ve yýllar-
dýr siteyi devam ettirdiklerine göre iþe yarýyor.
Gördüðüm kadarýyla baðýþta bulunmanýn
önündeki en büyük engel internetin güvenliði.
Eðer kullanýcýlar güvenlik konusunu aþarlarsa

Teakolik benzeri sitelerin sayýsýnýn artacaðýna
inanýyorum. PayPal bu anlamda önemli bir
hizmet veriyor. Son zamanlarda site Türkçeleþ-
tirildi. Bu da yakýn zamanda Türk bankalarý ile
çalýþmaya baþlayacaklarýný ve e-ticaretin büyü-
mesine katkýda bulunacaklarýný gösteriyor.”

Yoluna baðýþla devam eden sitelerden en
popülerleri birçok dilde yayýn yapan internet
ansiklopedisi Wikipedia ve bir antivirüs
programý olan Spyboat. Wikipedia’nýn içeriði
gönüllü editörler tarafýndan saðlanýyor. Yani
içeriði baðýþ gibi. Son zamanlarda sitenin te-
pesinde yer alan banner ile Wikimedia Vak-
fý’na baðýþ çaðrýsýnda bulunuluyor. Bunun
için de PayPal tavsiye ediliyor. Spyboat.com

adresinden yayýn yapan antivirüs, bilgisayar-
daki virüsleri bulup ücretsiz olarak temizli-
yor. Yýllardýr bu faaliyetini sürdüren Spyboat,
yalnýzca baðýþ karþýlýðý hizmet veriyorlar.

Tamamýyla zevk, hobi olarak baþladýðý bil-
gisayarla tanýþma sonrasýnda biliþim sektörün-
de küçücük iþleri bile büyük paralara yapanlarý
görünce bilgilerini paylaþma yoluna gitmiþ.
Kullanýcýlarýn ihtiyaçlarýný göz önünde bulun-
durarak her geçen gün hizmetlerini çoðaltan
Hamza Þamlýoðlu, bugüne kadar web sitesin-
den 14 bine yakýn yorum almýþ. Sorulan soru-
lara cevap veriyor, tavsiyelerde bulunuyor.
Yeri geldiðinde MSN üzerinden iletiþim kuruy-
or, hatta telefonla bile yardým yaptýðý oluyor.
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Ýþsiz kalmak 
dil öðretiyor
Bir süre iþsiz kaldýnýz, bu süreçte ne yapa-
caksýnýz? Elbette önemli olan bu süreyi en
verimli þekilde deðerlendirmek. Araþtýrma,
iþsiz kalýnan süre boyunca kiþilerin kendile-
rini geliþtirmeye yönelik olarak ne gibi faali-
yetlerde bulunduklarý hakkýnda da fikir veri-
yor. Buna göre katýlýmcýlar, iþsiz kaldýklarý
süreci çeþitli þekillerde deðerlendirmiþler.
Bunlar arasýnda ilk sýrayý ise yeni bir dil öð-
renmek alýyor. Deðerlendirilen alanlar þöyle:

Yüzde 38’i yeni bir dil öðrenmeye çalýþýyor. 
Yüzde 28’i mesleki eðitimlere/kurslara gidiyor. 
Yüzde 24’ü internette geziniyor.
Yüzde 2’si diðer faaliyetlerde bulunuyor. 
Yüzde 1’i kültürel ve sanatsal faaliyetlere katýlýyor. 
Yüzde 1’i sadece evde oturuyor.

Krizde kendinizi geliþtirin, avantajlý olun
Ýþ arayanlarýn oranýnýn artmasýnýn nede-
ni, küresel mali kriz nedeniyle sýkýntýya
giren þirketlerin iþten eleman çýkarma
yoluyla maliyetlerini kýsmak istemesidir.
Tabii buna bir de krizi bahane ederek ba-
zý çalýþanlarýnýn iþine son verenleri de
eklemek gerekiyor. Üretimini yavaþlat-
mak veya durdurmak zorunda kalan iþ-
letmelerde baþta mavi yakalý çalýþanlar
olmak üzere ciddi oranda iþten çýkarma-
lar oldu, oluyor. Finans sektörünün de
bu anlamda krizden büyük ölçüde etki-
lendiði görülüyor. Ancak þirketlerin bü-

yük bir kýsmý, iþten eleman çýkarmaya
son çare olarak baþvurmak istiyor. Araþ-
týrma sonuçlarý, iþ arayanlarýn umut ve
beklentileri ile iþsiz kalýnan dönemde
neler yaptýklarýna dair ipuçlarý da veri-
yor. Ýþ arayanlarýn, bu süreci yetkinlikle-
rini ve kiþiliklerini tanýmak için kullan-
malarý büyük önem taþýyor. Ýþ arayanlar
iþsizliði bir karamsarlýk süreci olarak
görüp kendilerini dýþ dünyaya kapat-
mamalý, bu süreyi kendini geliþtirme-
ye ayýrarak, iþ bulma konusunda avan-
tajlý duruma geçmeyi hedeflemeliler.

Ýþim var, iþ arýyorum

HAMZA ÞAMLIOÐLU

EMÝNE
DOLMACI

Web sitesinde program-
larýn kullanýmýndan bilgi-
sayar hatalarýna, dosyala-

rý kaybetmeden, yanlýþ-
lýkla silmeye, þifre kurtar-
maya ve format atma gibi
konulara yer veren Þam-
lýoðlu, bunu günlük 2 sa-

atlik çalýþma ile yapýyor
ve kullanýcýlarýn güven

duymasý durumunda bu
tür sitelerin baðýþla hýzla
büyüyeceðine inanýyor.

Baðýþ penceremiz açýktýr, týkla gir içeri

Deniz Ceylan 
Kýlýçoðullarý
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Spor endüstrisi gerçekleri görecek mi?
Bu kriz, kimilerine göre 1930'daki "Büyük Bunalým"dan sonra
gelenlerin en yýkýcýsý. Bu doðru mu bilinmez ama Karl Marx'ýn
"Das Kapital"ini Almanya'da yeniden best-seller yapabildiði or-
tada. Ýyi tarafýndan bakalým, belki de kriz, kimi alanlarda orantýsýz
harç ve borçlar içinde büyüyen spor endüstrisine gerçekleri gösterir.

Bugünlerde sýk duyduðu-
muz kelimelerden biri
kriz. Henüz karanlýk ve
sonu var mýdýr bilinmez
bir tünelin baþýnda sayýlý-
rýz, ancak pek çok þey et-
kilendi bile. Fitilinin ABD

emlak piyasasýndaki sýkýntýyla yandýðýný
bildiðimiz kriz, spordaki sponsorluk gelir-
lerinde büyük düþüþlere sebep oldu. Ku-
lüpler ya da þirketlerde maaþlarýn azalma-
sý, iþten çýkarma haberleri duyuldu. Ta-
mam, kanýmýz filanca renkte akýyor ama
goller karýn doyurmuyor. Tribünler boþal-
maya baþladý. Evine ekmek götüremeyen
insan, takýmýnýn atkýsýný alabilir mi? 

Futbolun sýkýntýsý büyük. Büyük dert-
lerden biri 2012 Avrupa Þampiyonasý ha-
zýrlýklarýnda. Kaðýt üzerindeki ev sahipleri
Polonya ve Ukrayna. Ancak Ukrayna'nýn
içinde bulunduðu resesyon, B ya da C plan-
larýný gündeme getirdi. Ülkedeki finansal
bunalým, kredi kullanma imkanlarýný kýsýt-
ladý, stadyumlar inþa edilemiyor. Bunu Uk-
rayna Futbol Federasyonu Baþkaný
Hryhory Surkis söylüyor. Þimdilik bu konu
askýda, ancak Ukrayna'nýn ev sahipliðinin
düþüþü ve Almanya'nýn Polonya'ya eþlik
etmesi gündemde. Öte yandan FÝFA ve Gü-
ney Afrika, 2010'daki Dünya Kupasý için her
þeyin kontrol altýnda olduðunu söylüyor. 

Almanya krizden göreceli olarak daha
az etkilenecek gibi görünüyor; çünkü Al-
man kulüpleri, oyuncu ücretlerini toplam
gelirin yüzde 45'i civarýnda tutmayý baþar-

dý. Ýngiltere'de bu oran üçte
ikiye kadar çýkýyor. Bayern Münih

son analizlere göre gelirlerini birçok Ýn-
giliz kulubünden daha iyi bir duruma getir-
di. Bilindiði gibi Ada'daki kulüplerin "aidi-
yet" sistemi, Avrupa'da pek bir sorgulanýr
olmuþtu. Almanya'da kulüplerin kontrolü-
nün tek bir kiþiye geçmesini zorlaþtýrýcý ya-
salar var. Fransa kulüpleri çok zengin ol-
masalar da, takýmlarýn Avrupa'da baþarý-
sýz olmalarýna sebep olduðu iddia edilen
bazý kýsýtlayýcý önlemlerle ekonomik saðlý-
ðýný koruyor. Piyasa deðerini yarý yarýya yi-
tiren tek takým, Lyon. Ýspanya'da ikinci lig
kulüpleri Celta, Levante, Elche ve Xe-
rez'in baþý borçlarýyla dertte. Pek çok ku-
lüp, gayrimenkullerini satarak iþin için-
den çýkmaya çalýþýyor ancak inþaat sektö-
ründeki durgunluk bu yola da taþ koyuyor.
Mecburen küçülmek zorunda kalacaklar. 

Ýngiltere'ye gelelim. Abramovic'in Chel-
sea'si, ekibin 25 kiþilik scouting ekibini 15
kiþiye indirdi. Manchester United'la, dün-
yadaki en büyük sponsorluk anlaþmalarýn-
dan birini yapan sigorta devi AIG, Ameri-
ka'da devlet güvencesi altýna alýndý. Acaba
Ýngiliz kulübünün alacaklarý ne olacak?
West Ham United, sponsoru XL Leisure
Group'un iflasýyla yaklaþýk 5 milyon pound
zarar etti. Newcastle United'ýn finansal
destekçisi Northern Rock bankasýnýn ka-
mulaþtýrýlmasýnýn ardýndan kulübün büyük
zarara uðradýðýný hatýrlatalým. Ayrýca Pre-
mier Lig'in 3 yýllýk bir naklen yayýn anlaþ-
masýnýn ikinci senesi. Bir sonraki anlaþ-
mada, yayýncý kuruluþlarýn bu kadar bon-
kör davranýp davranamayacaðý belirsiz.
Middlesbrough'un sponsoru Garmin'in son
iki yýlda % 40 ve Chelsea'nin finansal des-
tekçisi Samsung'un % 60 deðer yitirdi. Bu
noktada Arsene Wenger ve Jürgen Klins-
mann kriz’in futbolu daha da vuracaðýný

söylüyor. Haklýlar,’Özellikle de
kendini akarsularla

piyasa denizine

baðlamýþ olanlar‘n iþi epeyce zor.
Krizin basketbola etkileri daha aðýr

olabilir. Basketboldaki gelir kaynaklarýnýn
baþýnda da sponsorlar var. Maç günü,
naklen yayýn ya da forma satýþý vs. gelirle-
ri o kadar da yüksek deðil. Amatör þubele-
rin ve küçük, vitrine çýkmayacak ya da
reklam malzemesi olamayacak takýmlarýn
sýkýntý çekmesi muhtemel. Birçok takým
yok olma tehlikesiyle karþý karþýya. Örne-
ðin kariyerine NBA patentini de eklemiþ
pek çok oyuncuyu Rusya'ya getiren bon-
kör kulüpler, zorlanacaða benzer. Petrol
fiyatlarýnýn da gerilemeye baþlamasý, bu
alanda ihracatçý olan Rusya'yý sýkýþtýrýyor.
Baþkent Moskova'nýn iki önemli ekibi son
Euroleague þampiyonu CSKA ve son ULEB
Kupasý üçüncüsü Dinamo'yla birlikte
Khimki ve Triumph Lyubertsy'nin maaþla-
rý düzenli ödeyemediði haberleri gazete-
lere düþmüþtü. Beþiktaþ Cola Turka'nýn
Euro Cup gruplarýndaki rakibi Khimki'de
sorunlar sahaya indi. Arjantinli yýldýz Car-
los Delfino, takýmýn Dinamo Moskova'yla
oynadýðý maçýn 3. çeyreðine, maddi sebep-
leri gerekçe göstererek çýkmamýþtý. NBA
ise talebin düþmemesi için John Maynard
Keynes'in talep yönetimi yaklaþýmlarýn-
dan faydalanýyor ve bilet fiyatlarýný makul
düzeyde tutmaya çalýþýyor. NBA'in baþýn-
daki isim David Stern, organizasyondaki
iþgücünde yüzde 9'luk kesintiye gidecek-
lerini söyledi ve kurum, ülkesindeki bü-
yük spor ligleri arasýnda bu alanda bir ilk
oldu. Charlotte Bobcats de, geçtiðimiz ey-
lülde 35 çalýþanýnýn iþine son vermiþti. 

Krizden etkilenen sektörlerden biri de
otomotivdi. Hatta Honda, yüksek maliyeti
sebebiyle dünyanýn en büyük motorspor-
larý organizasyonu Formula 1'den çekil-
me kararý almýþtý. Tüm bunlar da sporun
geleceðini düþünen FIA'yý birtakým ön-
lemler almaya itti. Formula 1'de önümüz-
deki yýldan itibaren, resmî yarýþ hafta
sonlarý dýþýndaki test seanslarýnýn yasak-
lanmasýný ve Grand Prix'lerdeki yarýþ me-
safesinin kýsaltýlmasýný da kapsayan bir
dizi yeni düzenleme yürürlüðe girecek.
Bu sayede takýmlarýn masraflarý % 30
oranýnda azalacak. Amerika'daki önemli
stock-car yarýþý NASCAR'ýn iki önemli
üreticisi Ford ve General Motors, büyük
kayýplar yaþadýðýný açýklayýp, önümüzdeki
sezon katýlýmlarýnýn belirsiz olduðunu
ima etti. Erkekler golfünde 2009 Avrupa
PGA Turu'ndaki Indian Wells, kadýnlar-
daysa önümüzdeki sezon düzenlenmesi
planlanan 3 önemli turnuva iptal edildi.
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çizgisini geçtiBir zamanlar  spor sayfalarý, politika haberle-
riyle bozulan moralleri yerine getirmek
için muadili olmayan bir aðrý kesici,
unutturucuydu. Þimdiyse ikti-
sadi gerçekleri hatýrlatýyor.
Tsunaminin ilk dal-
galarý sahillere
vurdu bile.
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