
Ekonomi, Dijitalleşme, Kültür ve Sanat DergisiYıl: 1 Sayı: 2
Eylül 2020

Ücretsizdir, alabilirsiniz.

KORONAVİRÜS 
SONRASI E-TİCARET 

NASIL ŞEKİLLENECEK?Ill
us

tr
at

io
n©️

V
iy

an
a 

M
ag

az
in



4   I I   viyanamagazin.at

Medieninhaber
Full b2 media OG 

Gerasdorfer Straße 38a/14, 
1210 Wien

Kontakt
office@viyanamagazin.at
www.viyanamagazin.at

Auflage
15.000 

Herausgeber
Tuncay Çalışkan

Redaktion
Hülya Çalışkan

Aysel Yüce
Doğuşhan Çakır

Lektorat
Gelengül Erkara

Layout
Mahir Bora Kayıhan

Illustrationen
Mustafa Karaalp

Druck
Mediaworks Hungary Zrt., Ungarn

Unternehmensgegenstand und 
grundlegende Richtung:

Verlag von Medien zur Information
über Wirtschaft, Digitalisierung, 
Technologie, Kunst und Kultur in 

türkischer Sprache.

Die Inhalte, Illustrationen und
Fotos in diesem Magazin sind

urheberrechtlich geschützt. Die 
Informationen sind nur für die

persönliche Verwendung
bestimmt. Jede weitergehende
Nutzung, Vervielfältigung und

jede Form von gewerblicher
Nutzung sowie die Weitergabe
an Dritte - auch in Teilen oder in 

überarbeiteter Form - ohne
unsere Zustimmung ist untersagt.
Für die Anzeigeninhalte und deren 
Angebote sind ausschließlich die 

werbenden Firmen und Institutionen
verantwortlich. 

Wirtschaft, Digitalisierung,
Kunst und Kultur

Ausgabe 2: September/Oktober 2020

Habercilikte kalite önemli ve değerlidir. Kalitemiz, özenli ve 
yoğun çalışan haber ekibimiz sayesinde sağlanıyor. Sürdürebilir 
kaliteli habercilik için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Dergi 
aboneliği veya gönüllü destek bedelini ödemek için online Banka 
uygulamanızdan (online banking) QR kodu okutun.

 
Yıllık Abone Bedeli: 20 Euro (Gönüllü Destek bedeli) Adrese posta 
teslim.

Full b2 media OG

IBAN: AT21 2011 1826 5044 6600

Viyana Magazin

Jahresabonnement

ABONELİK



Merhaba sevgili okuyucularımız,

İlk sayımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alaka 
doğru yolda olduğumuzun göstergesi oldu. 

Her sayımızda önemle dikkat ettiğimiz konulardan 
biri doğru Türkçe kullanmak ve anlaşılır olmak. 
Türkçemizin doğru kullanımının, biz yabancı 
ülkelerde yaşayan insanlar için daha da önem arz 
ettiğinin farkındayız. Uzman editör arkadaşlarımız 
her yazıyı büyük titizlikle okuyup dergimizi 
olabildiğince hatasız olarak sizlere ulaştırma 
çabasındalar. 

Zevkle okuyabileceğiniz yalın bir dille ikinci defa 
karşınızdayız. 

Bu sayımızda;
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının iki ünlü 
ismiyle sizler için bir araya geldik.

“Adanalı” dizisinde Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine, 
“Emret Komutanım” dizisinde Zihni Fikri Parlak, 
“Kertenkele” dizisinde Şevket karakterlerine can 
vererek izleyicinin kalbini kazanan oyuncu Umut 
Oğuz’a, sosyal medyada sıkça rastladığımız sıra 
dışı çocuk yetiştirmesini ve mesleğiyle ilgili dün, 
bugün ve yarınını sorduk.

Yine oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can 
Saçıntı’ya karantina günlerinde “self servis” 
çekilen “Maskeler de Düşer” sinema filmini ve 
hayata dair ne varsa sizler için sorduk. 

Sanata dair her konuyu konuştuğumuz 
röportajları sayfalarımızın arasında bulacaksınız. 
Keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız 
“Modern Çağın Hazine Avcılarından Hikâyeler” 
yazımızın devamında eski bir çin vazosu ile 
Alman ressam HGW Schmidt - Kâğıt Üzerine Guaş 
resminin ilginç hikâyesini okuyacaksınız. 

Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımıza soruyoruz: 
“Evlilik yıldönümünüzü, sevgilinizin doğum 
gününü nasıl kutlamak istersiniz?”, “Kendinizi iyi 
hissetmek ve krallar gibi bir akşam yaşamak için 
ne yapmalısınız?”  “Kral da Biziz Kraliçe de” başlıklı 
yazımız tam da bu sorunuzun cevabı olacak gibi. 
Okurken belki de satırların arasında kaybolup 
hayallere dalarak o andan itibaren kendinizi daha 
da mutlu hissedeceksiniz.

Pandemi döneminde dünya insanının bir numaralı 
hijyen çözümü haline gelen kolonyanın tarihsel 
yolculuğunu, işitme kaybı olup da farkında 
olmayanları sizler için araştırdık ve yazdık.
Kapak konumuz: Online mağazası “olanlar” ile 
“olmayanlar”.

Editör arkadaşlarımız araştırdı ve kaleme aldı. 
Kimler pandemi krizinden kârlı çıktı? “Peşin satan 
mı, veresiye satan mı?” devri kapandı. Artık online 
mağazası “olanlar” ile “olmayanlar” dönemi 
başladı. İyi okumalar.

Viyana Magazin Merkez Ofisi

Dünya yeniden şekillendi: VİYANA MAGAZİN
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RÖPORTAJ || Doğuşhan Çakır

Oyuncu, yönetmen ve 
senarist Müfit Can Saçıntı 

ile karantina günlerinde “self 
servis” çekilen “Maskeler de Düşer” 
sinema filmini konuştuk ve hayata 
dair ne varsa sizler için sorduk.

>> Öncelikle Seksenler 
dizisinden ve sonrasında 
gelen Mandıra Filozofu 
filminden sizi tanıyoruz. Sizi 
sevenleri fethettiğiniz iki 
proje. Dergimizin ulaştığı 
Viyana’daki okurlarımızın 
heyecan ve merakını baştan 
gidermek isteğiyle şöyle bir 
soruyla başlamak istiyorum: 
Avusturya’da yaşayan 
Türklere bir mesaj rica etsek 
sizden...
Viyana ve Bregenz’e gittim; 
cennet gibi bir ülkede yaşıyorlar 
hakikaten. Ama oraya o sıcaklığı 
veren bizim insanlarımız gördüğüm. 
Gittik, oraları gezdik, gördük, 
insanımızın sıcaklığını yaşadık. Bir 

de geleneksel Türk konukseverliği 
diye bir laf vardırya; bu geleneksel 
konukseverliği Türkiye’den daha 
çok Avusturya’da, Viyana’daki 
vatandaşlarımızdan, Avrupa’daki 
vatandaşlarımızdan görüyoruz. Yeri 
gelmişken hepsine çok teşekkür 
ediyorum.

>> Yeni filminiz çıkıyor, 
YouTube’da. İlk defa böyle 
bir şey olacak galiba; ilk 
gösterimi YouTube’da 
olacak bir proje. 
Lionsgate diye bir firma 
var, onlar da daha önce 
YouTube’da ilk gösterim gibi 
bir proje gerçekleştirdiler, 
ücretsiz; ama onlarınki 
yayınlanmış, eski 
filmlerden oluşuyordu.
Bizim şöyle: Daha önce hiç 
gösterilmemiş filmi ilk yayınlayan 
biziz. Ama bu ilkten sonra ... ilk 
enayi mi, ilk deli mi yoksa ilk 
akıllı mı diyecekler bilmiyorum, 

göreceğiz.

>> Akıl da etmiş denilebilir.
Evet, sonradan denilecektir; bu 
adam deli ya da çok akıllıymış, 
diyecekler, yaşayıp göreceğiz. Böyle 
bir şeyi yapmaya kalkıştık. Biraz 
tabii pandemi koşulları buna sebep 
oldu. Pandemide bizim gösteriler 
iptal edildi ki, Türkiye’den çok 
Avrupa’da gösteri yapıyordum. 
1,5-2 yılda 60 Avrupa şehrine 
gittim. Avrupa şehri deyince tabii 
ki oradaki vatandaşlarımıza gösteri 
sunuyorduk. 2020’de, Mart ayının 
15’inden 7 Haziran’a kadar 35 
gösterim vardı Avrupa’da. Birden 
pandemi patlayınca 35 gösteri 
iptal oldu doğal olarak. Ne yapalım 
ne yapalım, evlere kapandık. Boş 
duramayız. Böyle bir şey olabilir 
mi, neden olmasın derken, önce 
tabii nerede yayınlayacağımızdan 
daha çok nasıl çekeceğiz düşüncesi 
hasıl oldu. Çünkü iki kişinin bir 
araya gelmesi bile yasaktı bir ara 
malumunuz. Sokağa çıkma yasağı 
var. Bir de bunu self servis çektik. 

FİLM

Self
servis

Maskeler 
de Düşer



Nedir self servis? Her oyuncu kendi 
sahnesini kendisi çekti, kurguda bir 
araya getirdik.

>> Böyle bir film var mı, her 
oyuncunun kendisinin çekim 
yaptığı?
Benim bildiğim yok. Ben bunu 
ilan ettikten sonra birkaç dizi bu 
yöntemle çekildi, yayınlandı; aklın 
yolu bir, diyelim. Ama sinema 
filmi olarak en azından, ilk benim 
bildiğim self servis proje bu olacak. 
Çünkü daha önce gerek de yoktu 
belki böyle bir şeye, niye olsun ki? 
Şu an pandemiden ötürü böyle 
bir ihtiyaç doğdu. Dolayısıyla 
ilk kez diye tahmin ediyorum. 
Denenmemiş bir şey olduğu 
için, doğal olarak karşılaştığımız 
teknik sorunlar oldu. Herkes 
kendi şartlarında çekim yaptığı 
için görüntü kalitesi yeterince 
profesyonel olamayabiliyor. 
BGörüntü kalitesini iyileştirmeleri 
için çektiğimiz sahneleri 
profesyonel arkadaşlara emanet 
ettik. Onların görüntü düzeltme 

diye bir işlemleri var, görüntü ve 
ışık; bir de renk düzeltme. Onları 
hem düzelttiler hem de işin artistik 
boyutunu daha profesyonel 
hale getirdiler. Yine miksaj ya 
da ses tasarımı dediğimiz işlem 
için ses tasarımcı arkadaşlar da 
sesleri düzeltip profesyonel hale 
getirdiler. Kendimiz çektik ama o 
kendi çektiğimiz haliyle seyircinin 
karşısına çıkartmıyoruz, profesyonel 
ellerden geçti ve profesyonel hale 
getirildi görüntüler. Şu an izleyenler 
inanamıyor; yani ben söylemesem 
kimse inanmaz bunun böyle bir 
şekilde meydana geldiğine, aklına 
gelmez.

>> Filmin hikayesi 
nasıl çıktı ortaya?
Filmin hikayesi yine biraz 
zorunluluklardan ortaya çıktı. 
Tek başına çekiyorsun, montajda 
birleştireceksin, sokağa çıkmak 
yasak, bir araya gelmek yasak. Şimdi 
bu şartlarda daha önceden yazılmış 
bambaşka bir hikayeyi çekmek 
imkânsız. Biz de şartlara uygun 

yeni bir hikâye; korona günlerinde 
geçiyor ama korona hikâyesi değil. 
Gayri meşru yollardan para bulmuş 
bir insan, başta, çocuğunun tedavisi 
için yoldan sapmış diyelim, gayri 
meşru bir şekilde para bulmuş. Ama 
paranın tadını alınca da bu yolda 
devam etmiş.  

Bu paraları toplayıp yurtdışına 
kaçmayı düşünürken korona 
yüzünden kapana sıkışıyor. Eli 
kolu bağlı, çaresizlik içinde, parayı 
harcayamadan kalınca paranın 
ne kadar anlamsız olduğunu, ne 
kadar değersiz olduğunu, mühim 
olanın sevgi, dostluk, arkadaşlık, 
aile olduğunu anlıyor. Ve kapana 
sıkıştığı için de başına çeşitli 
belalar geliyor. Biz yine daha 
önceki filmlerimizde olduğu gibi 
güldürürken düşündürmeye, 
sorgulatmaya çalıştık. Paranın 
değerinin yanında, böyle bir 
durumda kalınınca para mı değerli 
yoksa sevgi, dostluk, aile mi 
değerli, bunu sorgulatmaya 
çalıştık. Filmin sonunda seyirciler 
karar verecek.

VİYANA’DA “Lafını 
Esirgemeyenler” 
oyunumuzu, şehrin 
merkezinde bulunan, bir 
sendikaya ait salonda, yer 
bulamadığı için kapıdan 
dönen seyircilerin olduğu 
tıklım tıklım bir salonda 
sergiledik. 

Şimdi “İtiraz Ediyorum” 
diye bir gösterim, bir de 
“Ortaya Karışık” diye iki 
gösteriden seçmelerden 
oluşan bir gösterimiz var. 

Viyana’yla ilgili ön 
görüşmeler yapılıyordu 
ama o kesinleşen 35 
gösteriden birisi değildi. 
Ama pandemi bütün 
planlarımızı altüst etti. 

Sağ olsun Viyana seyircisi 
bir kez bağrına bastı, 
belki ikinci kez de bağrına 
basar diye düşünüyoruz. 
Çok güzel geçmişti 
gerçekten. Onlar da 
istiyorlarsa pandemiden 
sonra bir araya gelmeyi 
istiyoruz, zorla kendimizi 
davet ettirmiş olmayalım 
da. 

Memnun kaldılarsa, 
ki bayağı eğlenceli ve 
bol kahkahalı geçmişti 
gösteri, herhalde bir 
daha davet ederler diye 
düşünüyorum. 

Bizi bağrına basmıştı 
vatandaşlarımız. Tekrarı 
neden olmasın ki?

Eylül 2020   I I   9

PANDEMİDEN SONRA VİYANA’YA GELİP YENİ 
OYUNUMU SERGİLEMEK İSTİYORUM. “LAFINI 
ESİRGEMEYENLER” ADLI OYUNUMUZA 
GÖSTERİLEN İLGİ HALA AKLIMIZDA!
“



10   I I   viyanamagazin.at

RÖPORTAJ

>> Spoiler vermeden...
Yo, vereceğimizi verdik biraz ama 
zaten baş tarafını anlattık. Olaylar 
asıl bundan sonra gelişiyor. 

>> Suç komedisi nasıl 
olacak diye soracaktım, 
cevabı almış oldum.
Suç komedisi biliyorsunuz böyle bir 
tür var, suç komedisi diye. Onların 
derdi genelde hoş vakit geçirmek. 
Biz hoşça vakit geçirirken de bir 
şeyleri sorgulatalım.

>> Fragmanda 
drama sezinledim.
O da var. Bizim filmlerde tabii 
güldürmeyi öne almadığımız için 
belli dozda güldürüsü var, belli 
dozda dramı var. Biliyorsunuzdur, 
ben Seksenler dizisinin 193 
bölümünün yönetmenliğini 
yaptım. Orada da özellikle konuk 
oyunculara, bölüm oyuncularına ilk 
söylediğim şey, “Kardeş, biz burada 
komedi çekmiyoruz. Biz burada 
dizi çekiyoruz, film çekiyoruz.” 
Çünkü komedi deyince seyircide 
de bir önyargı oluyor, oyuncuda 
da. Hemen bir abartma, kaşı gözü 
oynamaya başlıyor. Yo, niye öyle 

olsun ki?

>> Belki de başarısı 
bundandır hocam.
Bizim bakış açımız bu. Komedi 
algısı var ama biz komedi 
yapacağız, milleti güldüreceğiz 
diye güldürmeyi birinci sıraya 
koyup güldürmek için de kaşımızı 
gözümüzü oynatıp her şeyi 
abartmaya çalışmıyoruz. Biz bir 
hikaye anlatmaya çalışıyoruz, bir 
mesele anlatmaya çalışıyoruz, 
bu meseleyi anlatırken de 
sıkmamak için mizah, kullandığımız 
yöntemlerden bir tanesi. Bir 
tanesi merak unsuru, bir tanesi 
gerilim unsuru. Mizah sadece 
seyirciye derdimizi anlatmak için 
sunduğumuz şekerlerden birisi ama 
kesinlikle hepsi değil.

>> Filme geri dönersek 
şu anda YouTube’da 
yayınlandı mı?
28 Ağustos’ta yayınlanacak. 
derginiz çıktığında filmimiz 
gösterimde olacak.) Avrupa’daki 
vatandaşlarımız için de bir ilk 
gerçekleşecek: Türkiye’de bir film 

çıkınca onun Türkiye’de vizyona 
girmesini bekliyorlardı genelde. 
Bir-iki filmde denendi, Avrupa’yla 
aynı anda vizyona girdi. Ama genel 
olarak ya bir hafta sonra giriyor ya 
daha da sonra ya da hiç gösterimi 
olmuyordu. Şu anda Türkiye’yle aynı 
anda Avusturya’daki, Viyana’daki 
hatta dünyanın neresinde yaşayan 
Türk vatandaşımız varsa aynı anda 
YouTube’tan izleyebilecek.

>> Filmin kadrosu için 
neler söylemek istersiniz?
Öncelikle hepsine tek tek teşekkür 
etmek isterim; büyük bir dayanışma 
ve özveriyle çalıştık, çalıştılar. Sağ 
olsunlar, hiç para pul konuşmadan, 
her biri gönüllü bir şekilde “hay hay” 
dediler. İnşallah kazanırsak elbette 
vereceğiz ama hiç rakam telaffuz 
edilmedi. 

>> YouTube’tan para 
kazanacağına inanıyor 
musunuz?
Kazanacağıma inanmıyorum 
ama biz YouTube’tan şöyle bir 
keçi yolu açmaya çalışıyoruz. 
Yani bu bağımsız sinemacılar 
için bir yol olacak inancındayız. 

YOUTUBE’DA 
DAHA ÖNCE HİÇ 
GÖSTERİLMEMİŞ FİLMİ 
İLK YAYINLAYAN BİZİZ. 
AMA BU İLKTEN SONRA 
... İLK ENAYİ Mİ, İLK 
DELİ Mİ YOKSA İLK 
AKILLI MI DİYECEKLER 
BİLMİYORUM, 
GÖRECEĞİZ.

“
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Neden kurtaracak? Vizyon 
masraflarından kurtaracak. Vizyon 
masrafı dediğiniz şey, bir filmin 
maliyeti kadar maliyet demek ve 
sinemacıyı çok riske sokan bir şey. 
Film çekerken bir milyon masrafa 
giriyorsan aşağı yukarı bir milyon da 
vizyon masrafın oluyor. Ve bu büyük 
bir risk, büyük bir yük.

>> Geri gelmeyebilir para.
Tabii orada gelmiyor. Ama şimdi 
YouTube’ta en azından böyle bu 
masrafımız olmayacak. Ve şu an 
böyle bir alışkanlık olmadığı için 
oradan bir para kazanacağımı 
düşünmüyorum. Ama bunun 
olabileceğini gösterip bir alışkanlık 
yaratmaya çalışıyorum. Bugün 
belki ben para kazanamayacağım 
ama yarın üç arkadaşım daha bunu 
deneyince, belki başlangıçta onlar 
da kazanamayacak ama beşinci 
arkadaştan itibaren para kazanmaya 
başlayacak. Hangi para? Maliyetleri 
kurtaracak bir para. Bu proje, 
içerisinde yer alan arkadaşların 
desteğiyle ortaya çıktı. Dediğim 
gibi hiçbiri bir talepte bulunmadı. 
Teknik arkadaşlarla da bir meblağ 
üzerinde anlaşmaya vardık ama bir 
vade koyduk. Şu an YouTube’tan 
para kazanmayı düşünmüyoruz. 
İsteriz tabii ki ama 2,5 liraya bana 
yaklaşık 1 lirası kalacak bunun. 10 
bin kişi izlese 10 bin lira kalacak 
ama yaklaşık 1000 Euro, herhangi 
bir teknik departmanın masrafı bile 
değil.

>> Her şeyden önce, filmin 
yolu açık olsun. Türkiye’nin 
böyle bağımsız sinemaya, 
ayrı bir platforma ihtiyacı 
var.
Dediğim gibi şimdi olmaz, çünkü 
alışkanlık yok. YouTube’tan 
bedava izlenilmeye alışılmış. 
Filmler izleniyor bedava ama eski 
filmler izleniyor ve bol reklamlı. 
Hakikaten bir on tane film dönerse 
belli bir alışkanlık oluşacak diye 
düşünüyorum. Ve sinemacılar 
için de, en azından maliyetleri 
karşılayacak bir kapı olabilir. Bugün 
değilse yarın. Bütün sinemacı 
arkadaşları da bunu düşünmeye 
davet ediyorum.

>> Çıkış noktası aslında 
pandeminin insanları evlere 
hapsetmesi, birçok alışkanlık 
da değişti, bütün dünya 
genelinde. Belki de sinema 
alışkanlığının da değişmesine 
vesile olacak bir adım 
atmışsınız. Pandemi sanat 
camiasını nasıl etkiledi? 
İptalleri söylediniz ama iyi 
yanları da var mı acaba?
Bir kere insanların sinema ihtiyacı 
ile film ihtiyacı aynı şey değil. 
Sinema ihtiyacı demek, yani 
sinemaya gitme ihtiyacı demek 
sosyalleşme ihtiyacını karşılıyor. 
Film ihtiyacı, bir içerik ihtiyacı 
da, sinema filmi aracılığıyla belli 
duyguların tatmin edilmesi; gülme, 
merak ya da katarsis dediğimiz 
rahatlama duygusu, duygusal 
rahatlama duygusu... Bunları da 
film, içerik tatmin eder ve bu 
içeriklere, bu ihtiyaca internetten, 
televizyondan ulaşılabiliyor artık 
günümüzde. Ve bu böyle de devam 
edecek. Dediğim gibi, şunu gördük 
ya da görmemiz lazımdı: Futbol 
durdu, futbolsuz yapabileceğimizi 
anladık. AVM’ler kapandı alışveriş 
yapmadan durabileceğimizi anladık. 
Araba tutkusu olanlar arabaya 
atlayıp gezemediler, arabasız 
yapabileceğimizi gördük. Ne yaptık, 
evlere kapandık. Film izledik, müzik 
dinledik, kitap okudur, televizyonda 
birtakım içerikler seyrettik, bir de 
sohbet ettik ailemizle, eşimizle, 
dostumuzla. Yani aslında kültür 
sanatsız yapamayacağımızı 
gördük. Bir de bunların olmadığını 
düşün. Evlere kapandık, müzik 
yok, film yok, televizyon içerikleri 
yok, sohbet yok, kitap yok. E ne 
yapacağız, bir düşünsene. Topluca 
delirirdik. Bunu görmemiz lazımdı. 
Ben bunu gördüm. Yine mesela 
bakıyorsun sanatçılar aşağılanıyor, 
geliyorsun, diyorsun ki, hem bunu 
yaşadık hem de şu an gösteriler 
iptal edildi, tiyatrolar kan ağlıyor 
ve kimsesizler. Herhangi bir 
şeyi de kastetmiyorum. Yalnız, 
kimsesiz bırakıldılar. Herhangi bir 
partiyi, şunu bunu kastetmiyorum; 
hükümetimiz de yalnız bıraktı, 
belediyelerimiz de yalnız bıraktı. 
Ve hâlâ yalnız bırakmaya devam 

ediyorlar. Belediyeler çeşitli 
partilerin elinde, hiçbir ayrım 
yapmadan lafa gelince herkes 
sanatçının yanında ama özde, şu 
an tiyatrolar kapanma noktasında. 
Tiyatrocular aç ama üç-beş tane 
magazin figürünü görüp halkımız 
da maalesef diyor ki, bunlar da 
ağlıyor. Öyle bir şey yok. Kaç bin 
çalışan insan var, sizin için, vatandaş 
için üretim yapan insan var, bunun 
üç-beş tanesi servet sahibidir. Gerisi 
gerçekten, gerçek anlamda açlıkla 
imtihan edildi. 

>> Sadece sanatçılar için de 
geçerli değil tabii, emekçiler 
için de geçerli. Tiyatro 
çalışanları...
Tabii o da var. Benim gösterim 
iptal edildi. Benim ekibimde teknik 
arkadaşım vardı, afişlerimi basan 
matbaa vardı, o matbaada çalışan 
işçi vardı. Benim nakliyemi yapan 
şoför arkadaşım vardı. Diyelim o 
kamyoneti ya da minibüsü kiralayan 
bir başka vatandaşımız vardı. 
Gişede duran gişe arkadaşım vardı, 
tiyatroyu paspaslayan emekçi 
arkadaşım, kardeşim vardı. Ne oldu, 
onlar da aç kaldı.

>> YouTube’tan filmler 
yapılırsa diye konuşurken bu 
aslında profesyonel olmayan 
insanlar için de kaynak 
olabilecek. Mesela amatör 
insanlar var, bu insanlar için 
daha farklı şeyler yaratma 
şansı doğurabilir.
Olabilir de biraz bakış açılarını 
değiştirmek lazım. Bu “Katıl” 
butonu hikâyesi Türkiye’ye geleli 
çok oluyor ama tutmamış. Neden? 
Çünkü şöyle bir şey: Oturup video 
çekiyorsun, düne kadar bedava 
izlettiğin şeyi paralı izletmeye 
kalkmışsın, o da iki gün önceden. 
Diyorsun ki, para verirsen herkesten 
iki gün önce izleyebilirsin. 
Dolayısıyla insan psikolojisi de, 
düne kadar bedava izlediğim şeye 
niye para vereyim, der. Ben olsam 
ben de vermek istemem. Bu projeye 
martta başladık temmuzda bitti, 
yaptığımız işin içinde büyük emek 
var. Şimdi diyelim ki, ben 
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miksajdaki efekt kanallarını paylaştım. 
25-30 tane kanal, her saniyesini kaç tane 
efekt, ses düzeltme orada gözle görülür 
miksajcı arkadaşın emeği. Benim, bizim 
ne kadar emek verdiğimizi gören seyirci 
de, bunda bu kadar emek var, ben de o 
zaman katkıda bulunmalıyım, diyebilir. 
Ben de video çekiyorum YouTube’a; 
çekip yayınladığım videoları bedava 
yayınlamaya devam edeceğim. Çünkü 
bedavaydı, onda o kadar emeğim yok. 
Bu kadar insanın emeği yok. Biraz tabii 
ki amatör ruhla iş yapan insanlar da bu 
yolu deneyebilir ama ortaya çıkan şey 
amatörlük, özensizlik gibi... Senin onu 
kastetmediğini de biliyorum, buradan 
mesaj vermeye çalışıyorum.

>> Kastetmek istediğim şuydu: 
Bu konuda okuyan üniversite 
öğrencisi, yapmaya başlamıştır 
işini ama sektörde çalışabilecek 
durumda değildir, yeni bir 
girişim olarak yapabilir.
Elbette. Karşılaştığım gençlere hep 
diyordum, gördüğüm, karşılaştığım 
zaman; artık eskisi gibi ne yapımcıya 
ne sinema salonuna ne de dağıtım 
zincirlerine ihtiyacınız var. 2013 yılında 
“Mandıra Filozofu”nu çektiğimiz kamera 
2K idi. Bugün cep telefonlarının çoğu 
4K, 8K’sı çıktı. Yani benim 7 yıl önce 
sinema filmi çektiğim kameranın kaç 
kat güçlüsünü cebinde gezdiriyorsun. 

O kadar kolaylaştı. Senin bir meselen 
varsa kimseden icazet almana, onay 
almana gerek yok. Yeter ki hikâyen 
olsun, yeter ki cesaretin olsun, yeter ki 
özgüvenin olsun. Kimseye ihtiyacın yok. 
Çek cep telefonunla; düne kadar yüzbin 
dolarlara montaj seti kuruluyordu, 
bugün cep telefonuyla varsayılan olarak 
bedavaya geliyor. Orada yapabilirsin 
montaj. Ve YouTube’a koyabilirsin, 
sadece Türkiye değil bütün dünya seni 
aynı anda izleyebilir. Özellikle gençler 
değerlendirsin.

>> Sohbetimizin konusu 
yeni bir proje üzerine ama 
bunun devamında okuyucular 
başka yeni projeler var mı 
diye merak ederler. 
Devamında neler 
planlıyorsunuz?
Yeni bir film çekecek kadar gelir 
elde etsem ona göre proje yapacağız. 
Bu filmi dayanışmayla çektik ama 
ben arkadaşlarımın kapısını kaç kere 
çalabilirim, gelin bedavaya da, 
kazanırsak paylaşalım, diye. Bunu bir 
kere yapabilirsiniz. YouTube’tan değilse 
bile bunu bir kanala satabilirsem, bir 
dijital platforma satabilirsem tabii ki 
sinema filmi var yine, “Parasız 
Yaşamanın Sırrı” diye bir film 
çekmeyi istiyorum ve bunun için 
de para gerekiyor.

Yönetmen, 
oyuncu ve senarist 
Müfit Can Saçıntı, 5 
Mart 1968’de Çorum, 
Sungurlu’da doğdu. 
1990 yılında “Olacak O 
Kadar” isimli televizyon 
programıyla senaryo 
yazarlığına başladı. On 
sene boyunca skeçlerin 
yazar kadrosunda yer aldı. 
1996 yılında Kanal 6’da, 
2002 yılında Kanaltürk’te 
“Aranan Adam” adında 
bir parodi programı 
yaptı. Sinema ve dizi 
senaryoları dışında çeşitli 
programlarda metin 
yazarlığı ve yönetmenlik 
yaptı. 1997 yılında Ersin 
Pertan’ın “Kuşatma Altında 
Aşk” sinema filminde rol 
aldı. 2012-2014 yılları 
arasında Seksenler dizisini 
yönetti ve dizide oyuncu 
olarak yer aldı. 2014 
yılında, senaryosunu 
Birol Güven’in kaleme 
aldığı “Mandıra Filozofu” 
isimli sinema filmini 
yönetti ve başrolünde 
oynadı. “Kahrolsun 
Şey” isimli senaryosu 
ABD’de düzenlenen 21. 
Bağımsızlar Buluşması 
Film Festivali’nde Onur 
Mansiyonu ödülüne değer 
görüldü.
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MAKALE || Jaqueline Witurna

Covid-19 ve ardından gelen 
pandemi krizinin öğretmen gözüyle 
eğitim-öğretim kurumları üzerindeki 
etkisi nelerdir?

Covid-19 adı verilen bir virüs 
ve hızlıca bütün dünyayı etkisi 
altına alan pandemi... 13 Ocak 
2020’de tanımlanan, solunum 
yolu ile bulaşan virüs  küresel 
salgına yol açtı ve Mart 2020’de 
Avusturya’da zirveye ulaştı. 
Eğitim kurumları kapatıldı ve 
tüm federal eyaletlerde okul 
binalarında sınıf öğretimi 
durduruldu. Böylece, tüm 
öğrenciler için sözde evde 
eğitim başladı. Bundan herkes 
etkilendi. Özellikle okul 
yöneticileri, öğretmenler, 
ebeveynler ve çocuklar 
için beklenmedik zorluklar 
yarattı. Biz öğretmenler 
ve öğrencilerimiz bu süreci 
atlatmaya çalışırken çeşitli 
sorunlarla karşılaştık.

Okullar şaşırtıcı derecede 
hızlı ve planlanan zamandan 
çok önce kapandı. Paskalya’ya 
kadar olan zaman dilimi için 
öğrencilerin faydalanabileceği 
önemli eğitim materyallerini 
evde topladım. Ancak Paskalya 
haftası sonunda, sürecin 
bu şekilde sürdürüleceği ve 
evden eğitimin devam edeceği 
anlaşılmış oldu. Ne öğrenciler ne 
de biz öğretmenler daha uzun 
bir uzaktan eğitim için hazır 
değildik. Hepimiz için tuhaf ve 
alışılması zor bir durumla karşı 
karşıya kalmıştık.

İnternetteki birçok yeni 
öğrenme platformunu 
araştırdım ve öğrencilerime 

çok çeşitli öğrenme oyunları 
(yöntemleri) sundum. 
Bu zamanın olumlu yanı, 
öğrencilerim ve benim dijital 
bilgimizi öğrenme platformları 
aracılığıyla genişletebilmemizdi. 

Örneğin, çocukların öğrenme 
platformlarındaki bir bağlantı 
aracılığıyla erişebilecekleri, 
konuya göre uyarlanmış 
öğrenme oyunları yarattım.

Bu süreç sosyal teması da 
yok etmişti.  Hızlı iletişim 
alışverişi sağlayan “SchoolFox 

dijital” bülteni aracılığıyla 
öğrencilerimin ebeveynleriyle 
bağlantıya geçtim. Ayrıca 
ebeveynlere, öğrencilerimle 
ilişkilerini başarılı bir şekilde 
sürdürmeleri ve onların 
öğrenme güçlüklerine yardımcı 
olmaları için onlarla doğru 
iletişim kurmalarının önemini 
anlattım. Video konferans 
yazılımı olan Zoom’u kullanarak 
her gün bir dijital ders 
oluşturduk. Bu, iç karartıcı evde 
eğitim sırasında çocukların 
ruh halini biraz canlandırdı. 
Zoom aracılığıyla ortak, biraz 

Pandemi sürecinin 
ilköğretim kurumları 
üzerindeki etkisi

“EVDE KALIN”

C
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farklı bir jimnastik dersi 
de gerçekleşti. Genel 
olarak, sınıfın çoğunluğu 
evde eğitimde gerçekten 
başarılıydı.

Elbette evde eğitimin 
iletişim anlamında 
yan etkileri de oldu. 
Özellikle göçmen ve fakir 
ailelerin çocukları iletişim 
sorunlarında en çok 
etkilenen kesim oldu. 

Ödevler genellikle dil 
engelleri nedeniyle 
ya anlaşılamadı ya da 
bilgisayar, cep telefonu 
ve yazıcı gibi donanım 
eksiklikleri yüzenden 
yerine getirilemedi. 

Pandeminin eğitim 
kurumu üzerindeki etkileri 
halen devam ediyor. 
Umarım ağustos sonunda 
yapılan iki haftalık 
yaz okulu uygulaması, 
yukarıda belirtilen öğrenci 

grubunun diğer gruplara 
yetişmesine faydalı 
olmuştur.

Sekiz haftalık evde 
eğitimden sonra ilkokullar 
yeniden açıldı. Herkes 
okuldaki yeni duruma ve 
ihtiyati tedbirlere uymaya 
pek aşina değildi. Mayıs 
2020’den itibaren, ilkokul 
öğrencileri dönüşümlü 
olarak günlük olarak iki 
ayrı grup halinde derslere 
katıldılar. Daha önce 
bildiğimiz günlük okul 
hayatı önemli ölçüde 
değişti ve yavaşladı. 
Hepimiz sınıfın dışındaki 
her ortamda maske taktık, 
birbirimize mesafemizi 
koruduk, okuldaki diğer 
insanlarla tamamen 
temastan kaçındık. Her 
sabah ellerimizi birkaç 
kez yıkadık. Herkes 
bir masada tek başına 
oturdu ve fazla hareket 
etmelerine izin verilmedi. 

Zorunlu müzik eğitimi 
dersi sona erdirildi; 
egzersiz ve spor mümkün 
olduğunca fiziksel temas 
olmaksızın dış mekânda 
yapıldı. Bu kısıtlamalar 
genç öğrenciler için 
her zaman anlaşılır ve 
uygulanması kolay değildi.

Öğretmenleri olarak 
bu süreçte iyi örnek 
oluşturduğuma ve onlara 
mümkün olduğunca 
destek olduğuma 
inanıyorum.

Bu noktada özellikle 
ebeveynler takdire 
şayandı; çünkü iş ve 
evde eğitimin çifte yükü 
kesinlikle onlar için en zor 
olanıydı.

Bu olağanüstü halin 
ardından, hepimiz hak 
ettiğimiz yaz tatilini ve 
okul-korona çılgınlığından 
biraz uzaklaşmayı dört 

gözle bekledik. 

Artık yaz tatilleri 
neredeyse sona erdi 
ve 2020-2021 öğretim 
yılının başlangıcıyla 
ilgili pek çok konu hâlâ 
belirsiz. Benim için 
birçok soru cevapsız 
kaldı. 

Okulumuzun öğretim 
kadrosu olarak 
önümüzdeki yıl için 
okul etkinliklerini 
planlamakla meşgulüz. 
Ancak bunların 
gerçekleşmesine izin 
olacak mı, bilmiyoruz.
Örneğin, okulumuzda 
yüzme dersleri 
önümüzdeki yıl yeniden 
yapılacak mı?

Umarım normal okul 
faaliyetlerine yakında 
geri döneriz. Normal 
günlük yaşam hepimiz 
için iyi olacaktır.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE 
EN ÇOK NE ALINDI?
Salgın döneminde 
tuvalet kâğıdı ya da 
makarna gibi ihtiyaçların 
yanı sıra, evde kalmanın 
zorunluğu olduğu 
süreçte hobi ürünlerine, 
kişisel bakım ve kişisel 
gelişimle ilgili ürünlere 

olan talep de arttı. Evden 
çalışmanın esnekliği ve 
siparişlerin günün her 
saatinde ulaştırılabiliyor 
olması online alışverişe 
olan talebi artırdı. 

PEKİ, KULLANICILAR EN 
ÇOK NELER SATIN ALDI?
• Çalışma masası, 

ofis koltuğu, yazıcı, 
kırtasiye malzemeleri 
ve web kamera gibi 
ofis malzemeleri

• Çocukları oyalamak 
için lego ve puzzle

• Bahçe dekorasyon, 
inşaat malzemeleri 
ve boya

• Ağırlık bandı, 

• fitness malzemeleri
• Gıda takviyeleri ve 

vitaminler
• Oyun konsolları
• Dil öğrenme 
• kitapları
• Bilgisayar ve 
• konsol oyunları
• Mutfak gereçleri
• Müzik aletleri
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KORONAVİRÜS SONRASI
E-TİCARET NASIL 
ŞEKİLLENECEK?

D
ünya korona 
virüs salgınının 
bitmesini 
beklerken bir 
taraftan da 
salgın sonrası 

dünyanın nasıl şekilleneceği, 
şirketlerin izleyeceği 

yollar ve planlamalar 
merak konusu olurken 

virüs sonrası e-ticaret 
konusu da bunlardan 
biri… 

Her krizde avantajlı 
çıkan sektör ve firmalar 

olduğu gibi pandeminin 
yarattığı krizde de e-ticaret 

tüketiciler için çıkış yolu 
oldu. Öyle ki, hiç internetten 
alışveriş yapmamış kişiler bile 
temassız alışverişi mümkün 
kılan e-ticareti keşfetti. “Online 
mağazası” olan marketler 
zenginleşti. Online uygulaması 
olan marketler ile eve paket 
teslimi yapan yeme-içme 
sektöründeki işletmelerin 
cirolarında beklenmedik 
artışlar oldu. Kısaca bu firmalar 
zenginliklerine zenginlik 
kattılar. Online mağazası 
olanlar zenginleşirken 
olmayanlar pandemi 
döneminde büyük krizler 
yaşadılar ya da batma 
noktasına geldiler. Pandemi, 
dijital çağa ayak uyduramayan 
işletmelerin sonunu getirdi, 
diyebiliriz. Tek bir yerde 
toplanması güvenli kabul 
edilen insan sayısı binlerden 

yüzlere, hatta onlara düştü. 
Restoranlar, barlar, sinema 
ve spor salonları kapandı. 
Ofis çalışanları, tam zamanlı 
olarak uzaktan çalışmanın 
zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. 

Aslında bu dönemde insanlar, 
dünyadaki herkesin birbiriyle 
bağlantılı olduğu gerçeğiyle 
ve geçici de olsa bağlantıyı 
koparmanın ya da uzaktan 
sürdürmenin ne kadar zor 
olduğuyla karşılaştı. Bu yalnızlık 
ve belirsizlik döneminde 
insanların alışveriş davranışları 
da kısa sürede değişmeye ve 
gelişmeye başladı. Tüketiciler 
artık neredeyse tüm alışverişini 
çevrimiçi ortamlardan 
gerçekleştirmeye başladı. 

Peki, korona virüs sonrası 
e-ticarete talep bu dönemdeki 
gibi etkili olacak mı? Pandemi 
alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl 
değiştirdi, pandemi döneminde 
online alışveriş hakkında 
bilinmesi gerekenler, bir siteyi 
güvenlik açısından inceleme, 
e-ticaret firmaları salgın 
sonrasına nasıl hazırlanmalı, 
tedarik zinciri nasıl işleyecek?
Yazımızda bu konuları ele 
alacağız.

PANDEMİ ALIŞVERİŞ 
ALIŞKANLIKLARIMIZI 
NASIL DEĞİŞTİRDİ?
Hepimiz zaman zaman, alışveriş 
niyetiyle olmasa da bazen bir 
ürün hakkında bilgi toplamak 

için, bazen piyasaya göz atmak 
için, bazen de sadece zevk için 
mağazalarda dolaşmışızdır. 
Mağaza dolaşma alışkanlığı aynı 
zamanda bir kaçış, sosyalleşme 
ve basit bir eğlence aracı 
olarak da fayda sağlamaktadır. 
Fiziksel mağaza alışverişinin 
doğasında göz atma arzumuz 
da büyük rol oynamaktadır. 
Ürünlere dokunma, görme, 
hissetme ve deneyimleme de 
ödüllendiricidir. 

Çevrimiçi mağazalar siteler 
arası gezinme fırsatı 
sunmaktadır. Bir üründen 
diğerine giderken, kendinizi 
başlangıçta satın almayı 
düşünmediğiniz bir şey için 
ödeme yaparken bulabilirsiniz 
ve bu göz atma sonucunda 
çevrimiçi mağazalar önemli 
gelir sağlamaktadır. 

PANDEMİDEN  
SONRA ALIŞVERİŞ 
ALIŞKANLIKLARIMIZA 
YENİLERİ EKLENECEK
Uzmanlara göre pandemi 
sonrası “yeni normal” 
oluşacak ve pandemi sırasında 
edindiğimiz pek çok alışveriş 
alışkanlığımızı sonrasına da 
taşıyacağız. Tabii ki pandemi 
sürecindeki ihtiyaçlarımızın 
yanına yavaş yavaş normale 
döndüğümüz zamanların 
oluşturacağı ihtiyaçlarımız da 
eklenecek.

Tüketicilerin alışveriş

Küresel olarak salgın ilan edilen COVID-19 virüsü, dünya genelinde 
2020 yılının en belirleyici olayıdır. Salgının yayıldığı günden sonra 

günlük yaşantımız da büyük bir hızla değişmeye başladı!
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davranışları incelendiğinde 
üç kilit noktadan etkilendiği 
görülüyor: anlık ihtiyaçlar, günden 
güne değişen ihtiyaçlar ve yeni 
davranışlar. Salgının başlaması ve 
evde olduğumuz süre zarfından bu 
yana her tüketicide farklı/benzer 
davranışlar oluştu. 

Google Trends’in nisan verilerine 
göre Google’da en çok; yemek 
pişirme, kişisel bakım, evde vakit 
geçirme, ev dekorasyon fikirleri, 
evcil hayvan edinme ve yaza hazırlık 
konusunda aramalar yapıldı. 

PANDEMİ SONRASI E-TİCARET, 
OLUŞAN TALEBE KARŞILIK 
VEREBİLECEK Mİ?
Ticaret uzmanlarına göre salgın 
sonrasında dünya genelinde 
tüketici talebinde değişiklikler 
yaşanacak. Pandemi süresince yeni 
oluşan pek çok talebe e-ticaret 
firmaları anında karşılık vermek için 
pek çok esnek çözüm geliştirmişti. 
Salgın sonrasında oluşabilecek 
yeni talebe karşı tedarik zincirinin 
geliştirilmesi, tüketicilere geniş 
ürün gamının sunulması, yeni iş 
modelleri geliştirilmesi konusunda 
e-ticaret firmalarının projeler 
geliştirmesi ve salgın sonrası süreci 
de doğru bir şekilde yönetmesi 
gerekiyor. Ayrıca pandemi 
döneminde eksiklerini gören 
birçok büyük market zinciri ve 
fiziki mağazanın da hızla e-ticarete 
geçerek yeni bir yapılanmaya 
gidecekleri düşünülüyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLINE 
ALIŞVERİŞİN AVANTAJLARI
Neredeyse bir gecede, tüketicilerin 
satın alma davranışları önemli 
ölçüde değişti. Artık tüketicilerin 
neredeyse yarısı kalabalıktan 
kaçıyor ve her 3 tüketiciden 1’i 
daha az evini terk ediyor. Bir 
anket çalışmasında, katılımcıların 
%30’unun artık daha sık online 
alışveriş yaptığı sonucuna 
varılmıştır. Peki, pandemi 
döneminde tüketicilerin online 
alışverişe yönelmesinin en önemli 
avantajları nelerdir?

• Her şeyden önce, online 
alışveriş kolaylığı diye bir şey 
vardır ve tüketicilere aynı 

anda daha geniş seçenekler 
sunulmaktadır. 

• Alışveriş eğlenceli olabilir. 
Çünkü yeni ürünler bulursunuz. 

• Ayrıntılı ürün bilgileri 
aracılığıyla online alışveriş daha 
fazla şeffaflık içerir. Bu da daha 
fazla açıklık ve dürüstlük hissi 
sağlamaktadır. 

• Aynı kategoriye ait farklı 
ürünlere çok daha hızlı ulaşım 
süresi yaratır. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE 
ONLINE ALIŞVERİŞ HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKENLER
Daha fazla insan online alışveriş 
yaptıkça güvenlik konusu da 
giderek önemli hale geliyor. 
Bu bölümde, pandemi döneminde 
online alışverişin avantajlarından 
yararlanırken güvenlik konusunda 
size yardımcı olabilecek bazı 
ipuçlarından bahsedeceğiz:

• Bir siteyi güvenlik göstergeleri 
açısından inceleyin: Bir online 
alışveriş mağazasında ürünleri 
ilk elden görme avantajına 
sahip olursunuz. Öncelikle 
ziyaret ettiğiniz mağazanın 
yasal olup olmadığını kontrol 
edin. Sertifika bilgilerini 
ve firmanın ayrıntılarını 
görüntülemek için, ana 
sayfada yer alan asma kilidi 
tıklayabilirsiniz. En azından, 
şifreleme kullanmayan 
sitelerden alışveriş yapmayın. 

Ek olarak, bir sitenin güvenilir olup 
olmadığını belirlemek için aşağıdaki 
sorulardan birkaçını sorabilirsiniz:

• Bu sitenin iade politikası var mı?

• Dil bilgisi ve yazım hataları var 
mı?

• Takip edilen sosyal medya 
hesapları var mı? 

• Siparişiniz hakkında iletişime 
geçebileceğiniz iletişim 
bilgileri var mı? Bu tür sorular, 
dolandırılmayacağınızı garanti 
etmese de bir siteye güvenip 

güvenmemeniz gerektiğini 
belirlemenize yardımcı 
olacaktır.

• Verilerinizi koruyun: Online 
alışveriş yaptığınız siteye, 
ihtiyacınız olandan daha 
fazla bilgi vermeyin. Çok 
fazla kişisel bilgi isteniyorsa 
müşteri hizmetlerini arayın. 
Ayrıca, kişisel bilgilerinizi şifre 
olarak kullanmayın ve önemli 
hesaplarınızda kullandığınız 
şifreleri kullanmaktan kaçının. 

• Gerçek olamayacak kadar iyi 
kampanyalara dikkat edin: Bir 
şey gerçek olamayacak kadar 
iyi görünüyorsa, muhtemelen 
öyledir. Online alışveriş 
dolandırıcılığına karşı en güçlü 
savunma sağduyudur. Ayrıca, 
tehlikeli reklam aboneliklerine 
karşı da dikkatli olun. 

• Siparişiniz ulaşmazsa harekete 
geçmeye hazır olun: Makbuz 
ve sipariş onay bilgilerini 
kaydedin. Siparişiniz 
elinize geçmezse iletişim 
bilgilerinden ulaşım sağlayın. 
Kimseye ulaşamıyorsanız ve 
kötü bir oyun olduğundan 
şüpheleniyorsanız yetkili 
yerlere bunu bildirin. 

İnsanlar evde kalmaya ve 
kalabalıklardan uzak durmaya 
giderek daha fazla teşvik edildikçe, 
online alışveriş yapanların sayısı 
da büyük olasılıkla artmaya devam 
edecektir.



Viyana’da şehir bisikletlerini 
yeniden kiralayabilirsiniz

Wiener Linien, temmuz ayı ortasından 
bu yana kısmen kapalı olan Citybike 
kiralık bisiklet sistemi artık aktif olarak 
çalışmaktadır. 26 Ağustos 2020’den bu 
yana, 121 istasyonun tamamının tekrar 
faaliyete geçmesi ve Viyana’daki insanlar için 
kullanılabilir hale gelmesi sağlandı. 
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Belediye Başkanı Michael 
Ludwig, Wiener Linien’i 
tüm sistemiyle yeniden 

başlattıklarını ve uzun vadede 
bütün şehirlere yayacaklarını 
duyurdu. Ayrıcı Ludwig, 
“Citybike, dünya çapında birçok 
kez kopyalanmış başarılı bir 
modeldir. Viyana’nın yararına 
bu kadar çabuk ve birkaç gün 
içinde bir çözüm bulduğumuz için 
mutluyum. Wiener Linien sadece 
Citybike ağı olmayacak, aynı 
zamanda gelecekte büyüyerek 
yeni istasyonlar kuracaktır,” diye 
açıklamalarda bulundu.

Viyanalıların ihtiyaçlarına rekor 
sürede çözüm bulan Wiener 
Linien, Viyana’nın mobilet 
merkezi. Otobüs, tramvay, yer 
altı ve çekici bisiklet paylaşımı 
sunuyor. 
 

Daha fazla hizmet
ile genişliyor
Wiener Linien, 2022’den itibaren 
mevcut ağını Tuna Nehri boyunca 
ve varoşlarda genişleterek 
daha kapsamlı hizmet vermeye 
başlayacaktır. WienMobil app , 
Wiener Linien yolcular gelecekte 
toplu taşıma biletlerini de 
kullanımı mümkün olacaktır.  
Wiener Linien, yolcularına tüm 
güzergâhlarda rahat hareket 
etme imkanı sunar.

Başarılı bir model  
“Şehir Bisikletleri”
Viyana’da şehir bisikletleri 

2003’ten bu yana vardır ve 
bugüne kadar 10 milyon 
yolculuk yapılmış 500 bin kayıtlı 
kullanıcıya sahiptir.

Bu model Paris tarafından da 
alınıp uygulanmaya başlanmıştır. 
Paris’te Brisbane, Sevilla ve 
Lyon arasında Helen vardır. 
Başarılı Citybike Wien modeli 
Mayıs 2003’te Viyana’da başladı. 
O zamandan beri sürekli 
geliştirildi ve tüm dünyaya 
ihraç edildi. Citybike Wien gibi 
sistemler, Avrupa ve Asya-Pasifik 
bölgesindeki 13 ülkede 57 
şehirde hali hazırda mevcuttur 
ve milyonlarca insan tarafından 
kullanılmaktadır.

HABER

Viyana Belediye Başkanı

Viyana bisiklet istasyonları
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RÖPORTAJ || Doğuşhan Çakır 

Umut Oğuz ve manken-
oyuncu eşi Sevilay Oğuz, 

17 aylık oğulları Dora’yı sıra dışı 
yetiştirme tarzlarıyla sık sık sosyal 
medyanın gündemindeler. Binlerce 
takipçiye sahip çift sık sık Dora 
ile ilgili paylaştıkları fotoğraf ve 
videolarla gündeme geliyorlar. 
Viyana Magazin ekibi olarak 
İstanbul’da Akademi Binicilik 
Kulübü’nde bir araya geldik ve 
sorduk, Umut Oğuz kimdir?

>> Umut merhaba. 
Mesleğinle ilgili tanınıyor, 
biliniyor, yazılıp çiziliyorsun. 
Sinemada, televizyonda, 

sunduğun gösterilerde 
herkesin takdir ettiği ve 
sevdiği bir oyuncusun. Bunlar 
tamam ama son dönemde, 
özellikle sosyal medyada, 
oğlunuz Dora üzerinden 
konuşuluyor ve merak 
ediliyorsunuz. Gerçekten 
aykırı bir anne baba mısınız?
Bizim toplum değer yargılarına, 
toplumun ezberlerine bakarsan 
evet. Ama bilime, tecrübeye, 
uzmanların görüşlerine bakarsan 
aslında olması gereken normal 
aileyiz. Az önce buradaki bir 
hanımefendiyle konuşmamıza 

tanıklık ettiniz; çocuğuna 
zorla yemek yedirmiş, şimdi 
yediremiyormuş. Dora 6 aylıktan 
beri özellikle evde, kendi yemeğini 
kendisi yiyor. Çatal-kaşık tutmayı 
biliyor, millet şaşırıyor. Biliyor, 
öğrenebiliyorlar. Hanımefendinin 
kızı 3,5 yaşındaymış. Kendisini 
yıkacak bir bilgi paylaştım: 
Bende videosu olan bir paylaşım 
var, sana da yollarım; 3,5 ve 2,5 
yaşında iki kardeş var, Güney 
Koreli, 3,5 yaşındaki bütün 
yemekleri yapıyor, kardeşi de 
yardım ediyor; pişiriyorlar, yiyorlar, 
bulaşıkları yıkayıp yatıyorlar. 
Bizim toplumumuza baktığında 
insanların neden büyümediğini, 

Umut Oğuz

OYNADIĞI KARAKTERLERLE İZLEYİCİNİN 
GÖNLÜNE TAHT KURAN BAŞARILI  OYUNCU: 

Adanalı dizisinde Fiko, Lezize 
Teyze, Emret Komutanım dizisinde 
Zihni Fikri Parlak, Kertenkele 
dizisinde Şevket karakterleriyle 
izleyicinin kalbini kazanan Umut 
Oğuz bunlar dışında da birçok 
dizide rol almış ve gösterdiği 
performans ile her zaman 
izleyicilerin dikkatini çekmiştir.



ADANALI’DAN SONRA UZUN 
SÜRE BAŞKA BİR DİZİDE 
OYNAYAMADIM!

>> Oynadığın dizi ya da 
filmlerde bir sıralama 
yaparsan hangisini ilk sıraya 
yerleştirirsin?
Benim için Adanalı çok önemli bir 
diziydi. Beni en popüler yapan dizidir.

>> İlk oynadığın dizi miydi?
İlk oynadığım 2000 yılında BKM’nin 
yapımcılığını üstlendiği, Can Yılmaz’ın 
yazdığı “Güneş Yanıkları” isimli 
dizi. Çok enteresan bir hikayedir; 
bir üçkâğıtçıyı oynuyorum. O 
zamanlar reyting savaşları çok 
acımasızdı. Bir haber geliyor, bir 
önceki oyunun reytingi düşmüş, bir 
taktikle, kendisinin haberi yoktur 
belki ama benim rolü, çok ünlü bir 
mankene, bikiniyle oynattılar. Benim 
oynadığım sahneler yayınlanmadı, 
aynı repliklerle dolandırıcı bir turisti 
o mankene oynattılar. Yine yaradı 
mı, hayır, yaramadı. Reytingleri yine 
tutmadı dizinin, 13. bölümde bitti.

>> Şöyle mi, o dizide oynadın 
ama hiç mi yayınlanmadı?
Benim olduğum sahneler 
yayınlanmadı. Parasını aldığım, ilk 
kamera karşısına geçtiğim diziydi. 
Ama dediğim gibi, “Umut, senin 
oynadığın rol reyting almadı, böyle 
bir şey yapacağız” dediler ve ünlü 
mankene rolü adapte ettiler. Benim 
alternatifim ünlü bir kadın manken. 
O günden beri sektörde hiçbir şeye 
şaşırmıyorum.

Üvey Baba dizisinde oynamıştım, 
Şemsi İnkaya ile. Bir ya da iki bölüm 
girdim diziye, o dizi de benim için 
çok önemlidir. Birinci olmuştu, 
benim girdiğim bölümlerden sonra; 
bir, iki diye gidiyordu sıralamada, 
sonrasında birinciliğe bir yerleştik, 
iyi bir roldü. Kötü bir karakteri 
oynamıştım, Şemsi abi sağ olsun 
çok destek olmuştu. Adanalı, Üvey 
Baba benim için önemlidir; sonra da 
Kertenkele. Adanalı’dan sonra uzun 
süre oynayamadım, istemediğim 
roller geldi.
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trafikteki kavgaları, şiddeti, 
50 yaşımıza geldiğimizde 
ergenlikten daha yeni çıkmış 
oluyoruz. Çünkü annemiz yemek 
yedirir, üstümüzü giydirir, 
babamız düşersek bizi kaldırır 
ya da düşeceğimiz, potansiyel 
tehlike olan yerlere girmemize, 
gitmemize izin vermezler. 
Halbuki çocuğu küçük yaşta 
alıştırmalı; doğaya baktığında 
hayvanları annesi babası evet 
koruyor ama bir yere kadar, 
sonra doğaya salıyor, güçlü 
olması için. Burada rahmetle 
anmak isterim Yalçın Menteş’i, 
bir oyununda Sabriye Kara 
(Sabiş) ile provadaydık, 16 yıl 
önce; sohbet sırasında konu 
iyi anne babanın tanımına 
geldiğinde sarf etmiştim şu 
sözleri: Hayat çok acımasız ve 
gerçek tarafından bakarsak, 
bugün öldün; yarın evladın ne 
yapacağını biliyorsa, ayakta 
durabiliyorsa sen iyi anne 
babasındır. 

>> Dora yarın ayakta 
durmayı bilecektir 
diyorsun.
Bilir. Şu anda biz çok zor 
yetiştiriyoruz. Neden? Çünkü 
bizim gibi bakacak insan çok az 
var. Aman oraya çıkma, aman 
yapma, aman ona dokunma, 
bilmem ne filan değil. Bizde 
canını tehdit altına almadığı 
sürece aman aman demek yok.

>> Ama siz de, hem eşin 
hem de sen neticede 
standart bir Türk ailesinin 
anne baba yapısında, 
hatta Türk demeyeyim 
tüm dünyadaki neredeyse 
bütün anne baba yapısında 
yetişmiş çocuklarsınız, 
değil mi? Bu yetiştirme 
tarzına yönelme nereden 
icap etti, bir eğitim mi 
aldınız, sizi bu konuya 
teşvik eden neydi?
Yıllarca turizm sektöründe 
çalıştım. Ondan öncesi de var. 
Çocuklara çok meraklıydım, çok 
iyi iletişim kurardım onlarla. 

Ve gözlemlerdim. Bir çocuğa 
bakıyorsun farklı, iletişimi 
değişik, duruşu başka. Ufacık 
çocuk ama. Aileleriyle sohbet 
ederdim, gözlemlerdim; ne 
yapar ne eder. Hatta şimdi bir 
kitap yazıyorum. O kitaptaki 
hikâyelerden bir tanesi 
“Vicdansız Kadın” ismini taşıyor. 
Aynı yerde, iki ay arayla, 
gözümün önünde biri Fransız 
diğeri Türk iki çocuk düştü. 
Ailelerinin tepkilerini yazıyorum. 
Çok komik bir hikâye; bizim Türk 
çocuk düştüğünde aman annesi, 
babası, halası, dayısı hepsi koştu, 
çocuk ağlıyor. Çarptığı masayı 
dövenler, tükür para bulursunlar. 
Çocuk sussun diye dondurma 
alanlar. O çocuk büyüdüğünde 
bile sürekli başkalarını suçlayan, 
kendini asla eleştirmeyen, 
hep birileri tarafından 
pohpohlanmayı bekleyen ve 
maalesef kısa yoldan parayı 
bulmaya çalışan bir bireye 
dönüşüyor. Bu da toplandığı 
zaman böyle bir toplum 
oluşturuyor. Ama Fransız, o 
vicdansız anne, “kalk” dedi 
ve çocuk kalktı. Ve o çocuğun 
düşmesi bizim Türk çocuğun 
düşmesinden dört-beş kat daha 
şiddetliydi.

>> Çevrenizden nasıl 
tepki alıyorsunuz? Sosyal 
medyadaki tepkileri az 
çok görüyorum, takip 
ediyorum.
Sosyal medyada da birkaç defa 
tartıştık, doktorlar da var. Eşim 
Eskişehir’de okuyor hâlâ, kışın 
Eskişehir’e gitmişlerdi. Malum 
ince giyiniyor, hava orada sıfır 
derece. İnce zıbın, kafada penye 
bir bere düşün, bere de değil o. 
Sadece çorap, ayakkabı da yok. 
Millet kat kat giydirip polara, 
battaniyeye sarıp çıkardığı için 
Sevilay’a üvey anne diyeni mi 
ararsın, polisi arayıp şikâyet 
edeceğim diyeni mi, ciyak ciyak 
bağıran teyzeleri mi ararsın? 
Sürpriz yapıp ben de erken 
gitmiştim yanlarına. İnsanlar 
genelde, çoğunluk ne yaparsa 
onu doğru zannediyor. Ama bu 
her zaman doğru değil ve doğru 
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sonuç vermiyor.
Kurallar bile, dikkat 
edin uyduğumuz 
kurallar, kanunlar bile 
hep kötü insanların 
yaptıkları üzerinden 
konmuştur. Senin, 
benim günahım 
ne? Biz iyi insanız 
ama o kurala 
uymak zorundayız. 
Niye? Bu da aynı 
şekilde, bebekler 
üzerinde öğrenilmiş 
çaresizlikler, 
dogmalar, ne varsa bu 
millete kaktırmışlar. 
Maalesef sen onlara 
uymayınca, sen 
uyarınca seni de 
o girdabın içine 
çekmeye çalışıyorlar. 
Sen de güçlüysen, 
bilgin varsa, o 
yolda inançlıysan 
direniyorsun. Öteki 
türlü baş edemezsin. 
O nedenle ben de 
kendimce argümanlar 
geliştirdim.

>> Mesleki 
çalışmalarına, 
senden haberlere 
de değinmek 
istiyorum. 
Televizyon 
dışında tek kişilik 
bir gösterin var 
ve Viyana’ya da 
gelmek ister 
misin?
Bu gösteriyi 
ilk yapmaya 
başladığımda, 
2016’da, temmuzda 
başlayacaktık 
kalkışma oldu, 
darbe, öteledik. Yine 
başladık, sonra başka 
bir kriz oldu. Bir 
şey daha oldu. Dizi 
başladı sonra, diziden 
sonra ara verdim. Her 
yaptığım yerde de 
güzel reaksiyonlar 
aldım. Türkiye’de 

KAÇ YILDIR EVLİSİNİZ? 
NASIL TANIŞTINIZ?

YouTube’a Umut Oğuz 
evlenme yazdığın 

zaman da çıkar; şöyle 
ki: Sahnedeki bir 

gösterimden sonra, 
eşimin haberi yokken 

ona evlenme teklif ettim. 
Ama evlenme teklif 

ettiğimde evleneli bir 
hafta olmuştu. Dört-beş 

kişilik bir toplantıyla 
evlendik. Düğün filan 

yapmadık, nikâh yaptık. 
Tanışmamız da, “İlham 

Veren Konuşmalar” 
diye bir organizasyonda 

sunuculuk yapacak bir 
partnere ihtiyaç vardı, 

ortağım Eskişehir’de 
sunuculuk yapması için 
bir partner bulduğunu 

söyledi. İnstagram’daki 
fotoğrafına baktım 

ve “Güzel kız ama içi 
önemli” gibi ukala bir laf 
ettim. Sonra bir baktım, 

Selamünaleyküm, hayırlı 
işler; ilk gün göz göze 
geldik ve evlenmeye 

karar verdik. Hem de çok 
kısa bir zaman içinde, 

kasımda tanıştık, nisanda 
evlendik.
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gezdim, İsviçre, Lyon ve Brüksel’de 
sahne aldım. Tam oturtuyorduk, 
pandemi girdi araya. Hatta tekrar 
başlıyordum, bütün organizasyonlar 
iptal oldu.

>> Pandemiden sonra ilk 
gösteriyi Viyana’da yapalım, 
ne dersin?
Olur, yaparız valla, inşallah. Ben 
gurbetçileri, gurbette yaşayan 
Türkleri çok seviyorum. Bir kere 
sana böyle hasretle bakıyorlar 
gittiğin zaman. Gözlerinde çok 
güzel sevgi, muhabbet oluyor. Onu 
çok seviyorum. En son oyunumuzu 
Almanya’da oynadık. Başka bir 
ülkedesin, oradaki insanlarla, 
Türkiye’den daha rahat oynadık, 
biliyor musun? Mesela bir kelime 
söylüyorsun insanlar gülüyor. 
Bunu burada söylesen insanlar 
baskı altında, nasıl tepki vereceğini 
bilemiyorsun. Ne dediğin, ne 
anlattığın önemli değil. İçinde 
geçen bir şeyden sürekli bir kılçık 
alalım, bulalım durumu var ya bizde, 
o nedenle yurtdışında daha rahat 
gösteri yapabiliyorsun. En keyifli 
gösterimi Lyon’da yaptım.

>> Burada laf sokmaya 
çalışan da çok oluyor.
Laf soksun, önemli değil. Bizim 
işimiz de aslında baktığında hiciv, 
laf sokuyorsun. Mesela ben Lyon’da 
gösterimi yaparken ilk defa hiç 
kasılmadığımı gördüm. Argo da 
kullandım, doğaçlama oradaki 
arkadaşlara takıldım ve daha 
pozitifti oradaki vatandaşlarımız. 
Ülkedeki ekonomik durumlar, 
gerginlikler nedeniyle biraz daha 
kasmış durumdayız. Gülelim 
mi gülmeyelim mi arasındayız. 
Farkındaysan bayağıdır 
güldüremiyoruz insanları.

>> Ülke biraz da mizahını 
yitirdi. Senin mesela 
geleceğe dair umudun Dora. 
Ama bizler için ne diyorsun, 
gülmeyi unuttuk mu?
Bizim toplumumuzda doğruyu 
topluma aşılamak yıllar sürüyor. 
Mustafa Kemal’in devrimlerine bak. 
O kadar zaman almış ki toplumun 

bunlara adapte olması. En hızlı o 
yapmış. O yüzden dünya önünde 
eğilmiş, ceket iliklemiş. O bile yıllar 
sürmüş, düşün şu anda demokrasi 
ve cumhuriyet kıyılarda var ama 
içeriye doğru gittikçe hâlâ aradalar. 
Yayılamıyor bir türlü. Ama yanlışı 
ver, hemen yayılıyor. Şu anda bak 
televizyon dizilerine; akşama kadar 
ağlayan, aldatan, birbirine bakan, 
ne kadar ters, bizim toplumun 
övündüğü, “aman biz şöyle 
ahlaklıyız, böyle bilmem neyiz, şöyle 
örf ananemiz var” dediği ne varsa 
tersini koy, deli gibi izliyor.

>> Bunu söyleyen, 
Türkiye’nin ünlü dizi 
oyuncularından birisisin. 
Burada biraz kara mizah 
olmadı mı?
Benim işin içinde, işi yapmak başka 
bir şeydir, gerçekler başkadır. 
Profesyonelsin bir iş yapıyorsun, 
adamın katil olduğunu biliyorsun, 
avukatsın savunuyorsun. Biliyorsun 
yani. Ben dizilerimde oynarken 
de bunu söyledim, canlı yayında. 
Hatta bana aynı uyarı geldi: Sen 
bu filmden para kazanıyorsun. 
Kazanıyorum, benim işim o, 
profesyonel alanım. Ama bu 
demek değildir ki ben Türkiye’deki 
dizilerin yapısını, konseptini tasvip 
ediyorum. Şu anda Türk dizileri 
için diyebilir misin, tamam ders 
vermek zorunda da değiliz ama 
bir zekâ unsuru sunduğuna, zeka 
içerdiğini söyleyebilir misin? İki 
saat boyunca birbirine bakışan 
insanlar. On dakikalık konuyu iki 
saate sündürmek zorunda olan bir 
sektör. Bu sektörün de bir sorunu 
aynı zamanda. Şimdi bakıyorsun, 
psikolojik olarak komedinin 
maksimum zamanı 25 dakikadır. 10 
ile 25 dakika arası. Stand-up’lar da 
öyledir mesela. Bir saate kadar da 
uzar ama gösteriyse uzar, diziyse 
uzamaz. Uzamaması lazım. Sen 
2-2,5 saat dizi yapmak zorundasın 
her hafta. Nasıl güldüreceksin abi? 
Mecbur birbirine bakışan insanlar, 
onu aldattı, o ona baktı, bilmem 
ne. Abuk subuk şeyler doldurmak 
zorunda kalınıyor. Bu sefer de 
toplumun gerçekten düşünme 
kapasitesi, çünkü dizilerde yaşayan 
bir toplumuz.

>> Televizyon izliyor musun?
İzlemiyorum. İzleyemiyorum. 
Netflix’teki bazı diziler dışında, 
tenzih ediyorum, geri kalan her şey 
gerçekten abuk subuk diziler.

>> Benim sende, sanat 
çizginde gözlemlediğim 
bir yanın var, yanlışım 
varsa düzeltirsin. Dizi 
üzerinden gidiyorum, senin 
tiyatroculuğun ve sinema 
oyunculuğun da var ama dizi 
oyuncularında oynadıkları 
rol üzerlerine yapışıyor ve 
kalıyor. Sende öyle değil, 
farklı farklı karakterleri 
canlandırıyorsun ve üzerinde 
kalmıyor. Kötü adamı 
oynarken komedi rolünü de 
çok rahat oynuyorsun.
Buna şey diyorlar ya, oyuncunun 
kumaşı, diye. Çünkü ben, mutlak 
surette bana vermeseler bile bir 
alt metin yazıyorum kafamda. Bu 
çocuk şöyledir, şurdan gelmiştir, 
şu tepkileri olur, buna böyle 
tepki verir filan gibi. Bir karakter 
yaratıyorsun kendi içinde. Öteki 
daha ticari ve daha rahat bir iş. Bir 
tane tipi oturtup gitmek, onları da 
eleştirmiyorum, acayip ekonomik 
bir iş. Sürekli aynı tipi oynuyorsun, 
acayip para kazanıyorsun, karşılık 
buluyor. Fakat oyunculuğu çok 
kısırlaştırıyor.

Müfit’in filminde kiralık katili 
oynadım. İlk defa bir katili oynadım, 
adam öldürmeye niyetli, tipi 
değişik, eli silahlı. Millet beni 
böyle görmemişti mesela, Müfit 
de şaşırdı. Beklediğimden çok iyi, 
dedi. Ama ben oldum olası kötü 
rol oynamak istedim. O neden? İyi 
bir gözlemciyim. Şu anda seninle 
konuşurken de, oğlumla oynarken 
de, bir hayvana bakarken de sürekli 
gözlemliyorum. Damıtıyorum, 
oradan bir şey çıkıyor. Ben bunu 
çok seviyorum. Bence oyunculuğun 
en keyifli tarafı da bu. Aynı adamı 
oynamak, aynı tipi oynamak o 
kadar sıkıcı ki. Şunun gibi: beyinde 
kullanmadığın bölge, yaşlandığında 
demans oluyor ya, niye, beyin 
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küçülüyor, ihtiyaç yok çünkü. 
Küçültüyor kendini. Şimdi 
sen kullanmadığın organını, 
oyunculuğu da bir organ 
gibi düşün. Kullanmıyorsun, 
küçülüyor bir süre sonra. 
Diğer rolleri oynayamamaya 
başlıyorsun.

>> Kadın rolü de 
oynayabilir misin?
Ben Türkiye’de üç sezon birinci 
olan dizide kadın rolü oynadım. 
Daha ne? Onu diyorum, at 
binerim, silahı iyi kullanırım, 
okçuluk dersi vermişliğim var. 
Uzakdoğu sporları yaptım; 
atlarım, zıplarım, iyi yüzerim. 
Bütün spor dallarında varımdır 
biraz. Kendimi hazırladım, 
başrol oynarım, bir jön 
oynarım, diye. Ünlü olduğum 
rol kadın rolü. Ne idik ne 
oldu? Role inanayım, “Kuzey 
Rüzgârı” diye bir dizi vardı, 
iyi bir kadrolu. Orada ben Kız 
Kâmil diye, hatta Ayta Sözeri 
benim adamlarımdan biriydi 
orada, uyuşturucu trafiğinde 
köprü olan gey bir pavyon 
sahibini oynadım. Mustafa 
Şevki Doğan’dı yönetmen, 
Oktay Kaynarca’yı da, Selçuk 
Yöntem’i de kovdu setten, 
çünkü yerlere düşüyorlardı 
gülmekten. O kadar komik 
bir rol oldu ki ama ciddi 
oynuyordum. Orada Kız Kâmil’i 
oynuyorum, gey, sokakta 
yürüyorum, sesleniyorlar: 
“Abim, çok yakışıyor.” Her rolü 
oynamak için çabalarım. Bana 
gelsin senaryo, şunu derlerse 
benim adıma üzülürüm: “Umut 
onu oynayamaz.” Hatta benim 
menajerim bir toplantıda 
tartışmıştı bir cast direktörüyle, 
bu role Umut Oğuz’u 
önermişler ama o komedyen 
demişler. Hayır, Umut Oğuz 
bunu oynar, oynayamaz diye 
tartışma çıkmış. Yönetmen 
de rica etsem Umut Bey 
bir audition çeker mi bizim 
için demişti. Ben de çektim, 
1930-1940’larda geçiyor konu, 
bir mahalle delikanlısı. Çektim 
yolladım, bu rolü oynayamaz 
diyen cast direktörü özür 

dilemiş. Ayinesi iştir kişinin, lafa 
bakılmaz. Marlon Brando bile 
“Baba”daki rolünü biliyorsun 
önce başkasına vermişler, 
o kılığa girmiş, yanaklarına 
pamuğu doldurup, silahı alıp 
masaya koymuş ve rolü almış. 
İnsanlara biraz şans verseler, 
alan verseler, hele bizim gibi 
oyunculara.

>> Oyunculukla ilgili 
tavsiyelerin olur mu? 
Ben de çokça dile 
getiriyorum ama özellikle 
yurtdışında meraklı 
olan gençlerimize 
sahte ajanslardan uzak 
durmaları konusunda 
neler söyleyebilirsin?
Bana çok soruyorlar ama benim 
mesela hiç bilmediğim konu. 
Bir profesyonel oyuncuya 
sorulacak şey değil. “Umut 
Bey şöyle bir ajans var, oraya 
yazıldık da, kızımı yazdırdım, 
oğlumu yazdırdım” diye 
geliyorlar. Ama benim işim, 
senin işin değil ki, bilmiyorum. 
Benim çünkü ajansla işim yok. 
Şunun gibi, bana bir marangoz 
sorsa daha büyük ihtimal, 
yardımcı olma ihtimalim. 
Ajansları bilmiyorum bir de çok 
da tasvip etmiyorum. Ajans 
çağırıyormuş bir fotoğraf 
çekimine. Fotoğraf çekildikten 
sonra para alıyorlarmış, 
sonra dizilere figürasyon 
olarak gönderiyorlarmış. 
Neymiş efendim, oyunculuk 
dersi verdik, oyuncu ajansı. 
Oyunculuk böyle bir şey değil 
ki.

>> Tavsiyen ne?
Eskisi gibi değil artık. Adam 
eline telefonu alıyor oynuyor, 
YouTube’a ya da İnstagram’a 
koyuyor, kendini oyuncu 
zannediyor. O başka bir şey, 
gag’ler yapmak başka bir şey, 
oyunculuk başka bir şey. Bizim 
işin bir derinliği var. Bunu da 
yapmak için, öncelikle öyle 
doğmuş olman lazım. Bir 
hedefe koşarken evren önce 
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bakıyor, samimi misin, değil misin. 
Adam, abi oyuncu olmak istiyorum 
gerçekten var mı tavsiyen, 
diyor. Kaç yaşındasın diyorum, 
23. Üniversite? Okuyorum. Ne 
okuyorsun? Hemşirelik okuyorum, 
diyor. Şimdi sen oyuncu olmak 
istiyorsun, hemşirelik okuyorsun, 
ne alaka. Annem babam izin 
vermedi. Bizim iş zaten bir yalana 
karşı tarafı inandırma sanatı. Sen 
daha ilk seyircin anne babanı 
inandıramamışsın. Böyle bir şansın 
yok ki zaten. Doğal seleksiyonda 
elenmişsin. Bir kere öncelikle bu 
konudan emin olmaları lazım. 
Şimdi sen bir yerde çalışıp, öbür 
taraftan bilmem ne yapıp, bir de 
oyunculuk, öyle bir şey yok abi. 
Ben İstanbul’a geldim, ben artık 
oyuncuyum dedim ve oyunculukta 
kaldım. Başka bir işten para 
kazanmadım, sadece oyunculuktan 
kazandım. Oyunculuğa bağlı yan 
dallar oldu, sunuculuk filan ama bu 
öncelikle niyet koymayla alakalı. 
Çünkü dünya, evren, enerji senin 
inanmanı bekliyor. İnanırsan, ben 
mesela nasıl bir evrenle mücadele 
ettiysem, sekiz sene aç kaldım 
oyunculukta. Süründüm, perişan 
oldum. Sekizinci senede şans bir 
güldü bana, hatta 99’da başladım, 

2007’de Allah bir yürü ya kulum, 
dedi. Oradan bir dizi, bir reklam 
derken tak Adanalı’ya geldim. 
Emret Komutanım vardı öncesinde. 
Özellikle askerlik sonrası çok zorluk 
çektim. Velhasılı Adanalı’dan sonra 
işler daha da değişti çok şükür. 
Bir kere oyunculuğu gerçekten 
düşünüyorlarsa öncelikleri iyi 
oyuncu yetiştiren okulları analiz 
etmek olmalı. Ne yapıyor bunlar? 
Özel yerler de var, özel okullar 
da var, oyuncu fabrikaları var 
gerçekten. İyi oyuncu yetiştiriyorlar. 
Sektöre özel hazır oyuncu 
yetiştiriyor. Bilinçli, profesyonel; 
çoğu da sektörde söz sahibi oldu. 
Türkiye adına konuşuyorum, 
yurtdışındakileri bilemiyorum ama. 
Her ülkenin oyuncu yetiştiren iyi 
okulları var. Öncelikleri orası olsun. 
Eğer o olmuyorsa, tiyatroların 
bir şekilde kulislerine girmeyi 
başarsınlar, öyle ya da böyle. 
Küçük bir rol olur, kostümcü olur. 
Ben alaylıyım, Ahmet Gülhan’ın 
öğrencisiyim. Devekuşu Kabare 
ekolüyle büyüdüm. Ve o ekolde 
profesyonel oldum. Çok şanslıyım 
Ahmet Gülhan gibi bir ustanın çırağı 
oldum. Öyle bir mutfağa girdim ki, 
Ahmet Gülhan’la geçirdiğim iki sene 
kadarki zamanım benim belki yirmi 

senelik eğitim hayatıma bedeldir. 
Hatası günahı, her şeyiyle, kendi 
gençliğiyle, kariyeriyle ilgili, başka 
insanların, televizyonda gördüğüm 
insanların anılarını dinleye dinleye 
kendime acayip bir yol çizdim.

>> Rasim Öztekin kavuğu 
Şevket Çoruh’a devrediyor. 
Bu konuda düşüncen var mı?
Bence Şevket hak ediyor. Ferhan 
abi ağlayarak şunu söylüyor: “Bana 
İsmail abi, İsmail Dümbüllü bu 
kovuğu verirken dedi ki; muhalif, 
duruşu olan bir oyuncuya verilmeli.” 
Bugün baktığında en güzel duruşu 
olan adam da Şevket Çoruh. 
Ne küstahlaşıyor ne küfrü ne 
hakareti var ama nefis eleştiriyor. 
Millet de arkasından gidiyor mu, 
gidiyor abi. Bitti. Ülkemizi öyle bir 
konumlandırdılar ki, muhalif olan 
düşman gibi görülüyor. Muhaliflik 
o kadar eğlenceli bir yer ki aslında. 
Ve ben ülkeyi yöneten olsam, 
Şevket gibi muhalif bir sürü arkadaş, 
dostumuz var, alırım, onlarla her 
hafta bir gün, ayda bir gün en kötü 
buluşur, fikirlerini alırım, eleştirilerini 
dinlerim. Bundan daha iyi bir şey olur 
mu? Şimdi sen diyebilir misin muhalif 
sanatçılar bu ülkeyi sevmiyor, bence 
en çok onlar seviyor.



MAKALE || Doğuşhan Çakır

14. yüzyılda, tıbbi amaçla insanların hayatına giren kolonyanın 
Avrupa’dan Türk kültürüne gelişi ve değişmez bir parçası 
oluşunun hikâyesi. Pandemi döneminde dünya insanının bir 
numaralı hijyen çözümü haline gelen kolonya / dezenfektanlar 
karaborsaya düşerken Türkiye’de her evin baş köşesinde var 
olan yerinden ellere dökülmeye devam edildi. 

olonyanın ilk olarak 14. yüzyılda, 
Floransa’daki Santa Maria 
Manastırı rahipleri tarafından 
kullanıldığı söylenir. Ancak 
dünya üzerinde ilk bilinen 
profesyonel kolonyayı aslen 
bir İtalyan olan Giovanni 
Paolo Feminis, 1690 yılında 
Almanya’nın Köln şehrinde 
bulmuştur.

330 yıl önce Almanya’da 
bulunan kolonya, başlarda şu 
anki amacına hizmet etmiyor, 
tıbbi amaçlarla kullanıyordu. 
O dönemdeki formülünde 
biberiye, portakal çiçeği, 
bergamot ile limon bulunan 

karışım, sindirim sistemi 
rahatsızlıklarında şekere 
damlatılarak alınıyor ya da 
şaraba karıştırılarak içiliyordu.(1)

Kolonyanın ferahlatıcı etkisi
ilk ne zaman fark edildi?
Kolonyanın temizlik amacıyla 
kullanılabiliyor olması Avrupa’da 
burjuvazinin gözdesi haline 
gelmesine sebep olur. Kolonya; 
su, koku veren esanslar ve 
alkolle yapılıyor, alkolün mikrop 
öldürücü özelliği ise kolonyayı 
parfüm özelliğinden çıkartıyor, 
dönem şartları için önemli 
bir hijyen unsuru haline de 
getiriyordu. Kolonyaya artan 

ilginin sebeplerinden biri de 
buydu.

17. yüzyılın sonlarında, 18. 
yüzyılın başlarında kullanılan 
ağır kokulu parfümler, 
kolonyanın ferahlatıcı kokusu ve 
hijyenik özelliğiyle baş edemedi 
ve burjuvanın kolonyaya olan 
ilgisini artırdı. 

Bu da kullanım alanını tıbbi 
amaçlar dışına taşıdı ve kolonya 
dönemin önemli kokusu haline 
geldi.

Kolonya ve Türk kültürü
Biliyoruz ki kolonya Türk 

KOLONYA. .
K
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kültüründe olmazsa olmazlardandır; 
bayramlaşırken, misafir ağırlarken 
her zaman karşılama komitesinin bir 
üyesi olmuş, evin fertlerinden biri 
her zaman kapıyı elinde kolonyayla 
açmıştır. 

Türk kültürüne kolonyanın girişi 
ise Osmanlı İmparatorluğu’nda II. 
Abdülhamit döneminde olmuş(2), 
bu dönemde Osmanlı’da gül suyu 
ve çeşitli aromalı çiçek kokuları 
kullanmak revaçta, yeni ve daha 
farklı bir koku olan kolonya kısa 
sürede çok fazla sevilmiş ve 
Osmanlı topraklarında birçok 
yörede üretilmeye başlanmış. 

Bu dönemde güzel kokular saray 
ve burjuvazi kesimin ulaşabildiği 
bir şey olduğundan mıdır bilinmez 
ama zamanla ulaşılabilirliği artan 
kolonya sevdiğimiz insanlara 
sunumda ve özel günlere ait bir 
kozmetik ürünü olup zamanla Türk 
kültüründe nezaketin önemli bir 
simgesi haline gelmiştir.

Covid-19, kolonya ve Türk kültürü
Yaklaşık bir buçuk asırdır 
kültürümüzün parçası olan kolonya 

eski popülerliğini kaybetmiş, 
nezaketin simgesi halinden 
sıradanlaşmaya yüz tutmuşken 
Covid-19 döneminde eski 
dostumuz, hayatımıza hiç olmadığı 
kadar önem arz eden bir halde geri 
dönmüştür.

Peki neden?
Covid-19, hava ve temas yoluyla 
bulaşabilen, ölümcül seviyelere 
gelebilen çok tehlikeli bir virüs.
Küresel olarak verdiği zararları 
hepimiz görüyoruz. Ortada henüz 
kesin tedavisi olmayan Covid-19’un 
yayılmasını azaltmak ve kendimizi 
koruyabilmek için zaman zaman 
devletler tarafından yapılan kitlesel 
korunmaların yanı sıra insanlara 
bireysel görevler düşüyor. Bu 
görevlerin tabii ki en önemlileri 
hijyen ve solunumsal korumalar.
Solunumsal korunmalarda 
yapılabilecek şey çok açık şekilde 
belli ve Türkiye gibi birçok ülkede 
de zorunlu hale getirilmiş sosyal 
mesafe ve maske kullanımı kuralları.
Temastan, enfeksiyondan korunmak 
için birçok yöntem var (örneğin 
dezenfektan spreyler). Dünyanın 
birçok yerinde dezenfektan 

spreyler kullanılırken Türkiye’de ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan 
Türkler diğer bir koruyucu olan 
kolonyayı tercih etti.

Sebebini yukarıda açıkladığımız 
gibikolonyanın bir buçuk asırdır 
kültürümüzün içerisinde olması, 
yaz günlerinde ferahlatıcı etkisinin 
yanı sıra %80 üzeri alkol değeri 
taşımasıyla gerçek anlamda mikrop 
öldürücü ve Covid-19’a karşı 
koruyucu görevi görmesidir.
Haliyle yıllardan beri tanıdığımız 
dostumuz, temizliğin ve nezaketin 
simgesi kolonya varken çok da 
iyi bilmediğimiz dezenfektanlar 
hayatımızda fazlaca yer edinemedi.

Kolonyadaki alkol oranı
% kaç olmalı?
En çok sorulan sorulardan 
biri kolonyadaki alkol oranı 
ne kadar olmalı?  Kolonya 
mikropları öldürdüğü için 
içindeki alkol oranının en 
az %80 olması gerektiği 

söyleniyor. Ancak bazı 
uzmanlara göre alkol 
oranı %60 ve üzeri olursa 
da mikroplara karşı etkili. 
Mikroorganizmalara karşı 
içinde bulunan etil alkol 
kuvvetli bir dezenfektan 
etkisi gösteriyor.
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Kaynak: (1)(2) Yentürk, Aybala ve Nejat. “Bir Damla Ferahlık Kolonya”



MAKALE

Korona beklenmedik bir anda geldi 
ama pek de hazırlıksız yakalandık 
sayılmaz. Aniden bir virüs çıktı ve 
yaşamın alternatiflerinin olduğunu 
tüm insanlığa gösterdi. 

enetik kodlarımıza kazınmış 
olan “yaşamda kalma ve 
zorluklarla mücadele etme” 
yeteneğimizin köklerinin ta 
Anadolu göçer kültürüne 
yani Orta Asya bozkırlarında 
yaşayan Türk göçebeliğine 
kadar uzanan bağlantılara 
dayandığını düşünürsek, her 
türlü koşulda başımızın çaresine 
bir şekilde bakmamız bizi çok da 
şaşırtmamalı açıkçası. 

Geçmişte Orta Asya 
bozkırlarında yaşayan 
atalarımızın yaşam biçimi, 
coğrafi çevreye uyumun gereği 
olarak belirli bir yerde sürekli 
yaşamayan, çeşitli dönemlerde 
ve belli aralıklarla yer değiştiren, 

hayvancılığa bağlı ekonominin 
belirlediği bir göçebelik kültürü 
şeklindeydi.

Evcil hayvanlarına otlak bulmak 
amacıyla sürüleriyle beraber 
dolaşan göçebe atalarımız, 
yiyecek ekmeğinden sütüne, 
yoğurduna, yağına, peynirine 
kadar besin ihtiyacını üreterek, 
ne iş olsa yapmış, hayatta 
kalmayı başarmıştır. Ata 
kültürümüz ister “step kültürü”, 
ister “atlı göçebe kültürü”, 
ister “bozkır kültürü” olarak 
adlandırılsın, atalarımızın 
mirası olan bilgi ve tecrübeler 
o zamandan bugüne nesilden 
nesile aktarılarak süregelmiştir. 
Bu bilgi ve tecrübelerin 

pandemi döneminde hayatta 
kalabilmek için bize nasıl yol 
gösterici olduğunu fark ettik ve 
değerlerini bir kez daha anladık. 
Hatta bilgiler, sosyal medya 
aracılığıyla paylaşılıp oldukça 
değerli bir niteliğe bürünerek 
en çok izlenilenler kategorisinde 
bile yerini alıverdi. 

Dünyanın içinde bulunduğu 
pandemi, muhakkak ki tüm 
insanlığı derinden etkiledi ancak 
her milletin algısı farklı oldu 
ve bu olaya farklı yaklaşımlar 
getirdi. Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’nin “Sen ne söylersen 
söyle, söylediğin, karşındakinin 
anladığı kadardır” sözü misali. 
Korona hakkında çok şeyler 

Korona millet olarak 
bizi nasıl etkileyebilir?

Ne iş olsa 
yaparım

abi!

G
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söylendi söylenmesine fakat herkes 
farklı davranışlar sergiledi. Kimi 
en yüksek stres mekanizmasıyla 
tüm güvenlik önlemlerini hemen 
alırken kimi de günlük yaşantısına 
uzunca bir süre aynen devam etti. 
Çekirdek ailenin değerinin, kişisel 
sorumlulukların, sosyal kurallara 
dikkatin ve hijyenin öneminin 
gün yüzüne çıktığı, dışarıya 
bağımlı hazır beslenme yerine ev 
yapımı yiyeceklerin daha rağbet 
gördüğü bir döneme hızlı bir geçiş 
yapılmasıyla hayatta kalmamızı 
sağlayacak genetik kod donanımına 
sahip olduğumuzu da fark ettik.

Kulağımıza oldukça aşina gelen “ne 
iş olsa yaparım abi” samimiyetiyle 
davrandığımız rahat ve ilginç bir 
tarafımız vardır bizim. Karşı tarafa 
her konuya hâkim olduğumuzu 
belirtir “sıkıntı yok, hallederiz ” ile 
devam eder gideriz. Bilmediğimin 
bir önemi yok, ama öğrenirsem 
onu da yapabilirim, demek isteriz 
sanki. Sen tarif et, ben götürürüm 
mantığıyla çalışan taksiciler misali. 
Buradaki Türk işletmecilerin 
“yenilen pehlivan güreşe doymaz” 
misali yeni fikirlerle piyasaya tekrar 
tekrar çıkmasını, örnek verirsek 
gülümseten bir mizah da katmış 
oluruz. Mesela araba tamircisinin 
işler iyi gitmiyorsa dükkânı döner 
dükkânına çeviriverip pizza ustası 
olup çıkıvermesi gibi birçok “ne 
iş olsa yaparım abi” örnekleri 
bulunmakta. Bu örnekler hepimizin 
alışkın olduğu şeyler zaten. Her 
zaman bir çıkar yolunu bulan zeki 
yurdum insanı hacıyatmaz misali 
devrilir ama yıkılmaz bir tavırla 
yoluna devam eder gider; işlerini 
“bir şekilde halleder”. Orta Asya 
kültür karakteri olarak engellerin 
aşılmak için olduğunu bilir.

Bu esnekliğimizin getirdiği 
avantajları da inkâr etmemek lazım, 
çünkü insan ruh sağlığı açısından 
olaylar karşısında sakin kalmanın 
önemi, uzmanların üstünde durarak 
uzun uzun anlattığı konulardan biri 
oldu özellikle pandemide.

Ayrıca insanların sakinliklerini 
korumalarının fazlaca gün yüzüne 
çıktığı bu dönemde, kültür 
farklılığıyla olaylara bakış açısının 

sıkı bir ilişki içinde olduğunu 
da fark ettik. Şöyle ki; kültür 
faktörünün göz ardı edilemeyecek 
ölçüde olaylara bakış açısında 
etkili olduğunu ve beraberinde 
getirdiği artıları ve eksileriyle 
değerlendirirsek farklı bir bakış 
açısı getirmiş de oluruz biraz bu 
stresli döneme.

Çokçası spontane hareket ederek 
esnekliği seven kültürümüzün tam 
tersi Batı kültürünün bildiğimiz gibi 
daha kuralcı, disiplinli, sistematik, 
planlı, programlı, dakik olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Covid 19’un tüm planları yerle bir 
etmesi, ön planlama ve organizenin 
mükemmel işlediği Batı kültürü 
için bir yıkım sayılabilir. Çünkü 
onlar yıllık planlar doğrultusunda 
hayatlarını; tatil, iş, çalışma, 
randevular, aile buluşmaları gibi 
bölümlere ayırdıkları kurallara harfi 
harfine uyarak yaşamayı severler. 
Biz de ise bir boşluğa düşme, ne 
yapacağını bilememe durumu 
anlık değişimlere çabuk adapte 
olduğumuz için pek görülmemiştir; 
çünkü hiçbir şey bulamazsak 
ailece pikniğe gider, zor durumu 
konuşarak atlatırız. Sevincimizi de 
derdimizi de anlatarak hafifleriz. 

Konuşma deyince, gün içerisinde 
konuşacağımız birilerini muhakkak 
buluruz; evde, ailede, yolda, 
asansörde, markette. Çevremiz 
geniştir. 

Alışverişlerimizde kilo kilo, kutu 
kutu almayı severiz, tek tek ve 
küçük ambalaj yerine. Korona 
zamanı en takdir ettiğimiz 
yönümüz oluverdi aynı zamanda. 
Ev stokunu sevdiğimiz için sık 
sık alışverişe gitme derdimiz de 
ortadan kalkıverdi birden. Tam da 
uzmanların tavsiye ettikleri gibi. 

Bağışıklık sistemi olarak ele alırsak, 
damak tadımız usulü beslenmeyi 
sevdiğimiz için her türlü yemeği 
ne yapmaya ne de hazırlamaya 
üşeniriz. Bağışıklık sistemi de 
önemini hatırlatmıştı zaten 
yeniden.

Ayakkabıyla eve pek girmeyiz. 

Bayramlarda el temizliğini 
atalardan severiz; şimdilerde çıktı 
el dezenfeksiyonları, biz kolonya 
kullanan milletiz. El yıkama 
alışkanlığı ve el temizliği en çok 
üstünde durulan konular oluverdi 
yine birden. 

Biz kalabalık ailelerde büyümüş, 
beraber vakit geçirmeyi bilen, 
bezden bebek yaparak hiç yoktan 
oyun kuran bir kültürüz. Kendimizi 
oyalamayı biliriz. Çocukları da 
severiz yaşlılarımızı da, hiç yük 
gelmezler bize. Çocuklarla ev 
aktiviteleri bulmak önemli oluverdi 
yine. 

Kışlık erzak hazırlamaya alışkın 
bir milletiz, tıpkı karınca misali 
belirli dönemlere yetecek 
şekilde hazırlarız. Taze sebze 
ve meyvelerden kurular yapılır, 
günlerce karşılıklı yardımla 
konu komşu birleşerek yufka 
ekmekler yapılır. Konservelerimiz, 
turşularımız, salçalarımız, bol 
tereyağlı mantılarımız vardır bizim, 
hepsi birbirinden lezzetli. Evde 
pişirmenin önemi hatırlatıldı tekrar, 
kolay ulaşılan hazır yiyecekler 
yerine.

İnsanımızın göçme tutkusunu 
“kültürel-karakter kavramı” ile 
değerlendirdiğimiz takdirde, son 
kırk yıldır köyden kente, kentten 
daha büyük kente hatta Avrupa’ya 
yönelerek büyük göçleri yapan 
insanımızın davranışlarında, çevre 
ve dünya algılarında göçebe 
karakterinin izlerine bugün bile 
şahit olduk, diyebiliriz. Zorlukların 
üstesinden gelebilmenin, aynı 
zamanda kültürün getirdiği yaşam 
şekli olmasının avantajlarını bir kez 
daha bu zorlu dönemde hepimiz 
gördük yeniden. Artık ikinci 
vatanımız olan dördüncü nesilleri 
gördüğümüz göçüp geldiğimiz 
yerlerde yetişen eğitimli, ne 
yapacağını bilen yeni nesillerimizle 
beraber tabii ki kendimizi daha 
çok geliştirme imkânı bulduk 
ve aynı zamanda eksiklerimizi 
de düzelterek daha çok yol kat 
ettik. Sunulan imkânlarla kendini 
yetiştirmiş daha çok gencimizi daha 
üst kademelerde görmek en büyük 
gurur kaynağımızdır.
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FLOHMARKT 2
(BİTPAZARI)

Modern Çagın Hazine Avcılarından Hikayeler-

DOSYA || Funda Gül

Yazımızın bir önceki bölümündeViyana’da antika ve ikinci el ürünleri nereden nasıl alabileceğinizi 
ve hobi amaçlı yapacağınız bu aktivitelerin aynı zamanda kazanç kapısı olabileceğini de yazmıştık. 

Bu yazımızda ise yaşadığım ve tanıklık ettiğim hikayelere yer vereceğim. Bu hikayeler sizleri de 
belki birer “Antika Avcısı” olmaya teşvik ederken para kazanmanın da yolunu gösterecek olabilir.“
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SAKLI HAZİNELERİN MERKEZİ 

Kuzey Fransa
Hans Georg Werner Schmidt 

Kâğıt Üzerine Guaş



V
iyana’da, 
bitpazarlarında 
antika, özellikle 
yağlıboya tablo 
bulmaya çalışırken 
Afganlı bir 

arkadaştan bir nü bir de manzara 
(peyzaj) bir tablo aldım. Peyzaj 
tablo 1945 yılına aitti, nü tablo ise 
çok çok eskiydi. Kendi koleksiyonum 
için olabileceği gibi satıp para 
kazanmak için de uygun bir ücrete 
almıştım. Tabloyla ilgilendiğimi fark 
eden Afgan satıcı, sizden biri var 
burada, onun deposunu da ziyaret 
edin, dedi ve bizi pazarda tanıştırdı. 
İşte, Çin vazonun hikâyesi böyle 
başladı.

Bir gün sonra Türk olan bu abinin 
(yaşça hayli büyük) deposuna gittim 
ve ilgimi çeken tablo ve objelerle 
karşılaştım. Türkiye ortalamasına 
göre fiyatlar bana yüksek gelmiş 
olsa da birkaç tablo ve obje aldım. 
Depoyu gezerken battaniyeye 
sarılmış bir nesne fark ettim. Ne 
olduğunu sordum ve bakmak 
istediğimi söyledim.

Yaklaşık bir metre boyunda 
eski bir Çin vazo vardı içinde. 
El boyama muhteşem bir vazo.
Kendisine ayırdığını, fırsat olursa 
Türkiye’ye götüreceğini söyledi. 
Bana satmasını söyledim ve kaç lira 
istediğini sordum.

Önce 1000 Euro dedi, sonrasında 
600 Euro’ya kadar düştü. Lakin çok 
da satmaya hevesli değildi. Açıkçası 
benim de bütçemi aşıyordu. 
Başka şeyler satın almış, bütçemi 
eritmiştim. Vazoyu alamadan 
Türkiye’ye döndüm ama aklım da 
vazoda kaldı.

Bir sonraki gidişimde vazoya 
ve başka şeyler de bakmak için 
depoya uğradım. Sohbet sırasında 
depodan, antika için kurduğum 
Facebook sayfamda canlı yayın 
yaptım. Depoyu komple satalım, 
dedim. İstanbul’da depoyu komple 
satın alabilecek çevrem vardı ve 
nitekim yayından bir gün sonra 
anlaşıp depoyu sattım. Depo sahibi 
Çin vazoyu bana hediye vereceğini 
söyledi. Karşılıksız, destek amaçlı 
yaptığım işin bana getirisi aklımda 
kalan o eşsiz vazo olmuştu ve bu 
beni çok mutlu etti (ayrıca yayından 

önce birkaç tablo ve obje de satın 
almıştım kendisinden).

Sonra ne mi oldu? Nakliye 
yapacağımız nakliyeciler uçuk 
fiyatlar verip çelişkili laflar ettiler. 
Alanın da satanın da midesini 
bulandırdılar. İşi çözebilmek için 
İstanbul’a döndüm ama çözemedim. 
Vazo da Viyana’da kaldı. Hikâye 
bundan sonra renklendi.

Antika avcısı bir Çinli ardımdan 
depoya geliyor ve vazoyu görüp 
ilgileniyor. Fotoğraflarını çekiyor.
Vazonun içine elini sokuyor (benim 
hiç aklıma gelmedi içine bakmak) 
ve içinden, naylona poşete konarak 
vazonun iç çeperine yapıştırılmış 
belgeler buluyor. Birkaç gün sonra, 
resmî insanlarla birlikte gelip 
vazoyu inceletmek için istiyor.

Bir hafta sonra, vazonun ücretini 
ödemek üzere depo sahibini 
arayıp davet ediyorlar ve bir araya 
geldiklerinde ne istediği soruluyor.

Depo sahibi, “4000 Euro’ya aldığım 
evde buldum bu vazoyu. Ama 
sattığım birçok üründen paramı 
fazlasıyla çıkardım,” diyor, biraz da 
çekinerek. Oradan 4.000 Euro’luk 
çekle ayrılıyor.

Vazo, Avusturyalı bir diplomata, 
Çin’de görev yaptığı dönemde, 
Çin’in önemli bir yöneticisi 
tarafından hediye ediliyor.

Vazo nerededir, hikâye gerçek 
midir, bilinmez. Bildiğim tek 
gerçek vazoyu alabilseydim 
Türkiye’de en az 1500-2000 
Euro’ya satabileceğimdi. Hele ki 
dedikleri gibi belgeyi de bulsaydım 
Türkiye’de 4000 Euro’dan daha 
fazlaya satılacağı da gerçek. 

100 TL’lik resim nasıl 
20.000 TL oldu?
Ben sadece antikacıları, 
bitpazarlarını değil aynı zamanda 
canlı mezatları da takip ediyorum.
Aşağıda bahsedeceğim resimle 
olan hikayem de böyle bir mezatta 
başladı. 

Canlı mezatta, ressam HGW 
Schmidt - Kâğıt Üzerine Guaş bir 
resmi çıkmıştı. Mezadı sunan kişi 
sanatçının adını söylediğinde herkes 

elbette internette araştırmaya 
başladı.

Satışa sunulan resmin bire bir 
aynısı sanatçının internet sitesinde 
satıştaydı ve etiket fiyatı da 1.100 
Dolar’dı. Sanırım bir tek ben 
bakmamıştım internete ve 100 
TL.’yle mezadın açılışını yaptım. 
Böyle bir resim 100 TL açılışla, 
artarak sonunda 2-3 bini bulması 
gerekirken kimse pey vermemişti.

Resim bende kaldı. Mezadı sunan 
kişi, bu sanatçının resimlerini bir 
koleksiyonerden aldığını ve 50’ye 
yakın da resmi olduğunu söyledi 
ama para etmeyince diğerlerini 
satışa koymadı. 

Açıkçası ben de o 
an baskı olduğunu 
düşündüm. Elime 
geçtiğinde orijinal 
olduğunu yaptığım 
testlerden anladım. 
Araştırmam sonucunda 
internetteki resmi gördüm ve 
şaşırdım. Birkaç kez mail attım 
ama ressama ulaşamadım. 

Resmi aldığım antikacı 
elinde olanları çok uygun 
fiyata bana bıraktı ancak 
almadım.

Aynı ressama ait 
birkaç tane daha 
resim vardı 
bende. Bu arada 
elliye yakın 
resim bende 
10-15 gün kadar 
kaldı ve ilginç 
olan, resimlerin 
hepsi internette 
ressamın 
sitesinde vardı. 
Kime sorsam 
bu işte bir 
tuhaflık olduğunu 
söylüyordu.

Aradan üç-beş ay geçti. 
Resimler aynı antikacının 
mezadında lot halinde 
(hepsi bir arada) satışa 
çıktı. İsviçre’de yaşayan, 
benim de tanıdığım bir 
resim koleksiyoneri 
4500 TL.’ye satın aldı ve 
resimler İsviçre’ye gitti 
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HANS Georg Werner Schmidt, 1945 
yılında Almanya’da doğdu, uzun yıllar 
uluslararası bir kitap yayıncısıyla 
çalışmış bir İllüstratör ve Grafik 
Tasarımcısı.

Resimleri; Portekiz ve Toskana’da 
(İtalya) Akdeniz’in dört bir yanına 
götürüldü ve burada çeşitli sergilerde 
sergilendi.

Sanatçının eserleri Batı Sussex, 
İngiltere’deki Arundel Art Trail’de de 
sürekli olarak sergileniyor.

Manzaraları ve natürmort resimleri, 
Akdeniz ülkelerinin zengin renklerinin 
ve sadeliğinin güzelliğini ifade 

ediyor ve genellikle yerinde başlayıp 
stüdyoda tamamlanıyor.

Resimleri; İtalya, ABD, İngiltere, 
Portekiz, İspanya’da özel 
koleksiyonlarda tutulmaktadır.

DOSYA

(bu arada ressam Alman 
ama İsviçre’de yaşıyor).

Bir ay sonra ressamın kızı 
resimlerin tamamını 35 
bin Dolar’a satın alıyor. 
Bende de resimlerinin 
olduğu söylendiğinde 
(bana göre ressamın 
en önemli eseri) bana 
ulaştılar ve o zamanın 
parasıyla 15.000 TL.’ye 
satın almak istediler.

Satmak istemediğimi 
söyleyince 20.000 TL’ye 
kadar çıktılar ama paradan 
ziyade babalarının bir 
resminin koleksiyonumda 
olmasını istediğimi 
söyleyince ısrar etmediler. 

Anlattığım vazonun 
hikâyesinin ne kadar 
doğru olduğunu bilemem 
ama resmin hikâyesi 
tarafımdan yaşandığı 
için yüzde yüz gerçek ve 
sözkonusu resim evimin 
duvarını süslüyor.           

䬀攀礀椀昀氀椀
漀渀氀椀渀攀 愀氀弁瘀攀爀椀弁椀渀

礀攀渀椀 愀搀爀攀猀椀㨀
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İşitme kaybı 
yaşayıp da 

farkında 
olmayan birçok 

insan var. 
Karşınızdaki 

kişinin 
söylediğini 

tekrar etmesini 
istiyor ya da 

kendi sesinizi 
duymak için 
bağırdığınızı 

hissediyorsanız, 
karşınızdaki 
muhatabınız 

neden bağırarak 
konuşuyorsun 

diye sizi 
uyarıyorsa belki 
de işitme kaybı 

yaşıyorsunuzdur 
ve cihaz 

kullanmaya 
ihtiyacınız vardır.

İŞTİME CİHAZI 
İHTİYACI OLUP 

KULLAN
MAYAN

LARDAN
MISINIZ?

Foto@VM
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En sade anlamıyla  işitme 
cihazı, kulağınızın içine 
veya arkasına taktığınız 
küçük bir elektronik 

cihazdır. Bazı sesleri daha yüksek 
hale getirdiği için işitme kaybı 
olan kişi daha önce farkında 
olmasa da duyamadığı sesleri 
duymaya başlar, insanlarla 
daha rahat iletişim kurabilir ve 
günlük aktivitelere eksiksiz bir 
şekilde katılabilir. İşitme cihazı, 
insanların hem sessiz hem de 
gürültülü ortamlarda daha fazla 
işitmesine yardımcı olabilir. Bir 
işitme cihazından yararlanacak beş 
kişiden yalnızca biri işitme cihazı 
kullanıyor.

İşitme cihazının üç temel parçası 
vardır: mikrofon, amplifikatör ve 
hoparlör. İşitme cihazı sesi, ses 
dalgalarını elektrik sinyallerine 
dönüştüren ve amplifikatöre 
gönderen mikrofon aracılığıyla 
alır. Amplifikatör, sinyallerin 
gücünü artırır ve ardından bunları 
bir hoparlör aracılığıyla kulağa 
gönderir.

İŞİTME CİHAZLARI NASIL 
DUYMAMIZI SAĞLAR?

İşitme cihazları, öncelikle saç 
hücreleri adı verilen iç kulaktaki 
küçük duyu hücrelerinin hasar 
görmesinden kaynaklanan işitme 
kaybı olan kişilerin işitme ve 
konuşmayı anlama becerilerinin 
iyileştirilmesinde yararlıdır. Bu 
tip işitme kaybına sensörinöral 
işitme kaybı denir. Hasar, hastalık, 
yaşlanma veya gürültüden veya 
bazı ilaçlardan kaynaklanan 
yaralanmanın bir sonucu olarak 
ortaya çıkabilir.

Bir işitme cihazı, kulağa giren ses 
titreşimlerini büyütür. Hayatta 
kalan saç hücreleri daha büyük 
titreşimleri algılar ve bunları 
beyne iletilen sinir sinyallerine 
dönüştürür. Bir kişinin saç 
hücrelerine verilen hasar ne kadar 
büyük olursa işitme kaybı o kadar 
şiddetli olur.

İŞİTME CİHAZLARININ 
KULAK İÇİNDE 
KULLANILDIĞI BÖLGELER
İşitme cihazları, kulak içerisinde 
yerleşim yerlerine göre 3 farklı 
çeşide sahiptir. Uzman KBB 
hekimleri tarafından yapılan 
muayeneler ve odyolojik tetkikler 

sonrasında belirlenen yerleşim 
bölgeleri,
• Kulak arkası cihazlar
• Kulak içi işitme cihazları
Kanal içi işitme cihazları 
şeklindedir.

KULAK ARKASI 
İŞİTME CİHAZLARI
Bu tür cihazlar genellikle dışarıdan 
görülebilen ve kulak arkasında 
sert plastik bir kasadan ve kulak 
içine yerleşebilen yumuşak dokulu 
bir aparattan oluşmaktadır. 
Cihazın elektronik aksamı, 
kulak arkasında bulunan sert 
plastik kasa içerisinde muhafaza 
edilmektedir. Kulak arkası 
cihazların kulağa tam yerleşmesi 
zorunludur çünkü ses titreşimleri 
kulağın içerisine yerleştirilen 
materyal tarafından sinirlere 
iletilmektedir. Dış görünüş 
açısından pek de estetik olmayan 
bu tür cihazlar, estetik kaygısı 
olan bireyler tarafından pek tercih 
edilmezler.

KULAK İÇİ İŞİTME 
CİHAZLARI
Az veya çok işitme kaybı fark 
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etmeksizin kolaylıkla kullanılabilen 
kulak içi işitme cihazları, estetik 
açıdan da tercih edilen modeller 
arasında yer almaktadır. Tamamen 
kulak içerisine yerleşebilen cihazlar, 
orta ve düşük şiddetli işitme 
kayıplarında kullanılabilmektedir. 
Estetik kaygısı olanlar tarafından 
daha sıklıkla tercih edilen cihazlar, 
dikkatli bakılmadığı takdirde 
dışarıdan kolaylıkla görülemezler.

KANAL İÇİ İŞİTME CİHAZLARI
Bu tür cihazlar işitme kaybı yaşayan 
bireylerin kulak kanalı içerisinde 
yerleştirilmektedir. Tamamen kulak 
içine gömülü olması sebebiyle 
dışarıdan görülmezler. Cihazların 
çok küçük ebatta olması çıkarıp 
takma işlemini zorlaştırdığı için, 
bu tür işitme cihazları genellikle 
yetişkin hastalara tavsiye 
edilmektedir.

TÜM İŞİTME CİHAZLARI 
AYNI ŞEKİLDE Mİ ÇALIŞIR?
İşitme cihazları, kullanılan 
elektroniğe bağlı olarak farklı 
şekilde çalışır. İki ana elektronik 
türü analog ve dijitaldir.

Analog  yardımcılar, ses dalgalarını 
güçlendirilmiş elektrik sinyallerine 
dönüştürür. Analog / ayarlanabilir 
işitme cihazları, her kullanıcının 
ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
olarak üretilmiştir. Yardım, üretici 
tarafından odyologunuz tarafından 
önerilen spesifikasyonlara 
göre programlanır. Analog / 
programlanabilir işitme cihazlarının 
birden fazla programı veya ayarı 
vardır. Odyolog, cihazı bir bilgisayar 
kullanarak programlayabilir ve 
programı farklı dinleme ortamları 
için değiştirebilirsiniz - küçük, sessiz 
bir odadan kalabalık bir restorana, 
tiyatro veya stadyum gibi geniş, 
açık alanlara kadar. Analog / 
programlanabilir devre tüm işitme 
cihazlarında kullanılabilir. Analog 
yardımcılar genellikle dijital 
yardımcılardan daha ucuzdur.

Dijital  yardımlar, ses dalgalarını 
yükseltmeden önce bilgisayarın 
ikili koduna benzer şekilde 
sayısal kodlara dönüştürür. 
Kod ayrıca bir sesin perdesi 

veya yüksekliği hakkında bilgi 
içerdiğinden, yardımcı, bazı 
frekansları diğerlerinden daha 
fazla yükseltmek için özel olarak 
programlanabilir. Dijital devre, 
bir odyologa yardımı kullanıcının 
ihtiyaçlarına ve belirli dinleme 
ortamlarına göre ayarlama 
konusunda daha fazla esneklik 
sağlar. Bu yardımcılar ayrıca 
belirli bir yönden gelen seslere 
odaklanmak üzere programlanabilir. 
Dijital devre tüm işitme cihazlarında 
kullanılabilir.

İŞİTME CİHAZIMA NASIL 
UYUM SAĞLAYABİLİRİM?
İşitme cihazlarının başarıyla 
kullanılması zaman ve sabır 
gerektirir. Yardımlarınızı düzenli 
olarak takmanız onlara uyum 
sağlamanıza yardımcı olacaktır.
İşitme cihazınızın özelliklerine 
aşina olun.  Cihazın ses seviyesini 
ayarlamayı ve çok yüksek veya çok 
yumuşak sesler için programlamayı 
öğrenin.  Yeni cihazınızı takmaya 
alıştığınızda aşağıdaki sorunlardan 
bazılarını yaşayabilirsiniz.

• İşitme cihazım rahatsız ediyor.  
Bazı kişiler işitme cihazını ilk 
başta biraz rahatsız bulabilir. 
İşitme uzmanınıza, alışırken 
işitme cihazınızı ne kadar süre 
takmanız gerektiğini sorun.

• Sesim çok yüksek. İşitme 
cihazı kullanıcısının sesinin 
kafanın içinde daha yüksek 

çıkmasına neden olan “tıkanma” 
hissi, tıkanma etkisi olarak 
adlandırılır ve yeni işitme cihazı 
kullanıcıları için çok yaygındır. 
Bir düzeltmenin mümkün 
olup olmadığını görmek için 
odyologunuza danışın. Çoğu kişi 
bu etkiye zamanla alışır.

• İşitme cihazımdan geri bildirim 
alıyorum.  Islık sesine uymayan 
veya iyi çalışan veya kulak 
kiri veya sıvıyla tıkanan bir 
işitme cihazı neden olabilir. 
Ayarlamalar için işitme 
uzmanınızla görüşün.

• Arka plan gürültüsü 
duyuyorum. Bir işitme cihazı, 
duymak istediğiniz sesleri 
duymak istemediklerinizden 
tamamen ayırmaz. Ancak bazen 
işitme cihazının ayarlanması 
gerekebilir. Odyologunuzla 
konuşun.

• Cep telefonumu kullandığımda 
bir uğultu sesi duyuyorum. 
İşitme cihazı takan veya işitme 
cihazı implante eden bazı 
kişiler, dijital cep telefonlarının 
neden olduğu radyo frekansı 
parazitiyle ilgili sorunlar 
yaşarlar. Bununla birlikte, 
hem işitme cihazları hem 
de cep telefonları iyileşiyor, 
bu nedenle bu sorunlar 
daha seyrek oluyor. Yeni bir 
işitme cihazı taktığınızda, cep 
telefonunuzu cihazla iyi çalışıp 
çalışmayacağını görmek için 
yanınıza alın. 
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GEZİ

Evlilik yıldönümünüzü, sevgilinizin doğum gününü kutlamak için ya da belki de kendinize 
iyi geleceğini düşündüğünüz ve krallar gibi bir akşam geçirmek için ne yapmalı?

KRAL DA BİZİZ KRALİÇE DE

V
iyana’da ya da 
Viyana’ya yakın 
bir konumda 
yaşıyorsanız bu 
yazımız tam da 
size göre. VIP 

bir biletle yaşanacak eşsiz 
bir gece bekliyor. Viyana’da 
unutulmaz bir akşam 
geçirin. Lezzetli bir gurme 
yemeğin tadını çıkarın, at 
arabasıyla konser salonuna 
gidin ve rehberinizin 
size sağlayacağı Mozart 
kostümüyle şahane Mozart 
konserini dinleyin.

350 Euro’ya kendinizi 
Mozart döneminin 
kralları ya da lortları gibi 
ya da kraliçe, kontesleri 
gibi hissedeceksiniz.  
Viyana Devlet Operası 
tarafından gerçekleştirilen 
organizasyonun detayları 
şöyle:
18, 19, 21, 23, 25, 
30 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilecek 
bu organizasyonlara 
katılabilirsiniz. Olası tarih 
değişikliği için Viyana 

Devlet Operası’nın internet 
sitesini takip etmenizde 
fayda var.
www.wiener-staatsoper.at/

Akşam 18.00’de start 
verilen geceye Hotel 
Imperial’in seçkin Opus 
restoranında lezzetli 
bir akşam yemeğiyle 
başlayacaksınız. Sonra 
atlı bir araba vasıtasıyla 
konser alanına yolculuk 
yapacaksınız. Konser 
salonundaki sizin için ayrılan 
seçkin yerinizde Mozart 
konseri dinleyeceksiniz. 
Gecenin bitiminde bir kadeh 
köpüklü şarap veya portakal 
suyu ikramıyla topluluk 
üyeleriyle sohbet etme 
fırsatınız olacaktır. Size 
program kitapçığı ve CD’si 
hediye edilecektir. 
Konserden sonra Mozart 
rehberiniz, sizin için 
taksi çağırmaktan veya 
akşamın geri kalanını nasıl 
geçireceğiniz konusunda 
tavsiyelerde bulunmaktan 
mutluluk duyacaktır. Etkinlik 
yaklaşık 3 saat sürmektedir. 

350 Euro olan VIP biletle 
bunları yaşarken 105 
Euro’luk daha sade bir 
organizasyona da dahil 
olabilirsiniz. 

Neler dahil?
• Aperatif dahil 4 çeşit 

yemek
• At arabasıyla gezinti
• Viyana Mozart 

Orkestrası için konser 
bileti (sizin için ayrılan 
seçkin kategoride)

• Vestiyer ücreti
• Kokteyl sırasında bir 

bardak köpüklü şarap 
veya portakal suyu

• Sahne arkası 
sanatçılarla buluşma

• Program kitapçığı
• Mozart kostümü 

konusunda bir rehber 
tarafından sağlanan 
yardım

• Viyana Mozart 
Orkestrası’ndan 1 CD

Dahil olmayanlar:
• Ek içecekler
• Bulunduğunuz yere 

gidiş-dönüş transferi

27 Ocak 1756 
yılında Avusturya’nın 

Salzburg kentinde 
doğmuştur. 

Babası Leopold 
Mozart, ablası ise 

Nannerl Mozart’tır. 
Babası, Salzburg 
Başpiskoposluğu 

Saray Orkestrası’nda 
keman çalan, birçok 

beste sahibi ve 
keman için metot 

yazan bir müzikçiydi. 
Wolfgang Amadeus 

Mozart, Klasik 
Batı Müziği’nde 
klasik dönemin 

etkili ve üretken 
bestekârlarındandı. 

Yapıtları, senfonileri, 
konçertoları, oda 

orkestralarını, 
piyanoyu, operayı 

ve korolu müzikleri 
etkilemiştir. 35 yıllık 

ömrüne 626 eser 
sığdırmıştır.

“

?MOZART
KİMDİR

Foto@VM






