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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilal-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Teknolojiyle İyiliği
Göklere Çıkarmak
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Teknoloji yeni icat ve keşiflerle
ilerledikçe hayatı kolaylaştıran
çeşitli ürünler de birbiri ardınca
sıralanıyor. Bunlar içinde elbette
insani yardım alanına büyük katkılar
sunan aletler var. 1868’de beri “vatana
muhabbet yaralılara muanevet”
düsturuyla hareket eden, daima en
hızlı, güvenilir ve makul yollarla
dertlere derman olan Türk Kızılay
da teknolojinin son imkânlarından
yararlanıyor.
Mesela bünyemizdeki gönüllülük
işlerini yürüttüğümüz gonulluol.
org online gönüllülük platformu.
Kızılay ailemizin tüm birimlerinin
tek bir sistem üzerinden gönüllü
süreçlerini yönettiği bu dijital
sistem, aynı zamanda bir sosyal bir
iletişim ağı işlevi görüyor. Sistem
aynı zamanda gönüllü olmak isteyen
kişilerin kayıt olduğu, oryantasyon
ve seçtikleri gönüllülük alanları
için eğitimleri aldıkları, yaşadıkları
bölge-ilgi-niteliklerine uygun gönüllü
çalışmalara katılabildikleri ve bu
çalışmalar ile ilgili paylaşımlarda
bulunabildikleri sosyal bir buluşma
noktası. Geride bıraktığımız
yılda, 180 binin üzerinde gönüllü
onbinlerce görev için bir araya geldi.
Bu, yaptığımız işlerde teknolojiyi
etkin bir şekilde kullandığımıza dair
sadece tek bir örnek. Gelirlerinin
tamamı iyilik için kullanılan
şirketlerimizdeki tüm donanımlar da
inovatif bir şekilde tasarlanıyor.
Kızılay olarak bu aslında yabancısı
olduğumuz bir konu değil. Zira
1917’de, Medine Müdafaası sırasında
insani yardım malzemesi taşıyan bir
Hilal-i Ahmer uçağımız olduğunu
biliyoruz.
Dünyada ulaşım ya da afet
şartlarından dolayı insani yardımın
ulaştırılmasında zorluk yaşanan

bazı bölgelerde, bilhassa halk
sağlığı tedarik zincirinin kopmaması
için insansız hava araçlarından
yararlanılmaya başladığını da
görüyoruz.
Biz de Türk Kızılay olarak geçtiğimiz
aylarda kargo taşıyan insansız hava
araçlarının lojistik faaliyetlerinde
kullanılmasına yönelik bir iş birliği
protokolü imzaladık. İnsansız
hava araçlarıyla hastaneler ve kan
merkezleri arasında kan ve kritik
medikal malzemelerin nakli, acil
durum lojistiği gibi çalışmalar
yapmayı planlıyoruz.
Elinizdeki sayıda insansız hava
araçlarından insani yardım
konusunda yararlanan Senegal
örneği başta olmak üzere geçmişten
bugüne insanlığın yararına hizmet
eden teknolojinin serüvenini
okuyacaksınız.
Son olarak 2022 yılını “Dayanışma
Yılı” ilan ettiğimizi bir kez de
buradan ilan ediyorum. Bu yıl
da odağımız yoksullarla, kırılgan
topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle
ve korunmaya muhtaç insanlarla
dayanışma olacak.
2022’de de değerli bağışçılarımız
ve gönüllülerimizle Türkiye olarak
iyiliğin destanını yazmaya devam
edeceğiz.
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Ocak’ın Dünyası
Dünyamız ve ülkemiz için zorlu bir yılı geride bıraktık. 2021’e pandeminin ağır şartlarında
başladık ve uzun süreli kapanma dönemleri yaşadık. Ardından seller, orman yangınlarıyla
sarsıldık. Ocak ayı ile birlikte adım attığımız yeni yılın insanlığa ve ülkemize esenlikler
getirmesini temenni ediyoruz. Ve dileriz ki 2022 yılında sadece kaçırdığımız sergilere,
yetişemediğimiz konferanslara, göremediğimiz filmlere ve seyredemediğimiz tiyatro
gösterilerine üzülelim. Ocak ayı için şimdiden plan yapanlar, aşağıda önerdiğimiz etkinlikleri
kaçırmasın.

ÖTEKİ
H İ K ÂY E L E R
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 16 Aralık 2021 - 7 Şubat 2022 tarihleri arasında, farklı disiplinlerden uluslararası
alanda tanınmış 50 sanatçının eserlerinin sergileneceği “Öteki Hikâyeler” isimli sergiye ev sahipliği
yapıyor. Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına organizasyonunu Dr. Öğr. Üyesi
Gülay Uğur Göksel’in, küratörlüğünü Denizhan Özer’in üstlendiği sergide sanatçıların resim, heykel,
fotoğraf, enstalasyon, baskı resim, desen, video art, performans gibi farklı disiplinlerde ürettikleri yapıtları
sergilenecek. Göç ve göçmen olgusuna dair sınır içi ve sınır ötesi farklı boyutları gündeme getirerek
sanatçıların gözünden anlatan sergi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde
Şubat ayına kadar sanatseverleri ağırlayacak.

AC E M ' D E N
A C E M A Ş İ R A N 'A
22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Korosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde “Acem’den Acemaşiran’a”
adını taşıyan bir konser verecek. Konserde, birbirinden doğan ve biri diğerini içinde barındıran
makamlardan ikisini eksen alarak, anne-babasına ait özellikleri taşıyan ama kendisine ait özel bir
karakteri olan çocuklar gerçeği işlenecek. M. Hulusi Yücebıyık’ın yöneteceği konser, dinleyiciye Acem
ve Acemaşiran makamlarının kendine özgü iklimlerinde bir gezinti vadediyor. Konserde, koronun genç
kuşak sanatçılarından dördü, seslendirecekleri eserlerle müzikseverlerin huzuruna çıkacak. Solistler ise
şöyle: Taner Yalçın, Filiz Oral, Tolga Şekerci ve Merve Kıvılcımer. Konser saati 11.30 olarak belirlenmiş.

NEZİH ELDEM
KO L E K S İ YO N U ' N DA N
SÜLEYMANİYE VE ZEYREK
SALT Online yeni bir etkinliğe imza atıyor. SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde biriken
kaynaklar, videolardan oluşan “arşivden çıktı”serisiyle izleyiciye sunuluyor. Bu serinin ilk örneklerinden
biri de Cumhuriyet döneminin mimarlık, tasarım, planlama ve koruma pratiklerinde öne çıkan, yapılı
çevreye ilişkin beş hikayenin ilki olan “Nezih Eldem Koleksiyonu’ndan Süleymaniye ve Zeyrek”. 4
Ekim 2021 Dünya Mimarlık Günü münasebetiyle hazırlanmış olan videoda Nezih Eldem’in (19212005) arşivinden 3 bin belgenin erişime açılmasıyla meydana gelmiş. Türkiye’de bir dönemin koruma
pratiklerine ışık tutan bu çalışmalar, 1980’li yılların ortalarına kadar “UNESCO Uzmanı” sıfatıyla pilot
projelerde görev alan Eldem’in arşivinden çıkan materyaller ile birlikte irdeleniyor.

ŞEHZADE'NİN SIRA
D I Ş I D Ü N YA S I :
ABDÜLMECİD EFENDİ
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde takdire şayan bir sergi daha sanatseverlere sunuldu.
Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid
Efendi” sergisi; 14’ü resmi kurum koleksiyonu, 17’si aile koleksiyonu, özel müze ve galeri koleksiyonlarından
eserlerle birlikte Abdülmecid Efendi’nin son 20 yılını geçirdiği Fransa’dan, Institut Français Türkiye ve
Fransa’nın İstanbul Konsolosluğu’nun desteği ve iş birliğiyle gelen eserleri kapsıyor. Abdülmecid Efendi’nin
sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan sergide Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda bulunan
Abdülmecid Efendi’ye ait altı eser ilk defa sergilenecek. Sergi 1 Mayıs 2022 tarihe kadar görülebilir.
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K İ TA P L A R I

İ S TA N B U L A DA L A R I N I N
YA Ş AYA N A H Ş A P K O N U T L A R I
“İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları” adlı kitabında kaybettiğimiz mimari zenginliği gözler önüne
seren Reha Günay, bu kitabında İstanbul adalarında ayakta kalabilmiş ahşap konutları inceliyor.
Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalıada’daki sokak dokusunun yanı sıra çok küçük geleneksel
evlerden neo-klasik veya art-nouveau tarzında inşa edilmiş görkemli köşklere her türlü yapının
mimari ve sanatsal özelliklerini paylaşıyor okurlarıyla. Kendi eliyle çektiği fotoğraflarla hazırlanan
kitap zahmetsiz ama bir kadar da büyüleyici bir gezi imkânı veriyor sayfaları çevirdikçe. Yazara göre
İstanbul’un geleneksel mimari dokusunu çoktan yitirmesine karşın adalar, hâlâ 19. yüzyıl mimarisinin
birbirinden farklı üsluplarını yansıtan bir açıkhava müzesi gibidir. Bu zenginliğin korunması ve
gelecek nesillere aktarılması için her türlü ihtimam gösterilmelidir.
Reha G ü nay / Y E M Yayın / 20 0 sayfa

GÜNLÜKLERDEN VE MAKALELERDEN SEÇMELER
19. yüzyılın önemli filozoflarından biri olmasına karşın Søren Kierkegaard, temellerini attığı varoluşçuluk
düşüncesiyle, daha çok 20. yüzyıldaki felsefi akımlara yön veren filozoflardan biridir. Başta Hegel felsefesi
olmak üzere Avrupa’yı şekillendiren modern felsefeye eleştiriler getiren Kierkegaard, dünya savaşlarının
ardından moderniteye duyulan inancın yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakmasıyla birlikte rağbet
görmüştür. Varoluşçu felsefenin temelini attığı günlükleri ve denemeleri ayrıca edebi açıdan da oldukça
kıymetlidir. Binlerce sayfayı aşan evrakından yapılmış bir seçkiyle meydana gelen bu kitap, bu sıra
dışı filozofun hem ustalıkla oynadığı kavramlarla hâkim kabulleri nasıl sarstığını görmek hem de tüm
metinlerine edebi bir eser hüviyeti de kazandıran üslubunu tatmak açısından oldukça kıymetli. Elbette ki
yaşadığı hayal kırıkları, fikri gelişimi, keşifleri ve ruhsal çalkantıların eşliğinde.
Søre n Kie rke g aard / Dergâ h Yayı nla rı / 732 sayfa

D İ YA R B A K I R M U S İ K İ S İ V E Ş A R K B Ü L B Ü L Ü
CELAL GÜZELSES
Kadim şehirlerimizden olan Diyarbakır, tarihi ve kültürü bakımından oldukça zengin bir birikime
sahip. Geçmişten bugüne ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin, farklı halkların kültürlerinden
damıtılmış bir mozaik oluşturmuştur ve müzik kültürü açısından da mümbit bir yöredir. Yörenin
müzik kültürü adeta gökkuşağını andırmaktadır. Kendine has özellikler (tavır, şive, hançere vb.)
geliştirmiş olması bakımından geleneksel Türk Halk Müziği repertuvarı/nazariyatı için ayrı bir önem
taşımaktadır. Tarihe mal olmuş pek çok sanatçı yetiştiren Diyarbakır için “şark bülbülü” lakabıyla
tanınan Celal Güzelses’in yeri bir başkadır. Hayri Yoldaş’ın ve Celal Güzelses’in aile arşivinden
hareketle hazırlanan kitap, hem yörenin hem de Anadolu’nun müzik tarihi ve kültürü açısından
kıymetli bir çalışma.
Er ka n Yo lda ş / G e ce Kitaplığ ı / 20 1 sayfa

K AY I P H A F I Z A N I N İ Z İ N D E
Sinema kendine has dili ve kullandığı tekniklerle modern bir hikaye anlatıcısıdır. Bu sebeple sinema
perdeye yansıttığı ses, yüz, bakış ve duyguları ifade biçimleriyle toplumsal bir hafıza işlevi de
görmektedir. Kitap inandığımız hikâyelerin sarsıldığı, yeniden yazıldığı ve farklı anlatıların ortaya
çıktığı bu sarsıcı sanat dalını, bir hatırlama melekesi olarak masaya yatırıyor. 2000’li yıllar Türkiye’sini
sinema yoluyla anlamaya çalışırken bir yandan da geçmişi nasıl hatırladığımızı sorguluyor. Bizi kuran
anlatı, geçmişe ve şimdiye dair bakışımızı nasıl şekillendiriyor? Bu yerleşik bakışı yerinden etmek
nasıl mümkün olabilir? Geçmişi hatırlama biçimimiz bugünün toplumsal çatışmalarına bakışımızı
nasıl belirliyor? Bu soruları cevaplamaya çalışan yazar, yakın tarihimizde cereyan eden ve toplumsal
hafızamızda izler bırakan hadiselerin sinema perdesine nasıl yansıtıldığına dikkat çekiyor.
Pınar Yıldız / Me t is Yayı nla rı / 2 4 0 sayfa
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TEKNOLOJININ
SESI
Teknolojinin girip de değiştirmediği bir
alan yok. Günlük hayatımızda önemli bir
yeri olan müziği de teknoloji, farklı bir
seviyeye taşıdı. Binlerce yıl boyunca ustalık
isteyen el işçiliğiyle doğal malzemelerden
üretilen enstrümanlardan duyulan müziğin
sesi geçtiğimiz yüzyılın başlarında
elektronik donanımlar ve yazılımlar
aracılığıyla, sonraları da bilgisayarlar
aracılığıyla duyulmaya başlandı. Teknoloji
konulu bu sayımızda enstrümanların geri
planda olduğu, elektronik alt yapı ve ses
tasarımınınsa ön planda olduğu parçaları
sizler için derledik.
Keyifli dinlemeler…
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Infected Mushroom - Drop Out
https://youtu.be/FcmmvhmUCIk (05:23)
Daft Punk - Give Life Back to Music
https://youtu.be/IluRBvnYMoY (04:43)
Kavinsky - Nightcall
https://youtu.be/MV_3Dpw-BRY (04: 16)
Röyksopp & Robyn "Monument"
https://youtu.be/6c-RbGZBnBI (06:48)
Justice - D.A.N.C.E.
https://youtu.be/sy1dYFGkPUE (03:01)
Ratatat - Cream on Chrome
https://youtu.be/xlcywgEMuGI (03:55)
Empire Of The Sun - Walking On A Dream
https://youtu.be/eimgRedLkkU (03:19)
Disclosure - Help Me Lose My Mind
https://youtu.be/3jTjBt0Enyw (03:56)
Flume - Never Be Like You feat. Kai
https://youtu.be/Ly7uj0JwgKg (03:53)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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İYİLİĞE YOL AÇAN

TEKNOLOJİ
KADİR EMRE AKCİ

İnsanlık için fayda üreten teknolojik girişimlere
hızla değer biçilen, bu girişimlerin yerel ekosistemi aşıp küresel ölçekte talep ve ilgi gördüğü
bir dönemi yaşıyoruz. İnsan için, doğa için kısaca tüm dünya belki de evren için faydalı olabilecek her teknolojik girişim ilgiyi ve desteği
bizce de fazlasıyla hak ediyor. Genellikle hayatı
kolaylaştırdığı ölçüde değer gören teknolojilerin yanında artık hayatı önemseyen, doğanın
geleceği için kaygı duyan akılların ürünlerini
de görebiliyoruz. Akıllı enerji, yeşil mimari,
ekolojik tarım gibi gelecekte daha çok duyacağımız terimlerin ortaya çıkmasını sağlayan bu
girişimler sayesinde geleceğe dair umutlarımız
da yeşil kalıyor. Bu sayımızda, dünyanın daha
iyi bir yer olmasını sağlarken iyiliği de kolaylaştırabilen teknolojilerden birkaç örnek vermeye
çalışacağız.
Tesla’da Oyun Oynamak
Elektirikli otomobillerin öncülerinden ve en çok
rağbet görenlerinden birisi olarak tanıdığımız
Tesla araç içerisinde sunduğu sürüş ve sürüş
dışını ilgilendiren özelliklerden biri olan oyunu
tekrar değerlendirme kararı aldı. Tesla’nın daha
önce araç içerisinde sadece yolcuların oynayabileceği birkaç Arcade oyun sunduğunu biliyorduk. Bu oyunlara erişebilmek için sürücü değil
sadece yolcu olduğunuza dair bir onay vermeniz gerekiyordu. Otomobil ve sürüş güvenliği
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otoritelerinin uzun süredir tartıştığı bu özellik sonunda
yetkili merciler tarafından “tehlikeli” olarak nitelendirildi.
Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin
(NHTSA) kararına göre Tesla artık araç içerisindeki yerleşik ekranda yolcuların dahi video oyunları oynamasına izin
vermeyecek. Bu kararın ardından Tesla bir yazılım güncellemesiyle artık araçlarında bu özelliğin yer almayabileceğini
duyurdu.
Facedrive
Facedrive yerel topluluklara adil, eşit ve sürdürülebilir bir yaşam için sosyal sorumluluk imkânı sunan “insanı ve gezegeni
önceleyen” bir teknolojik girişim. Facedrive’ın amacı toplulukları sürdürülebilir bir şekilde birbirlerine bağlı tutmak.
Bunu yaparken iklim değişikliğiyle mücadelenin toplu bir
sorumluluk olduğuna dikkat çekiyorlar. Çıkış noktası araç
paylaşımı olan girişim gıda dağıtımıyla uygulamaya başladığı yöntemi pandemiyle birlikte sağlık hizmetleri ve daha
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genel hizmetleri ulaştırabileceğiniz bir e-ticaret hizmetine
dönüştürmüş. Teknik olarak bir siparişi gitmesi gereken yere
tek bir taşıyıcı tarafından değil de bu iş için müsait olan çeşitli kullanıcılar tarafından ve müsait olan araçlarla yapılabiliyor. Bu girişim her bir sipariş için bir de ağaç dikme sözü
veriyor. Böylece toplum katılımcı bir şekilde çevresel duyarlılığını somut bir adımla faydaya dönüştürebiliyor.
Plastikten Çanta
Sadece Pasifik Okyanusu’nda Teksas eyaleti büyüklüğünde
bir plastik çöp yığını olduğu tahmin ediliyor. Bu plastik
atıkları sadece toplamakla kalmayıp, onlardan şık çantalar
üreten Got Bag, sürdürülebilirlik konusunda muhteşem bir
adım atmayı başarmış. Plastik atıkları sürdürülebilir seyahat malzemelerine dönüştürme fikriyle yola çıkan girişim,
tamamen geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden üretilen
ilk sırt çantalarını 2016 yılında piyasaya sunmuş.
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RigiTech ve PATH, Senegal'de ilaç, aşı ve laboratuvar
numunesi taşımacılığını desteklemek için hayat
kurtarıcı bir yerel teknolojiyi uygulamaya geçiriyor.
Son yıllarda, yük teslimatı için küçük boyutlu, hafif
drone’lar ortaya çıktı. Sağlık sektöründe ise, temel ilaçlar ve acil durum ilaçları, kan, laboratuvar numuneleri
ve aşı taşımacılığı gibi drone'larla gerçekleştirilen
uygulamalar oldukça ilgi çekiyor. Yük Taşıma Çalışma
Grubu için insansız hava araçları tarafından sunulan
ve erişime açık bir platform olan Tıbbi Drone Teslimat
Veritabanı, şu anda Afrika, Amerika Asya ve Avrupa'da
15 farklı ülkede faaliyet gösteren 15 farklı drone teknolojisi kuruluşunu içeren 29 yeni projeyi listelemekte.
Ek olarak Gana, Ruanda ve Tanzanya’da yaygın olarak
ticari tıbbi drone operasyonları devam ediyor.
Acil ihtiyaçlar için
Ülkelerdeki hükümetler ve sağlık bakanlıkları bu tür
bir nakliye teknolojisinin ortaya çıkışını izlerken, birçoğu drone’ların pozitif bir etki yaratabileceği alanlar
için kendilerine ait sağlık malzemeleri tedarik zincirlerini inceliyor, ayrıca bu teknoloji ve ne tür bir drone
nakliye sisteminin kendi alanlarında en iyi sonucu
verebileceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek
adına araştırmalar yürütüyor. Senegal'de bulunan Le
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS,
Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı) ve Le Plan Sénégal
Emergent (PSE, Gelişmekte Olan Senegal Projesi)
yetkilileri, genellikle mevsimsel hava koşulları nedeniyle karayolu seyahatinin mümkün olmadığı bölgelerde acil ihtiyaçları karşılayarak mevcut sağlık lojistik
sistemlerini desteklemek adına drone’ların kullanımını
bünyesine dahil etmekle oldukça ilgileniyorlar. PATH,
gösterilen bu ilgiyi desteklemek, tıbbi yük teslimatı
için drone kullanımının yararını kanıtlamak ve bu
teknolojiyi tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzak bölgelere erişim
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu PATH ve İsviçreli
Teslimat Drone’u Şirketi RigiTech, bölgenin en kritik
sorunlarından biri olan uzak bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim zorluğunun üstesinden gelmek için
güçlerini birleştirdi. Birlikte, Kovid-19 pandemisinin
ortasında, Senegal'in kırsal bölgesi Foundiougne'da
uzak mesafeler için drone’la tıbbi teslimat operasyonunun ilk adımlarını başarıyla attılar.
Bu operasyonun amacı, Saloum deltasındaki uzak ve
izole bölgelere temel sağlık ürünlerinin daha hızlı ve
daha güvenilir bir şekilde temin edilmesinde tıbbi kargo drone'larının önemini göstermekti. Yol erişiminin
olmaması nedeniyle, Foundiougne ile Djirnda (28 km)
veya Diamniadio (15 km) arası tekneyle gidiş-dönüşler
kurak aylarda birkaç saat sürerken, yağışlı aylarda tamamen imkansız hale gelebiliyor, bu da tıbbi ürünlere
erişimde büyük bir zorluğa neden oluyor.
Başarılı 11 uçuş
Mart 2021'de PATH, Senegal'in Fatick bölgesindeki
Foundiougne ilçesinde RigiTech tarafından sağlanan
bir haftalık drone uçuş gösterisi düzenledi. İlçe tıp
merkezindeki liderler, Saloum nehri deltasındaki adalarda bulunan ve merkeze düz hat üzerinde yaklaşık
25 kilometrelik mesafe içinde yer alan iki sağlık ocağı
belirledi. RigiTech iki drone’unu Senegal'e getirdi ve
PATH, faaliyetlerini desteklemek adına drone kullanımında uzmanlığa sahip yerel bir kuruluş olan Senegal
Flying Labs'ı etkinliğe davet etti. Ekipler, 22-27 Mart
tarihlerinde ilçe merkezi ile merkezden uzakta bulunan
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sağlık ocakları arasında 4’ü gidiş-dönüş
olmak üzere toplam 11 uçuşu başarıyla
gerçekleştirdiler. L’Agence Nationale de
l’Aviation Civile et de la Météorologie
(ANACIM, Ulusal Sivil Havacılık ve
Meteoroloji Ajansı), uçuşlara onay verdi,
drone’ların güvenli bir şekilde işleyişini
ve uçuşa elverişliliğini gözlemledi. Bir
hafta süren gösterimde öne çıkan anlara
PATH web sitesinde yer alan buradaki
videodan erişilebilir.
Elde edilen güvenli ve başarılı bir
gösterinin ardından proje ekibi,
Foundiougne ile Saloum deltasının
uzak adalarında yer alan 7 sağlık ocağı
(Diamniadio, Djirnda, Bassoul, Bassar,
Dionwar, Diogane, Mounde) arasında
düzenli tedarik uçuşu sistemi kurmak
için finansman arıyor.
Bu projenin amacı, Senegal hükümetine, halk sağlığı tedarik zincirinde tek
bir ulaşım modeli olarak insansız hava
araçlarının faydasını ve maliyet etkinli-

ğini değerlendirmede yardımcı olmak
ve eğer bulgular olumluysa, etkinliği
ülke çapına yaymak için gerekli olacak
adımları özetleyen bir plan geliştirmek
için hükümetle birlikte çalışmaktı.
Proje, Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem
Bakanlığı, hükümet yetkilileri, Fatick
ve Foundiougne Bölgesi sağlık idaresi,
PATH, RigiTech ve Senegal Flying Labs
ortaklığıyla gerçekleştirilecek.
RigiTech’in teslimat drone'u çözümü
(AirBridge), birinci nesil drone'unun
(RigiOne) Foundiougne, Diamniadio
ve Djirnda arasındaki uçuşları gidiş
dönüş olarak sırasıyla 15 ve 25 dakikadan daha kısa sürede emniyetli, hızlı ve
güvenilir bir şekilde başarıyla tamamlamasına olanak sağladı. Birden fazla
dönüş uçuşu yapıldı ve 100 km'den fazla
mesafe kat edildi, bu da operasyonun
tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini
kanıtlamış oldu; ek olarak teslimat süresi birkaç saatten yalnızca dakikalara
indirildi.

Acil ilaç ve tıbbi malzemeler
Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA, Ulusal Ecza Tedarik Merkezi) ülke genelinde yer alan bölgesel
sağlık kurumlarına temel ilaç ve tıbbi
malzemeleri tedarik ediyor. Organize
bir lojistik sistem aracılığıyla, bu malzemeler genellikle aylık olarak bölge eczanelerinden ilçe merkezlerine ve sağlık
ocaklarına dağıtılmakta. Foundiougne
ilçesindeki sağlık ocaklarının uzak olması ve klasik ulaşım modellerine göre
daha maliyetli olan tekne kullanımının
zaruri olması sebebiyle malzemeler bu
bölgelere aylık olarak temin edilmekten
ziyade üç ayda bir tedarik edilmektir.
PNA’nın ilgilendiği tüm ürünler sağlık
ocaklarında düzenli olarak stoklanmıyor. Yılan ısırığı için panzehir ve
kuduz aşısı gibi oldukça değerli ancak
nadiren kullanılan maddeler buna iki
örnektir. Bu tedavilere ulaşmak için
hastalar genellikle bölge hastanesine
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sevk edilmekte ve yaşanan gecikmeden dolayı hastaların
sağlık sonuçları olumsuz etkilenebilmektedir. Sağlık ocağından bölge hastanesine tekne ile ulaşım süreleri, bulunulan
yere göre bir ila üç saat arasında değişmektedir, çoğu zaman
hazırda tekne bulunmaz, ayrıca ulaşım ücreti bazı aileler için
fazlasıyla yüksektir. Genellikle sağlık ocaklarında stoklanan
ancak ihtiyaç halinde zaman zaman stokları tükenmiş olabilen başka önemli malzemeler de vardır. Doğum sonrası kanamanın tedavisi için kullanılan oksitosin ya da doğum kontrol
ürünleri bu senaryoya örnek olabilecek niteliktedir. Drone'lar
potansiyel olarak bu tip önemli ilaçlar için esnek ve hızlı bir
nakliye sistemi olarak çalışabilir; aksi takdirde, sağlık ocağı
ve merkezi bölge arasında normal teslimat programının
dışında bir sevkiyat ya da gidiş-dönüş yolculuk yapılması
gerekmektedir. Bu projeyle, tekneyle yapılmak zorunda kalınan fazladan tedarik yolculuklarına kıyasla daha az masraflı
bir sevkiyat, önemli ürünlerin stoklarının bitmesinin önüne
geçilmesi, acil ilaçların gerekli olduğu medikal durumlar gibi
konular hakkında öne sürülen etkili tedbirler yer almaktadır.

D E R G İ / H AYAT K U R TA R A N T E K N O L O J I

Laboratuvar lojistiği
Bu kullanım örneği, çok ilaca dirençli tüberküloz (TB), bazı
HIV testi türleri, COVID-19 testi ve sağlık ocaklarından ilçe
veya bölge tesislerine numune nakli gerektiren diğer teşhisler
için laboratuvar numunelerinin taşınmasını da içeriyordu.
Senegal sağlık ocakları, bazı tanı testlerinin yapılabileceği
bir donanıma sahiptir. Ancak diğer teşhislerin konulabilmesi
için yalnızca ilçe veya bölge hastanelerinde yer alan laboratuvarlarda bulunan ekipmanlar veya uzmanlık gerektirmektedir. Foundiougne adalarındaki sağlık çalışanları toplanan
numuneleri biriktirir ve ara sıra ilçe veya bölge laboratuvarlarına götürür. Bu durum, numunenin kalitesinin bozulmasına sebep olur ve testin işleyişi üzerinde olumsuz bir etki
yaratabilir. Test sonuçlarının güncelliğinin korunması ve
nakliye maliyetinin uygun olması önerilen etkili tedbirler
arasındadır. Böylelikle alınabilecek potansiyel tıbbi önlemler,
ilk sağlık sistemi temasından itibaren tedavinin başlamasına
kadar geçen süreyi kapsar.
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Kan lojistiği
Ayrıca, bu kullanım örneği, resmi kan tedarik merkezlerinden stokları tükenmiş ve cüzi miktarda kan gereksinimi olan
hastanelere kan taşınmasını da içeriyordu. Sağlık Bakanlığı'nın Senegal genelinde, çoğunluğu daha büyük hastanelerde bulunmak üzere toplamda 23 kan tedarik merkezi
mevcut. Bu tedarik merkezleri, büyük miktarlarda kanı kendi
bölgelerindeki hastanelere düzenli olarak temin etmek için
kamyonlar kullanmaktadır. Taşınan kan 2°C ile 6°C arasında
bir sıcaklıkta tutulmalıdır; kamyon nakliyesi sırasında bu
sıcaklığın korunması zor olduğundan bazen nakledilen kanın
kalitesinde bozulmalar görülebilmektedir. Kamyonla taşınan
hacimler drone taşımacılığı için oldukça fazladır. Ancak hastanelerde genellikle acil kana ihtiyaç duyan hastalar bulunur,
stokların tükendiği durumlarda hastanın kan nakli için farklı
bir yere sevk edilmesi gerekir; nitekim bu da maliyetli ve
riskli bir süreçtir. Bu gibi durumlarda drone'lar, belli miktar-

da kanın, ihtiyaç duyan hastaların olduğu yerlere isteğe bağlı
olarak taşınabilmesine olanak sağlar. Projemizin bu aşamasında, Fatick'teki bölge hastanesinden Foundiougne ilçe sağlık merkezine gerçekleştirilen transferler yer almakta. Hasta
sevkine kıyasla maddi tasarruf, stokları tükenmiş bir tesiste
kana ihtiyac duyan hastalar için daha iyi tıbbi imkanlar ve
kan israfında azalma da önerilen etkili tedbirler arasında yer
almaktadır.
Sadece hükümet, sivil havacılık, yerel yönetimler, hastaneler
ve bir bütün olarak toplumun desteğini güvence altına almakla kalmayan PATH Senegal’in, aynı zamanda pilot projenin
ilerisini görüp Senegal Flying Labs’ten yerli drone operatörlerini görevin bir parçası olmaya davet ederek sürdürülebilir
ve geleceğe hazır bir çözüm ileri süren önceki çalışmaları
olmadan bu projenin hayata geçmesi hiç şüphesiz ki mümkün
olmazdı.
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Bu projenin amacı, Senegal hükümetine, halk sağlığı tedarik zincirinde tek
bir ulaşım modeli olarak insansız hava araçlarının faydasını ve maliyet
etkinliğini değerlendirmede yardımcı olmak ve eğer bulgular olumluysa,
etkinliği ülke çapına yaymak için gerekli olacak adımları özetleyen bir plan
geliştirmek için hükümetle birlikte çalışmaktı.
Senegal Flying Labs operatörlerinin
RigiTech’in pilotları ile yan yana
drone’ları kullanması, bu teknolojinin
yerel olarak sürdürülebileceği vizyonunu kanıtlamış oldu. Teknoloji konusunda son derece motive, yetkin ve bilgili
Senegalli drone pilotlarından oluşan
genç ekip, RigiTech’in tıbbi AirBridge’inin geleceğini Senegal’de güvence
altına almaya yardımcı olacak.

Tüm operasyonlar, sistemlerin emniyetini ve güvenilirliğini kontrol etmek
için etkinlik sırasında alanda bulunan
müfettişleriyle ANACIM’den (Senegal
Sivil Havacılık Otoriteleri) özel bir
görüş hattı ötesi uçuş (BVLOS) izniyle
gerçekleştirildi. Yapılan testler, RigiTech
teknolojisini tüm Senegal'e yaymak için
uzun vadeli bir yetki alınmasının onaylanmasında temel olarak kullanıldı.

Tüm ortaklar, önümüzdeki aylarda
Senegal’in teknolojinin ön saflarında
yer almasını sağlayacak, ülke genelinde yerel olarak işletilmesi planlanan,
sağlık sistemini daha da iyiye götürecek
ve böylelikle birçok hayat kurtaracak
olan AirBridge ağlarının kullanıma sunulmasına yönelik kapsamlı bir tanıtım
yapılması için etkin bir şekilde fırsatları
araştırıyor.
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Dronlar artık afet durumlarında ya da ulaşımın güç olduğu
yerlere insani yardım eriştirmede aktif olarak kullanılıyor.
Kullanım alanlarının başındaysa arama-kurtarma çalışmaları, sağlık, atık yönetimi ve insani yardım geliyor.
Üç dört yıl önce dünyadaki önemli teknoloji şirketlerinin
bu konu çalışmalara başladığı duyurulmuştu. Onlardan biri
de Land Rover adlı ünlü şirketti. Discovery model aracını
Avusturya Kızılhaç Örgütü için arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere insansız hava aracı (drone) gibi
özellikler ekleyerek yeniden tasarladı.
İnsansız hava aracı donanımına sahip araç, artık acil durum
müdahalesi gerektiren arama kurtarma gibi operasyonlarda
kullanılabiliyor.
Discovery’nin tavanına entegre edilen drone, araç hare-
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ket halindeyken bile havalanabiliyor. İnsansız hava aracı,
kızılötesi kamerası sayesinde tünel gibi karanlık ortamlarda
da görüntüleme yapabiliyor. Uçan drone vasıtasıyla canlı
görüntüler acil ekiplerine iletilebilir ve böylece ekiplerin
heyelan, deprem, sel ve çığ gibi durumlara hızlı ve etkili
şekilde müdahale etmeleri sağlanabilir.
Türk Kızılay da geçtiğimiz aylarda insansız hava araçlarının lojistik faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik bir projeyi
hayata geçirdi. Bu araçlarla hastaneler ve kan merkezleri
arasında kan ve kritik medikal malzemelerin nakli, acil
durum lojistiği gibi çalışmalar yapılması planlanıyor.
Önümüzdeki günlerde teknoloji harikası bu insansız hava
araçlarını insani yardım götürürken gökyüzünde sıkça
göreceğiz.
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İNSANLIĞA HIZMET YOLUNDA

TEKNOLOJIK ATILIM
S E R N U R YA S S I K AYA
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Dünyamız her geçen gün dijitalleşiyor. İnternet teknolojilerinin, cep telefonu ve giyilebilir diğer teknoloji cihazlarının son
10 yılda hayatımıza daha da derin nüfuz etmesi, değiştirici ve
dönüştürücü bir rol oynuyor. İnsanlığın birbiriyle olan bağlantısının ve iletişiminin tarihte hiç olmadığı kadar arttığına
şahit oluyoruz.
Nasıl ki bir dönemler telgraf, telefon ve radyo gibi cihazlar
iletişim alanında devrim niteliğinde değişikliklere yol açtıysa,
internet ve dijital tabanlı, bulut teknolojisi ve büyük bir hızla
ilerleyen yapay zekâ araştırmaları, bize daha önce hiç tecrübe
etmediğimiz başka bir dünyanın kapılarını açmakta.
Milli teknoloji hamlesi
Türkiye gibi yetişmiş genç ve dünya ile entegre bir nüfusa
sahip bir ülkenin, bu değişimden etkilenmemesi düşünülemez. Sanayi devrimini ancak son vagonda yakalayan Türki-

ye’nin bu geç kalmışlıktan çıkardığı dersle son 20 yılda yerli
teknoloji alanında hem kamu, hem özel hem de sivil toplum
alanında önemli bir farkındalığa sahip olduğu görülmekte.
"Milli Teknoloji Hamlesi" diye tanımlanan bu farkındalığın,
bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik ve
destekleriyle yürütülmesi, Türkiye’nin dijital çağın aktörlerinden biri olma hedefinin garantisini oluşturmakta. Bu çerçevede
geçen ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜBİTAK ve TÜBA
Bilim Ödülleri programında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin
küresel yenilik endeksinde 2021 yılında 10 basamak yükselerek
41. sıra ile ilk 50’de en fazla yükseliş gösteren ülke olduğunu
kaydetmesi, atılan tohumun filiz verdiğini ve güçlendiğini
ortaya koyan önemli bir veri oldu.
Teknofest kuşağı yükseliyor
Türkiye’nin son 20 yılda kara, hava, deniz ve internet ağlarıyla alt yapısını güçlendirmesi, benzer rakipleri arasında ve
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çevre coğrafyasında öne çıkan bir ülke olmasının
sonucunu doğurdu. Güçlü alt yapı sayesinde hem
düzensiz göç ve ancak yüzyılda bir görülecek
bir küresel salgın karşısında, Türkiye’nin hızlı
ve etkin cevap vermesini de beraberinde getirdi.
Buna ek olarak, Türkiye’nin savunma sanayii
alanında yerli ve milli hamlelerini güçlendirmesi
ve bu atılımın İnsansız Hava Araçları teknolojisi
alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi,
ülke içinde teknolojiye olan ilginin ve yatırımın
katlanarak artmasına sebep oldu. Bayraktar TB2
silahlı insansız hava aracı ile ete kemiğe bürünen
bu teknoloji hamlesi, Türkiye’nin yapay zeka,
otonom sistemler, aviyonik ve alt sistemler, ağ
merkezli yazılım gibi alanlarda yetkinliğini artırmasının da önünü açtı. Bu açılımın Teknofest
festivalleri ile Türkiye’nin genç nüfusu ile buluşturulması, ülkenin dijital teknolojiler alanında
güçlü halk desteğini sağladı. Unutmayalım ki bugün dünyayı tanımlayan internet de aslında bir
askeri teknoloji olarak üretilmiş sornasında genel
kullanıma açılmıştı. Baykar holding tarafından
hayata geçirilen Bayraktar TB2 sisteminin de
benzer bir etkiye sahip olmasını ve hayatın tüm
alanını etkilemeye başladığını şimdiden şahit ol-

FOTOĞRAF AA / PAUL HENNESSY

maktayız. Teknofest Kuşağı ile Türkiye’nin “insani yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu dijital uzaya
taşıyacağı söylenebilir. Bu devrimin meyvelerinin
9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı
tarafından yayınlanan Milli Uzay Programında
alınacağını söylemek yanlış olmaz.
Akdeniz ve Afrika kapsama alanında
Uydu teknolojileri alanında Türkiye’nin sayılı
ülkeler arasına son yıllarda yaptığı atılımlarla
girdiği görülmekte. Pandeminin etkisini en sert
hissettirdiği bir dönemde hem yılın ilk aylarında Türksat 5A hem de Aralık ayının sonunda
Türksat 5B uydularının SpaceX tarafından dünya
yörüngesine fırlatılması, yerli ve milli teknoloji
hamlesinde kritik bir eşiğin de aşılması anlamına geliyor. Her iki uydunun da aktif konuma
ulaşmasıyla, hem Akdeniz’in tamamı ve Afrika
gibi 21. yüzyılın ana aktörü olacak bir kıtanın neredeyse tamamında etkinlik sağlamasının önünü
açacak. Bu da elbette, Türkiye’nin bu coğrafyalarda yürüttüğü insani ve ekonomik faaliyetleri
güçlendirmesinde çarpan etkisi yapacak. Elbette
Türksat 5B vasıtasıyla, Türkiye’nin her noktasına
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internet hizmetinin sunulması hem dijital vatanın
gelişmesi ve hem de ülke içinde fırsat eşitliğinin
sağlanması için oldukça önemli bir katkı sağlayacak.
Son olarak yerli elektrikli otomobil TOGG’a yapılan
teknoloji yatırımı, Türkiye’nin çok taraflı ve çok
boyutlu bir teknoloji atılımını yürüttüğünü gözler
önüne sermekte. “Bir otomobilden daha fazlası” sloganıyla sunulan Türkiye’nin yerli otomobil markası
TOGG, Türkiye için yeni çağın teknolojilerine uyum
sağlaması ve katkı vermesinin de önünü açıyor. Use
Case Mobility kavramıyla otonom, akıllı ve elektirikli sistemleri kendi bünyesinde birleştiren TOGG,
Türkiye’nin ileri teknoloji alanında oturacağı saç
ayaklarından birini oluşturuyor.

Sağlık teknolojisinde atılım
Ocak 2020’de Çin’den tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını da Türkiye’nin teknoloji atılımında
yeni bir pencerenin aralanmasına sebep oldu.
Salgın döneminde, yerli ve milli yazılımla üretilen
Türkiye Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla
pekçok gelişmiş ülkeden önce salgının takibi ve
kontrolü anlamında önemli bir adımı attı. Öyle ki
HES, Apple Store Award 2021’de en iyi uygulama ödülünü kazandı. Yine salgın döneminde acil
ihtiyaç duyulan solunum cihazının Sağlık Bakanlığı
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde,
Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendisleri-
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nin seferberliğiyle seri üretimine başlanması ve 30’dan fazla ülkeye
ihraç edilecek kapasiteye ulaşılması, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında sahip olduğu know-how ve alt yapının gücünü ortaya
koydu. Geliştirilen teknolojinin ihtiyaç sahibi ülkelerle hiçbir ön
şart olmadan paylaşması, insani diplomasinin önemli örneklerinden
biri olarak da tarihe geçti. 2021’in son günlerde, Kovid-19’a karşı
Turkovac aşısının acil kullanım onayı alması ise, sağlık teknolojileri
alanında Türkiye’nin dünya için de bir kazanım olan son hamlesi
oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi Türkovac’ın
seri üretime geçmesiyle tüm dünyanın hizmetine sunulması, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarının neden önemli olduğunu bir
kez daha kanıtladı.

Sanayi devrimini ancak son
vagonda yakalayan Türkiye’nin
bu geç kalmışlıktan çıkardığı
dersle son 20 yılda yerli teknoloji
alanında hem kamu, hem özel hem
de sivil toplum alanında önemli
bir farkındalığa sahip olduğu
görülüyor.
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“TÜRKIYE VE AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK GIRIŞIMCILIK
MERKEZINI AÇMIŞ
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Teknopark İstanbul ne zaman ve nasıl bir
misyon ile kuruldu?
Teknopark İstanbul 1987 yılında bir İleri
Teknoloji Projeleri Destek Projesi (İTEP)
olarak başladı ve 2010’da da temeli atıldı.
2013’de ise ilk etaplar tamamlandı. 2021
itibariyle 407 firma, 2 bin 576 milli proje ile 7
binden fazla Ar-Ge mühendisine ev sahipliği
yapar hale geldik. 2018’de Genel Müdürlük
pozisyonuna atanmam ile birlikte marka
bilinirliğine yönelik çalışmalarımız değişti ve
yeni bir yol haritası çizdik.
2020’den sonra; inşaatlarımızı, KPI’larımızı agile sistem üzerinden BIM modeli ile
uluslararası standartlarda hayata geçirmeye
başladık. Kuluçka merkezimizin lansmanı
ile birlikte Türkiye ve Avrupa’nın en büyük
girişimcilik merkezini açmış olduk.
Misyonumuz paydaşlarımızla birlikte insanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik
yeniliklere ev sahipliği yapmak, ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak, bilgi
toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek,
akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek
teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı
sağlamak. Tüm bunları yaparken, hedeflenen
odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren
firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek, bilim ve iş dünyasını karşılıklı etkileşim içerisinde bulundurmak, Türkiye’nin en ileri teknolojiye sahip
Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ileri teknoloji
işletmelerinin büyümesini sağlamak, teknolojik ve sosyo-ekonomik büyümeyi teşvik
etmek ve ülkenin rekabet gücüne katkıda
bulunmaktır.
Teknopark İstanbul’un diğer teknoparklardan farklı yönleri nelerdir?
Bünyesinde 12’den fazla üniversitenin ArGe, araştırma ve eğitim ofisi, laboratuvar ve
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atölye gibi unsurlarını barındıran Teknopark
İstanbul, aynı zamanda kamu – üniversite
– özel sektör iş birliğinin ülkemizde en iyi
sağlandığı bir merkez konumunda bulunmaktadır. Teknopark İstanbul, bu noktada
Türkiye’deki diğer emsallerinden ayrışarak,
teknopark ve bilim parkı konseptinde dünyadaki emsallerine uymaktadır diyebiliriz.
Ar-Ge çalışmalarının ticari bir değere kavuşmasının oldukça önemli olduğu bilinciyle
hareket eden Teknopark İstanbul; şirketleri,
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve odaklı
olarak kurduğu kümelenmeyle destekliyor.
TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen projelerin
patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken; SAHA İstanbul (İstanbul
Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi
Derneği), İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), Türkiye Siber Güvenlik
Kümelenmesi isimli kümelenmeler ise, ilgili
odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli
araştırma alanları tesis etmek amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor.
Bu kümelenmeler; dışa bağımlılığı ortadan
kaldırmak, milli teknolojilerin üretimini artırmak ve devletimizin yerli sanayiyi geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurmak için bir araya gelen şirketlerden
oluşuyor. Her biri ülkemiz için kritik önem
taşıyor.
Şu anda hangi projeler ve faaliyetler var
gündeminizde?
Teknoparklar dünya genelinde, Uluslararası
Bilim Parkları Birliği (IASP) ve Asya Bilim
Parkları Birliği (ASPA), çeşitli uluslararası
yapılar altında toplanıyor. Bugün dünyada
1000’e yakın teknopark faaliyet göstermekte.
Bu sayı kuluçka merkezleriyle birlikte 4 bine
ulaşıyor. Bu teknoparklar periyodik olarak
farklı ülkelerde bir araya gelmekte. Bu an-

Teknopark İstanbul
Genel Müdürü Bilal
Topçu “insanlığın
iyiliği için teknoloji”
alanında yaptıkları
çalışmaları ve yeni
projelerini 1868’e
anlattı.
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lamda biz de Teknopark İstanbul olarak
2023’te Türkiye’de ASPA’ya ev sahipliği
yapacağız. Burada Silikon Vadisi gibi
tüm dünya devleri de olacak.
Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) fuarı ve Barcelona’da
düzenlenen MWC Elektronik Fuarları’na
da düzenli olarak katılmaya devam ediyor ve ülkemizi temsil ediyoruz.
Diğer yandan Beyoğlu’nda yer alan
“Uydu Kuluçka” merkezimizin müjdesini
de çok yakında vereceğiz. Pendik’teki
merkez kampüsümüzün 3. etapları da
önemli gündem konularımızdan biri
durumunda.

“İnsanlığın iyiliği için teknoloji” alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Okurlarımızla paylaşır mısınız?
Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde (Cube Incubation) sadece ülkemiz
için değil aynı zamanda tüm insanlığın
faydasına olacak pek çok buluşa imza
attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu
kapsamda size iki çok önemli örnek
verebilirim.
İlki ‘ISIF 21’de Grand Prix ödülü
kazanan Turing Kimya Endüstri Sanayi
ve Ticaret AŞ’nin "X-ray ve radyasyon
engelleyici fonksiyonel bir kompozit ve
bunun hazırlanması için bir yöntem" adlı
buluşu. Bu buluş dünyada X-Ray ışınlarının engellenmesi için bugüne kadar kul-

lanılan insan sağlığına oldukça zararlı,
uygulaması kolay olmayan ve ağırlığı ile
zorluklar yaratan kurşun ve kurşun bazlı
ürünler yerine bor madeni kullanılarak
geliştirilen kompozit bir malzemenin
üretimini kapsıyor. Arkadaşlarımız bu
çalışmalarıyla insanlık adına gurur duyduğumuz bir buluşa imza attılar.
İkincisi ise Hülya Dağöttüren adında
uzman biyolog bir girişimcimiz, Umayana firması ile radyoterapi ve kemoterapinin yan etkisi olan tedavisi zor yara
ve yanıkları iyileştiren, bu problemlerin
tekrarını önleyen iki ürünü Teknopark
İstanbul’da geliştirdi. Global rakipleri
bulunmayan ‘Murnia Jel, Murnia Krem’
isimleri ile ticarileşen ürün formülleri
ABD, AB ve Türkiye’de patentlendi.
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Bünyesinde 12’den fazla üniversitenin Ar-Ge, araştırma ve eğitim ofisi, laboratuvar ve atölye gibi
unsurlarını barındıran Teknopark İstanbul, aynı zamanda kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin
ülkemizde en iyi sağlandığı bir merkez konumunda bulunmaktadır.

F O T O Ğ R A F A A / T E K N O P A R K İ S T A N B U L

Radyoterapi esnasında tükürük bezlerinin yanması sonucu
ömür boyu ağız kuruluğu çeken hastalar için geliştirdiği ürünleri de ticarileştiren Umayana, ABD’de de aynı isimle faaliyet
gösteriyor ve dünya pazarına açılmayı hedefliyor.
Teknopark İstanbul’a nasıl başvurulabilir?
Yerli ve yabancı şirketler, Teknopark İstanbul’da yer almak
için online başvuruda bulunabilir. Yapılacak ön değerlendirmenin ardından, başvurusu olumlu görülenler, Projeleri
Değerlendirme Kurulu’na sunum yapmak üzere davet edilmektedir. PDK’dan da olumlu sonuç alınması durumunda,
başvuru Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tüm değerlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayan başvuru sahipleri için
Teknopark İstanbul’da yer tahsis süreçleri başlar.
Teknopark İstanbul’da tahsisler hedef sektörler olan savunma
sanayii, havacılık ve uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji,
sağlık bilimleri, ileri malzeme, endüstriyel yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yapılmaktadır. Ofis tahsisi
başvurusu için şirketlerin en az bir Ar-Ge projesi mevcut
olmalıdır.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi olan Cube Incubation'da yeni girişimcilere yer, sekretarya desteği, iş planı,
lisanslama, patent, fikri mülkiyet hakları ve benzeri konularda
danışmanlık ve eğitim hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Yeni
şirket kuracak girişimciler de Kuluçka Merkezi’ne başvuruda
bulunabilirler. (Başvuru adresi: https://www.cubeincubation.
com/)
Yeni yıl için planlarınızda neler var?
Öncelikle Türkiye’nin ‘Derin Teknoloji’ Merkezi ve Avrupa’nın
en büyük Kuluçka Merkezi’ne sahip bir Teknopark olarak hem
ülkemiz hem de dünya için önemli Ar-Ge çalışmalarına ve yeni
buluşlara imza atmaya devam edeceğiz. Yalnızca ulusal ve
uluslararası fuar, kongre ve etkinliklerde Teknopark İstanbul olarak yer almakla kalmayıp, ülkemizde de dünyanın bu
alandaki liderlerini ağırlayacağız. Teknopark İstanbul olarak
mevcut faaliyetlerimizin yanı sıra yenilikçi projelerimiz ile
de daha fazla genç beyni Kuluçka Merkezi’mize çekecek ve
buluşlarını hayata geçirecek imkânı sağlayacak etkinliklere de
devam edeceğiz. Oyun endüstrisi içinde önemli faaliyetlerimizi de yine 2022’de görmeniz mümkün olacak.
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DÜNYANIN TEKNOLOJISI
H A S A N M E R T K AYA

Bugün teknolojinin tek bir membaının olmadığını, doğu ve batıda eş zamanlı gelişen bir yarış
halinde baş döndürücü bir hızla geliştiği hepimizin malumu. Çılgınca bir yarış halinde devam
eden bu gelişim sürecinin de tıpkı kültür sanat ve mimarinin merkezi olan dünya kentleri
benzeri şehirleri, havzaları var.
Güncel bir terim gibi gözükse de teknoloji kadim bir kavram
aslında. Tekno Yunanca “zanaat, el sanatları, beceri, yetenek’’
anlamında kullanılıyor. Tekno+loji; işlerin yapılması, mal ve
hizmetlerin üretilmesi, ham değerleri işleyip katma değerli
hale getirilmesi “bilgisini” ifade ediyor. Bin yıllarca üzerine
eklenerek çoğalan teknoloji bilgisi özellikle 19, 20 ve içinde
bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde en büyük aşamasını kat etti. Başındaki “a” olumsuzluk eki ile maddenin parçalanamayan en küçük zerresini ifade eden atom 20. yüzyılda
parçalandı. İnsanoğlu bu yüzyılda uzaya gitti. Görüntü nakli
yapıldı, uzak yakın kılındı…

Teknolojiye hakim olmak
Aslında hikâye hep aynıydı; teknolojiye hakim olan sisteme
de hakim oldu. Teknoloji güç, güç egemenlik demekti ve öyle
de oldu. Roma’nın askeri teknolojisi barbar(!) Kuzey Avrupalı
kavimlere boyun eğdirdi. Hayatın askeri güce dayalı olduğu
fetihler çağında Osmanlı ateş gücü doğuda ve batıda rakiplerine diz çöktürdü. Bugün de durum aynı. Teknoloji hayatın
akışını belirliyor. İşlerin yürütülme “bilgisi” kimde yoğunsa, mührü taşıyan zamanın Süleyman’ı da o oluyor. Burada
önemli olan ise teknolojinin hangi medeniyet tasavvuruna
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hizmet ettiği. İyiliği varlığını zemini, omurga sıkılan bir
anlayışın, insan dışında da tüm mahlukata ve hatta eşyaya
dahi bir hürmet nazarıyla bakan bir zihin dünyasının elinde
teknoloji barışın, dostluğun ve insanlığın yararına çalışan
bir trenin lokomotifi oluyor. Dünya ve içindekileri kendine
musahhar kılınan ve bir hürmet bir htiram vesilesi olarak
bunları insana sunan var ediciye bir imtihan ve şükür vesilesi
görmeyen maddeci ve hegemonik tasavvurlarda ise acı ve
ölüm kusan bir dinamiğe dönüşüyor.
Bugün teknolojinin tek bir membaının olmadığını, doğu ve
batıda eş zamanlı gelişen bir yarış halinde baş döndürücü bir
hızla geliştiği hepimizin malumu. Çılgınca bir yarış halinde
devam eden bu gelişim sürecinin de tıpkı kültür sanat ve
mimarinin merkezi olan dünya kentleri benzeri şehirleri,
havzaları var. Örneğin ABD Kuzey Kaliforniya'daki San
Francisco Körfez Bölgesi'nde yer alan Silikon Vadisi ileri
teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi olarak öne çıkan bir soft teknoloji
merkezi. Uzakdoğu’da ise Japonya’da Tokyo ve havzası.
Tokyo birim alana düşen insan sayısı bakımından dünyanın
en kalabalık şehri. Japonya kökenli küresel teknoloji devlerinin merkez üssü olan Tokyo’da ulaşım altyapısı gerçekten ve
abartısız dünyanın eniyisi. Burada “yarın sabah 07.03’te şu
metronun falanca hattının, filanca kapısında buluşalım” cinsinden randevular ile hayatımın en büyük şaşkınlıklarından
ve randevuya geç kalma streslerinden birini yaşamıştım. Her
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yıl 2.3 milyar yolcu taşıyan Tokyo metrosunda gecikme oranı
neredeyse sıfıra yakın.
Kelebek etkisi ve çoklu gelişim
Tokyo’da Akihabara semti de dünyanın en kült teknoloji
merkezlerinden biri. Japon teknolojisinin üretip sunduğu
tüm teknolojik ürünler tüm dünyada ilk iki ay sadece Akihabara’da piyasaya sunuluyor. Yani teknoloji sadece teknoloji
değil, çok ciddi bir de ideoloji ve ait olduğu kültürün bayrak
taşıyıcısı konumunda. Bluetooth teknolojisinin geliştirildiği
Danimarka’da 90’lı yıllarda Intel’de çalışan Jim Kardach
isimli mühendisin 10. yüzyılda yaşamış olan Danimarka kralı
Herald hakkında okuduğu bir kitaptan ilham alarak kralın
lakabı olan “Mavi Dişli Herald”dan ürettiği yeni teknolojiye
bluetooth adını vermesi de bu durumun somut bir örneği.
George Eastman’ın New York Rochester’da geliştirdiği ham
filmi kullanarak, William Dickson ve Thomas Edison'un
1892'de icat ettiği 35 mm film teknolojisi bu kent ve bölgeleri
uçurmakla kalmamış, Eastman Kodak ve Fuji Film şirketlerini de birer dünya devi haline getirmişti. Burada belirtmek
istediğim husus, teknolojik bir gelişmenin deyim yerindeyse
etrafında bir kelebek etkisi oluşturup, çoklu gelişim meydana getirmesi. Uluslararası araştırma kuruluşu 2th in know
verilerine göre dünyada en çok girişim ve yazılımcı barındıran şehir Londra. Tahminleri Londra’da bilgi teknolojileri

31

32

1868

D E R G İ / D Ü N YA N I N T E K N O L O J I S I

Aslında hikâye hep aynıydı: Teknolojiye hakim olan
sisteme de hakim oldu. Teknoloji güç, güç egemenlik
demekti ve öyle de oldu.
istihdamı ilginç bir şekilde Kaliforniya eyaletinin
tamamından daha fazla ve bu istihdamın gelecek
on yılda yeni yüksek teknoloji alanları istihdamları ile artacağı ön görülüyor. Yine zaten oldukça
kadim ve gelişmiş bir metro ağı olan şehirde bu
ağın, Avrupa'daki en büyük inşaat projesi olan, 20
milyar dolar bedelli akıllı metro ve tren şebekesi
projesi ile daha da sofistike kılınması çalışması
da devam ediyor. Yüksek teknoloji istihdamında
ABD’de ise Los Angeles ilk sırada geliyor. LA
County Economic Development Corporation 2014
raporuna göre bölgede bu alanda üretilen toplam
gelir 58 milyar dolar. Teknolojinin en önemli itici
motivasyonlarını kuşkusuz AR-GE çalışmaları
sağlıyor. AR-GE’de Boston ABD'deki lider kentlerden. Geleceğin baç döndürücü teknolojilerinin
tasarlanıp geliştirildiği MIT, Harvard, Tufts gibi
seçkin üniversitelerin yanı sıra, Facebook -yeni
adıyla Meta- gibi devlerin AR-GE laboratuvarları
da Boston’da. ABD’nin isim telaffuzu en az Boston
kadar havalı şehirlerinden biri olan Chicago’da
yüksek bilgi teknolojileri istihdamında ABD'de ilk
beş içinde. CityWorks adlı kentsel ulaşım ve enerji
dönüşüm projesi kenti geleceğe taşıyan büyük
hamlelerden. Tabii ABD demişken New York’un
da hakkını vermek lazım tabii. Şehrin alt yapısı
eski fakat nüfus ve ekonomisi ise bir o kadar ilerici
ve dinamik. Burada sekiz bin civarındaki yüksek
teknoloji girişimi yüz binden fazla beyaz yakalıya

istihdam olanağı sağlıyor. Manhattan civarını
kapsayan LinkNYC adlı bedava kamusal WiFi ağı
son derece iyi çalışıyor ve kentin çeperlerine doğru
yayılıyor. Bu da iletişim ve iş akışlarında hızı,
performansı ve kaliteyi artırıyor. Yine Uzakdoğu’ya uzandığımızda Güney Kore’nin, özellikle de
başkent Seul’ün tam bir teknoloji kenti olduğunu
görüyoruz. Seul, geleceği çoktan bugün yaşamaya
başlamış olan bir şehir. En son 2015 yılında ziyaret
ettiğim Seul’den hızlı trenle ülkenin en ucundaki
Yeosu şehrine saatte 580 km süratle giden hızlı
trenle seyahat etmiştim. Yine 2th i nknow araştırmasına göre, dünyada en çok patent üreten, akıllı
telefonlardaki LTE teknolojisini geliştiren bir
şehir Seul. Değer ve geleneklerinden taviz vermeden yaşadığı bu dönüşüm ve ABD ile Avrupa'daki
pek çok metro sistemine dakiklik ve sorunsuzluk
anlamında fark atan metro sistemi ile en çok gıpta
ettiğim şehirlerin başında geliyor Seul. Tokyo ve
Singapur dışında ne Londra’da, ne New York, Los
Angeles ya da Boston’da bu gıpta hissini bu denli
yaşamamıştım. Bu noktada muhteşem havaalanı, yüksek donanımlı finans merkezleri ve yeni
yatırımlarla daha da gelişen etkileyici metro ağı ile
Singapur’u da bir cümle ile anmış olalım. Uzakdoğu’da ekonomi ve teknolojisi ile Çin’le yarışan
Tayvan’ın Taipei şehri de Asus, MSI, Gigabyte
ve Acer gibi devlerin merkezlerini barındıran,
donanım ve endüstriyel tasarımda Asya'nın önde
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gelen merkezlerinden. Unutmamamız gereken
bir Uzakdoğu şehri de, Çin ile zaman zaman
gergin dönemler yaşayan Hong Kong. Dünya
genelinde internet bağlantı hızlı en yüksek
şehirlerden biri olan Hong Kong 2016’dan itibaren teknoloji ihracatında inanılmaz bir artış
yaşamaya başladı. Bu ivmenin dikkat çekici
biçimde hız kazandığı 2016 yılında gerçekleştirdiği 243 milyar dolarlık yüksek teknoloji
ihracatı başta bölgeyi ve genelde de tüm dünyayı kıskandırdı. Çünkü bir şehir devleti olan
Hong Kong’un bu yüksek teknoloji ihracatı
tüm ihracatının yüzde 51'i demekti! Teknoloji
kentleri arasında Kanada’nın Toronto şehri
ilgi çeken, farklı bir örnek. Burası kelimenin
tam anlamıyla “kobi” teknoloji şirketleriyle öne
çıkıyor. Ülkenin teknoloji firmalarının yüzde
30'u Toronto'da ve çoğunda çalışan sayısı elli
kişinin altında. Ülkenin bir şehri Vancouver’de
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de yıllık toplam ciroları 2 milyar doları aşan
600'den fazla irili ufaklı dijital medya girişimi bulunuyor. Kıta Avrupa’sında ise 2025'te
benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlayan
Amsterdam finansal teknolojiler, enerji ve Hollanda’nın geleneksel girişimcilik kültürünün
merkezi olmasıyla belirginleşiyor. Teknoloji
denilince Avrupa’da ilk akla gelen ülkelerden
birisi de Almanya. Almanya’da da Münih,
Berlin ve Stuttgart.
Rol model Türkiye
Münih kişi başına düşen patent sayısında Almanya içerisinde birinci kent. Dünyanın sayılı
teknoloji devlerinden, muazzam bir kurum
kültürü ve tarihi olan Siemens'in merkezi de
Münih’te. Dolayısıyla, 550 Amerikalı bilgi teknolojileri şirketinin Avrupa ofisinin Münih'te
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bulunması bir tesadüf değil. Özellikle otomotiv
sektöründe küresel ölçekte hemen hemen bütün otomotiv firmalarının temsil merkezlerinin bulunduğu
Berlin bir dünya teknoloji kenti. Kökleri 19. yüzyıla
kadar giden, girişim sermayesi yatırım oranları ile
Avrupa'da ilk üçte yer alan ve son derece güçlü bir
otomotiv girişimci ekosistemi var Berlin’de. Stuttgart ise yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte
en çok patent başvurusunda bulunan beşinci şehir.
Porsche, Daimler, IBM, Bosch gibi devlerin merkezlerinin bulunduğu şehir Almanya’nın endüstri alt
yapısı ile dikkat çeken havzalarından.

Burada açıkçası bir öz eleştiri yapmamız gerek diye
düşünüyorum. Dünyanın teknoloji üreten, ürettiği
teknolojilerle katma değerler, yeni istihdam alanları açan ve sonuçta dünyanın akışına yön veren
tüm bu şehirler içerisinde maalesef ait olduğumuz
kültür ve medeniyet dünyasından, daha açık bir
ifadeyle, İslam kültür atlasından hiçbir şehir yok…
Coğrafyamızın büyük çoğunluğu acılar, yokluklar
ve görüş ayrılıkları ile bölünmüş durumda. Sekiz
yüz yıl boyunca günümüz teknolojilerine temel
teşkil eden, dünya bilimler tarihine sayısız katkılar
sunan, dijital dünyayı meydana getiren yokluğun
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ifadesi olan sıfır ile beraber ondalık sayı sistemini ortaya koyan bir medeniyetin geldiği yer içinde
bulunduğumuz bu hazin hal olmamalı. Bunu kabul
edemeyiz, içimize sindiremeyiz.Son yıllarda attığı
teknolojik adımlarla otomotiv, savunma ve uzay teknolojileri ile tıp alanında Türkiye haklı, hak edilmiş
bir gurur tablosu ortaya koyuyor. Bu noktada da tüm
İslam coğrafyasının akl-ı selimi umudunu Türkiye’ye
bağlamış, Türkiye’yi rol model almış durumda. Çünkü
değerlerimizden miras aldığımız iyiliğin ve iyilerin gücünü artırıp, yayacak teknolojinin umudu ve kaynağı
Türkiye. Topkapı Sarayı’nın duvarında yazan “Ya
vali el külli mazlumin” olma halimizin, iddiamızın da
sürdürülmesi ancak teknoloji ile kaim.
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BAŞKENTLERIN TEKNOLOJISI
• Stockholm: Avrupa'da en çok 'unicorn' yani değeri 1 milyar doları
geçen şirketi barındıran şehir Stockholm, 5-10 yıl içinde tamamen
banknotsuz ve petrolsüz hayata geçme hedefinde.
• Şangay: Bin beş yüzden fazla teknolojik girişimde çalışan yüz
binden fazla elemanı barındıran ZhangjiangHi-Tech Park ile Çin'in
“Silikon Vadisi’’.
• Moskova: 60 milyon dolarlık uzay araştırmaları fonunun merkezini barındıran şehirde kentsel teknolojik dönüşüme de hatırı sayılır
yatırımlar yapılıyor.
• Washington: Son 10 yılda teknoloji sektöründeki istihdam yüzde 50
arttı. 1500'den fazla teknoloji girişiminin merkez ofisini barındırıyor.
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ISTIYOR

DIJITAL DÜNYA

IYILIĞIMIZI ISTIYOR
MERVE AKBAŞ

1868

D E R G İ / D I J I TA L D Ü N YA I Y I L I Ğ I M I Z I

ISTIYOR

Online terapiler, diyetisyen görüşmeleri, çeşitli
eğitimler... Bunları keşfetmek hepimiz için
yeni bir bakış açısı doğurdu: Sanal dünya
doğru kullanıldığında iyiliğimizi sağlayacak
organizasyonlar üretebilir.
2020’nin ilk günlerinde hayata bakışımızı farklılaştıracak bir hastalığın kapımızda olduğunu
tahmin etmemiz çok zordu. Bugün geriye dönüp
baktığımızda ise Covid-19 salgınının neden
olduğu değişimleri görebiliyoruz. Bunların
önemli bir kısmı hastalığın kendisiyle ve ondan
korunma yollarıyla ilgiliydi. Bir diğer bölümü ise
hayatımıza eklemlenen, yeni normalin üstesinden
gelmemizi sağlayan dijital kolaylıkları içeriyordu.
Süreç boyunca dijital dünyayı daha iyi kullanmaya, onun faydalarının farkına varmaya başladık.
Online terapiler, diyetisyen görüşmeleri, çeşitli
eğitimler... Bunları keşfetmek hepimiz için yeni
bir bakış açısı doğurdu: Sanal dünya doğru kullanıldığında iyiliğimizi sağlayacak organizasyonlar
üretebilir. Haydi şimdi gelin hayatımızdaki bu
değişikliklere bakalım.
Terapistimiz ekranımızda
1972’de Stanford ve UCLA arasında uygulanan
bir psikoterapi seansı simülasyonu online terapinin ilk adımı olarak biliniyor. Bugün, birbirinden farklı uygulamalarla sürdürülebilen online
terapinin tamamen kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Hatta artık e-terapi olarak da adlandırılan bu
yöntem, yüz yüze görüşmelerin yanında oldukça
çok talep edilen bir alternatif. Üstelik tek tercih
nedeni pandemi şartları değil. Yoğun iş temposu
gibi durumlar da danışanları online terapiye yön-

lendirebiliyor. Zaten bu detay uygulamanın gelip
geçici biçimde değil, kalıcı olarak kabul gördüğünün göstergesi olsa gerek. Online terapinin halk
sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de önümüzdeki
dönemin araştırma konularından. Uzmanlar ise
günümüze kadar uygulanan yüz yüze psikoterapi
ve danışmanlık uygulamalarının mesleki standartlarının online psikoterapi alanına uyarlanması gerektiğinin önemli bir detay olduğunu
vurguluyor.
Bir tıkla uzmanlaşalım
Artık pek çok eğitimin online olarak verildiği
bir gerçek. Bu konuda yelpaze bir hayli geniş.
Sanattan hobi kurslarına kadar birbirinden farklı
alanlarda online eğitim alabilirsiniz. Eğer eğitmeniniz dijital alanı yönetebiliyorsa, eğitiminizin
yüz yüze olup olmamasının bir önemi neredeyse
kalmıyor. Tabii pek çok üniversitenin "uzaktan
eğitimi" artık daha fazla ciddiye almaya başladığını, dünyanın her yerinde de interaktif eğitimlere daha fazla yatırım yapıldığını belirtmekte
fayda var. Düşünce kuruluşları tarafından salgın
sürecinde hazırlanan rapor ve makalelerde de bu
noktalara dikkat çekiliyor. İlgili çalışmalardaki
ortak kanaat, koronavirüsün etkisinin geçici olmayacağı ve kentlerin nüfuslarının hızlı artması,
küresel ölçekte hareketliliğinin hızlanması gibi
nedenlerle evde eğitimin yaygınlaşacağı yönünde.
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Uzaktan destek, yakından takip

Tele sağlık pazarı daha da büyüyecek

Uzaktan destekle beslenmemizi düzenlemek mi! Herhalde
dijital dünyanın sosyal etkileşimlerimizin sınırlarını zorlayan
bir diğer konusu da bu olsa gerek. Pandemi öncesinde de
yavaş yavaş görülmeye başlayan bu hizmet, özellikle karantina dönemlerinde, yani vücutlarımızın hareketsiz kalmasıyla
daha fazla talep görmeye başladı. Online diyetisyen görüşmelerinin yüz yüze olanlara kıyasen daha iyi olduğunu düşünenler de var. Ulaşılabilirlik bu düşüncenin temel dayanağı.
Diyetisyene daha hızlı ulaşabilmek yeme düzenini oturturken
daha fazla motivasyon kazanmak anlamına da geliyor. Bu
nedenle yıllardır ertelenen kilo verme, kilo alma veya sağlıklı
beslenme süreçleri artık hepimize daha yakın olduğunu da
söyleyebiliriz.

Eğer hastaneye gidecek vaktiniz yoksa, sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz veya izolasyon
sürecindeyseniz online sağlık hizmetlerine başvurabilirsiniz.
Koronavirüs sonrasında pek çok hastane uygun alanlarda
online doktor görüşmeleri için randevu almaya başladı. Bu
hizmet tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre de tele sağlık pazarının 2026 yılında 185 milyar
dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın
Covid-19’la mücadele eden hastalar için aynı şekilde online
hizmetler verdiğini de hatırlatmış olalım.
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Dijital dönüşüm sadece hizmet sektöründe olmadı. Farklı sektörlerde de mesleklerin icra ediliş
biçimi değişti. Çoğu kişi evden çalışma düzeniyle iş hayatına devam edebileceğini gördü.

Online alışverişte yeni çağ

İş dünyasının yeni normali

Pandemi öncesinde de online alışveriş için
oldukça yaygın ve tercih edilir uygulamalar vardı. Ancak son iki yıldan bu yana
hemen her alandaki alışverişleri online
olarak yapmak daha kolay ve pratik. Bu
konuda daha öncesinde bulamadığımız
hizmetler artık telefon uygulamalarına da
eklemleniyor. Hızlı teslimat, düşük kargo
ücretleri, farklı kampanyalar, mahalle
esnafından da online olarak alışveriş yapabilmek gibi seçenekler sektörün büyüyen
yüzünü gösteriyor.

Dijital dönüşüm sadece hizmet sektöründe
olmadı. Farklı sektörlerde de mesleklerin
icra ediliş biçimi değişti. Çoğu kişi evden
çalışma düzeniyle iş hayatına devam edebileceğini gördü. Bu yeni düzene kimileri
alışamadı, kimileri ise hızlıca adapte oldu.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çoğu
firma evden çalışma uygulamalarını kalıcı
hale getirdi. Uzmanlara göre bu durum iş
dünyası için artık yeni normal sayılıyor.
Tabii çalışan ve iş veren arasındaki ilişkinin sağlıklı biçimde düzenlenebilmesi için
de yeni yönetmelikler üzerine çalışılıyor.
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Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik,
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 6, 67-86.
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Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, özgün ve anlaşılır bir dille
her yaştan insana sunmak amacıyla 1967’den beri "Bilim
ve Teknik", 1998’den beri "Bilim Çocuk" ve 2007’den beri
"Meraklı Minik" dergileri yayımlanıyor.

Hepinizin bildiği gibi TÜBİTAK, ülkemizde bilim ve teknoloji farkındalığını artırmak için çalışan öncü bir kurum.
“Bilim herkes içindir!” yaklaşımıyla, Türkiye’nin bilim ve
toplum faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, özgün ve anlaşılır bir dille
her yaştan insana sunmak amacıyla 1967’den beri "Bilim ve
Teknik", 1998’den beri "Bilim Çocuk" ve 2007’den beri "Meraklı Minik" dergileri yayımlanıyor. Bu dergilerle okurların
bilimsel çalışmalara ilgilerini artırmak, bilgi kazanımlarına
yönelik merak uyandırmak ve bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak amaçlanıyor.

"Yetişkin Kitaplığı" okurlarını düşünmeye, yaşam boyu
öğrenmeye, keşfetmeye ve gelişmeye özendiriyor. "Çocuk
ve Gençlik Kitaplığı" okurlarına düşünmeyi, yeteneklerini
keşfettirmeyi ve bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. "Okul Öncesi
Kitaplığı" çocukların duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal
gelişimini destekliyor.
TÜBİTAK, yayımladığı dergi ve kitapları dağıtım ağıyla
ülkemizin her köşesine düzenli olarak ulaştırıyor. Ülkemizin
altı kentinde TÜBİTAK Kitap Satış Ofisi bulunuyor. Ayrıca
her yıl TEKNOFEST’e, 20'den fazla kentte düzenlenen bilim
şenliklerine ve kitap fuarlarına yayınlarıyla katılıyor.

Dergilerde farklı ilgi alanlarına yönelik pek çok konuda popüler bilim yazılarına, zengin görseller içeren öykülere, çizgi
romanlara, posterlere, kitapçıklara, artırılmış gerçeklik ve
karekod uygulamalarına yer veriliyor. Dergilerin resmî internet adreslerinde ve sosyal medya hesaplarında dergi içerikleri
paylaşılarak okurlardan gelen sorular da cevaplanıyor.

TÜBİTAK birçok kamu kurumuyla indirimli kitap anlaşmaları yapıyor. Bu kapsamda okul kitaplıklarında TÜBİTAK
popüler yayınlarının bulunmasına katkı sağlıyor. Bununla
birlikte dergileri yirmi ülkeye gönderiyor.

Kovid-19 salgını sürecinde, 16 Mart 2020 tarihinden başlatılarak TÜBİTAK popüler bilim dergileri herkesin ücretsiz
erişimine açıldı.

TÜBİTAK, 2015 yılında 13 yaş ve üzeri gençlerin bilgiye
ücretsiz ve kolay erişimi için dijital popüler bilim dergisi "Bilim Genç"i yayımlamaya başladı. Bilim ve teknoloji
alanındaki güncel gelişmelere, buluşlara, ilgi çeken sorulara
ve açıklamalarına, uygulamalı etkinliklere ve gençlerin kendi
yaptıkları projelere yer veriliyor. "Bilim Genç"te animasyon,
video, grafik bilgi, sesli yayın gibi farklı formatlarda her
gün yeni içerikler yayımlanabiliyor. Aynı zamanda kodlama,
oyun geliştirme, teknoloji-tasarım ve temel bilim konularında
uygulamalı etkinliklere de yer veriliyor.

Popüler bilim yayıncılığı
1993’ten bu yana yayımlanan TÜBİTAK popüler bilim
kitapları; yaşam ve bilim arasında kurulmuş bir köprü gibi
özgün eserleriyle toplumu okumaya, öğrenmeye ve analitik
düşünmeye yönlendiriyor. 24 milyon baskı sayısıyla popüler
bilim yayıncılığında önemli bir yere sahip; üç ana kitaplıkla
okurlarına ulaşmaya devam ediyor.

Bilgiye ücretsiz ve kolay erişim

TÜBİTAK "Bilim Genç"te yayımlanan içeriklere web sitesin-
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Kovid-19 salgını sürecinde, 16 Mart 2020 tarihinden
başlatılarak TÜBİTAK popüler bilim dergileri herkesin
ücretsiz erişimine açıldı.

den, YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından ve "Bilim Genç" Sound Cloud, Spotify,
Google ve Apple podcast kanallarından ulaşılabiliyor.
Teknolojiyi gençler üretiyor
TÜBİTAK, ülkemizde yerli ve milli teknolojilerin
geliştirilmesi, öncelikli alanlarda bilgi birikiminin
ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için
gençlerimize yönelik her yıl yarışmalar düzenliyor.
TÜBİTAK tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Efficiency Challenge Elektrikli Araç
Yarışları, İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları düzenleniyor. Bu yarışmalara, öğrencilerden
oluşan çok sayıda takım katılıyor. Başarılı olan
takımlara hazırlık destekleri ve ödüller veriliyor.
Bilim insanları gençlerle buluşuyor
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının düzenlediği bilim söyleşileri bilim insanlarını, ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle bir araya

getiriyor. Söyleşiler, gençlerimizde bilim farkındalığını ve bilim okur-yazarlığını artırmak ve toplumumuzda bilim iletişimini geliştirmeyi amaçlıyor.
Bilim insanları, belirlenen bilimsel bir konuyu
dinleyicilere ilgi uyandıracak biçimde aktarıyor ve
kariyerindeki başarılarından söz ederek öğrencilere rol model oluyor.
Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük icraat
programı çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap
Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TC Gençlik ve Spor
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı arasında bir protokol oluşturuldu. Deneyap
Türkiye Projesini, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve liderlerini
yetiştirmek üzere hayata geçirildi.
Öğrencilere “tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin
interneti, yazılım teknolojileri, ileri robotik, siber
güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay
teknolojileri, mobil uygulama, malzeme bilimi ve
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nanoteknoloji, yapay zekâ” alanlarında güncel bilgi ve
teknolojileri içeren teorik ve uygulamalı eğitimler ücretsiz olarak sunuluyor.
Bilim merkezleri, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır
kılarak deneysel, uygulamalı etkinliklerle bilim ve
teknoloji alanında farkındalık oluşturuyor. Farklı yaş
gruplarından bireyleri bilimle buluşturarak denemeye
ve keşfetmeye yönlendiriyor.
Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Üsküdar ve Elazığ’da
bilim merkezleri bulunuyor. Gaziantep, Şanlıurfa,
Düzce, Antalya (Kepez) ve Denizli Bilim Merkezleri’nin
projeleri devam ediyor.
Ülkemizde bilim ve teknoloji farkındalığının oluşmasına ve yaygınlaştırılmasına destek veren TÜBİTAK,
her yıl toplumun çeşitli kesimlerinden yüzlerce öğrenci,
öğretmen ve yetişkin katılım sağlıyor.
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Bilimin tarihsel serüvenini ele alan "Tarih İçinde Bilim" kitabı, insanlığın ilk
dönemlerinden bugüne kat ettiği yolu anlatıyor. Fizikçi James Trefil’in kaleme
aldığı çalışma, insanlığın kolektif bilinciyle üretilen bilim ve teknolojinin geçirdiği
aşamalar ile önemli eşikleri verirken, bu değişimlerin başlattığı sosyal ve entelektüel
dönüşümleri de ele alıyor.
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Bilim ve teknoloji hayatımızın tam da merkezinde yer alıyor.
Öyleki baş döndüren gelişmeler ve keşifler sadece hayat tarzımızı değil duygularımızı, düşünme biçimimizi ve davranışlarımızı da hızla dönüştürüyor. Peki bilim tarih sahnesine ilk
ne zaman çıktı? İnsanlığın hikâyesini nasıl etkiledi? Teoriden
pratiğe geçiş yaparken nasıl zorluklar yaşandı? İşte tüm bu
soruların ve daha fazlasının cevabı James Trefil’in kaleme
aldığı "Tarih İçinde Bilim" kitabında yer alıyor.
Tarih İçinde Bilim, yazarın ilk uygarlıklardan bugüne bilimin
yolculuğunu ele aldığı bir çalışma. Bilimsel ilerlemenin
önemli eşiklerinden, başlattığı büyük sosyal ve entelektüel
değişimlere kadar pek çok detayı bütünlüklü bir bakış açısıyla
ele alan kitap, bilimin tarihsel serüvenine odaklanıyor. Klasik
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Yunan ve İskenderiyeli bilginlerin erken dönem girişimlerinden, Müslüman alimlerin bilime sundukları katkıya, Newton’un teorilerinden bugünün baş döndüren gelişmelerine
uzanan bu serüven okuru bilim ve teknoloji ekseninde bir uygarlıklar tarihi yolculuğuna da çıkarıyor. Çünkü bilim sadece
kendi alanında kalmayıp felsefeden insanın gündelik hayatına
hemen her şeyi derinden etkiliyor ve değiştiriyor.
Tüm bilim tarihine baktığımızda bin yıllar boyu farklı coğrafyalarda ortaya çıkan tezlerin, teorilerin ve keşiflerin üst
üste konularak bugünkü dünyayı ve hatta gelecektekini inşa
ettiğini görüyoruz. Kimi zaman bilim insanlarının kendilerinden öncekilerin buluşlarına ekleme yaparak geliştirdiklerini,
kimi zaman ise bir önceki buluşun tersini ispat edip onu yok
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ederek yerine yenisini koyduğuna şahit oluyoruz. Bütün bu
değişimin insanlığın kolektif bilincinin ortak ürünü olduğunu
net bir şekilde ortaya koyan "Tarih İçinde Bilim", yazarın deyimiyle “evreni entelektüel bir sanat eseri olarak gören” bilginlerin hayatına da yakından bakmanızı sağlıyor.
Teknolojinin hayatımıza girişi
Tarih içindeki bilimsel gelişmelerin ötesinde bilimin teknoloji ile buluşup bugünkü dünyayı ortaya çıkardığı 19. ve 20.
yüzyıllar hepimizin daha yakından tanıdığı dönemler. James
Trefil’in 19. yüzyıl ile ilgili şu cümleleri tüm bu gelişmelerin
başlangıç noktasını işaret ediyor: “19. yüzyıl boyunca bilim
ve teknoloji, insanların yaşam koşullarında muazzam değişiklikler üretmek için birçok farklı yolla etkileşime girdi. Buhar
motoru, James Watt tarafından gerçekleştirilen mühendislik
çalışmasının ürünüydü. Bu durumda, temel bilim (termodinamik adı verilen bir fizik dalı), -en azından kısmen motorun
pratik önemi nedeniyle- daha sonra geliştirildi. Öte yandan
elektrik jeneratörü, Faraday’ın elektriğin ve manyetizmanın
temel özelliklerine yönelik araştırmalarından doğdu, bu durumda temel bilim teknolojiye öncülük etti. Telgrafın hikâyesi,
bilim ve teknolojinin tuhaf bir karışımıdır...”
Birbirini tetikleyen ve gelişimin önünü açan tüm bu icatların
temelinde kuantum fiziği gibi teorilerin yer alması ve düşünsel
alanda başlatılan süreçlerin hiç beklemediğimiz alanlara kaydığını görmek, zihinde beliren ilk fikrin önemini bir kez daha

hatırlatıyor; “…kuantum mekaniğinin gelişimi; bilgisayarlardan iPhone’lara ve ötesine kadar, modern bilgi devrimiyle
ilişkilendirdiğimiz her şeye yol açtı. Tüm bu cihazlar, 1947’de
Bell Laboratuarlarında çalışan üç bilim insanı tarafından icat
edilen tek bir cihaza (transistöre) bağlıdır. John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockely yaklaşık bir golf topu büyüklüğünde çalışan bir transistör inşa ettiler ve bu, tüm modern
elektronik endüstrisinin temeli hâline geldi… Modern bilgi
toplumunu mümkün kılan şey de minyatürleştirmedir. Ancak
bir dahaki sefere bir bilgisayar veya cep telefonu kullandığınızda, bunların hepsinin kuantum mekaniğinin garip yasalarına bağlı olduğunu hatırlamak önemlidir.”
Savaşın bilime katkısı
II. Dünya Savaşı’nın bilim ve teknolojiye olan etkisi ise bu
serüvende önemli bir eşik olarak beliriyor. Milyonlarca insanın
yaşamını alt üst eden savaşı fizikçilerin savaşı olarak değerlendirenlerin olduğunu belirten yazar, radarın, savaş dönemi
projelerinin ve elbette atom bombasının geliştirilmesinin savaş
sonrası dönemde devletlerin bilim ve teknolojiye büyük yatırımlar yapmasıyla sonuçlandığını örneklerle anlatıyor.
Herkesin hayatını kökten değiştiren internetin ortaya çıkış
hikayesi ise oldukça ilginç: 20. yüzyılın son kısmı boyunca
CERN, bilimsel araştırma için önemli bir merkez olarak hizmet etti. Muhtemelen günlük yaşam açısından en önemli gelişme 1989’da CERN’deki iki fizikçi, Tim Berners-Lee ve Robert
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Cailliau, çeşitli laboratuvarlardaki bilgisayarların birbirleriyle veri alışverişi yapmasına izin verecek bir proje üzerinde
çalışırken gerçekleşti. Bu, araştırmalarını daha verimli hâle
getirme girişimi olarak başlamış olsa da, genel anlamda dünya
bir çapında ağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İkili,
“hiper metin aktarım protokolü” (hypertext transfer protocol)
adı verilen ve günümüzde web sitelerinde gördüğünüz “http”
ifadesinin nedeni olan şeyi geliştirdiler…”
“Yüzyıl sonrasını kimse tahmin edemez”
Bilim tarihi hakkında okuru bilgilendiren ve ilk çağlardan bugüne bir yolculuğa çıkaran James Trefil’in son sözü de oldukça düşündürücü. Yazar bilim ve teknolojinin bambaşka noktalara evrileceğini söylüyor ve şimdiye kadar gördüklerimizin
sadece bir fragman olduğunu iddia ediyor: “20. yüzyıl bilimin
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de işine yarayacak şekilde dünyanın muazzam genişlemesine
tanık oldu. Milyarlarca galaksiden oluşan bir evrende yaşadığımızı ve bu evrenin genişlediğini keşfettik. Ayrıca tarih boyunca incelediğimiz madde türlerinin, evrenin içerdiklerinin
yüzde 5’inden daha azını oluşturduğunu fark ettik. Evrenin
büyük ölçekli yapısını keşfederken; atomlardan çekirdeklere,
temel parçacıklara, kuarklara ve (belki de) sicimlere kadar hayal edebileceğimiz en küçük şeyleri araştırdık. Aynı zamanda
canlı sistemleri çalıştıran temel kimyasal süreçleri öğrendik ve
DNA’nın karmaşıklıklarını çözme sürecine girdik. Hiç kimse
bu yeni araştırma konularının nereye varacağını veya bundan
bir yüzyıl sonra dünyanın nasıl görüneceğini gerçekten tahmin edemez. O hâlde bilimin takip ettiğimiz mevcut hikâyesi,
gerçekten de geleceğin hayal etmesi güç gelişmelerinin bir
çeşit önsözü olarak düşünülmelidir.”
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Bir haberin, bir gazetede haber olup, okura ulaşması için gereken şeyler arasında;
haberi yapacak kişi, flaşı olan bir fotoğraf makinesi, buna uygun bir film, not defteri,
belki ses kayıt cihazı, daktilo, tam teşekküllü(!) bir matbaa, bol miktarda kağıt, ülke
çapında bir dağıtım ağı, bu gazeteyi satacak bir gazete bayii veya bakkal gerekiyordu.
Zaman o kadar hızlı akıyor ki değişimi
bazen o kadar şaşırtıcı bir biçimde hissedemiyoruz. Teknoloji bu algımızı iyiden
iyiye bozdu ya da bir diğer anlamda
düzeltti. Bu olaya hangi açıdan baktığınıza göre değişkenlik gösterebilir.
Ben Cem Sünbül, 20 yılı aşkın bir süredir medyada çalışıyorum. Bu sürenin
çok büyük bölümünü teknoloji editörü
olarak geçirdim. Bir gazeteci olarak
adımı koyan kişinin, eniştemin değerli
bir gazeteci Ertuğrul Yeşiltepe olması
bende ayrı bir yere sahip. Basın Şeref
Kartı sahibi olan Ertuğrul eniştemi anlatan "Hürriyet" gazetesi ve basın emekçisi
iş arkadaşları, eniştemin “Gazeteciliğin
hakkını verdiğini” içeriğin yanı sıra
harflerin tek tek dizildiği, baskının çok
meşakkatli olduğu dönemde işin mutfağını da çok iyi bilmesine bağlıyor.
Şöyle, “Çok değil, biraz geçmişe
gidelim” diyeceğim ama günümüzün
hızına göre “Çok geçmişe gidelim” ve

60’larda bir haberin yayınlanması için
ihtiyaç duyulan şeylere bir bakalım. Bir
haberin, bir gazetede haber olup, okura
ulaşması için gereken şeyler arasında;
haberi yapacak kişi, flaşı olan bir fotoğraf makinesi, buna uygun bir film, not
defteri, belki ses kayıt cihazı, daktilo,
tam teşekküllü(!) bir matbaa, bol miktarda kağıt, ülke çapında bir dağıtım
ağı, bu gazeteyi satacak bir gazete bayii
veya bakkal gerekiyordu. Kendi içinde
teknolojiden değilse de “dijitalden” çok
uzak yıllardı rahmetli eniştemin gazetecilik yaptığı yıllar...
Kasetten CD’ye
Ben ise çok yıllar sonra 1993 yılında
Fenerbahçe FM’de DJ olarak göreve başladığımda müzik dünyasında dijital plak
devrimi yaşanıyordu. Yeni kuşak için
unutulmaya yüz tutan Compact Disc
ya da kısa adıyla CD’ler analog müzik
dünyasının son temsilcisi olan (bant)
kasetleri bitirmeye başlamıştı. Medya

yolculuğuna başladığım radyoculukta her hafta özenle şarkıları evde çift
kasetçalarlı müzik setinde bulup, tam da
başlayacağı yere sarıp, kanala giderdim.
O zamanlar kasetlerin “sarma” ihtimali
de hep vardı, o yüzden makinelere güvenemez ve başıboş bırakamazdınız. Şu
an yayında olmayan sevdiğim radyo istasyonuna giderken bir süre sonra başa
almaya gerek olmayan CD’ler yerini aldı
ve ben de arşivimi CD’ye dönüştürmeye
başladım.
Peki 90’larda bir sesin dinleyiciye
ulaşması için neler gerekiyordu dersiniz? Stüdyolar, kasetler, plaklar, radyo
yayıncılığına özel medyalar, CD’ler,
mikserler, mikrofonlar, yayın antenleri,
alıcılar, vericiler, hoparlörler ve tabii
son noktada radyolar. Bunlar radyoda
çaldığımız şarkıların, ağzımızdan çıkan
kelimelerin dinleyicilere ulaşması için
gerekli şeylerden sadece bazıları ve çoğu
büyük maliyetler gerektiren üst düzey
donanımlardı…
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Alaylı teknoloji eğitimi
Radyo yıllarımdan sonra iş hayatıma önce grafik tasarım
işleriyle ve daha sonra bugünün birçok bilişimcisinin 90’lardan
itibaren bir şekilde İstanbul’da yolunun düştüğünü tahmin
ettiğim Yazıcıoğlu’nda, Ececom bilgisayar satış firmasında çalışmaya başladım. 2001’deki devalüasyonun ardından 2002’nin
başında lise arkadaşım Eylem Cülcüloğlu’nun yazı işleri
müdürü olduğu haftalık kurumsal bilişim dergisi olan "IT
Business Weekly"de editör olarak göreve başladım. Bunda lise
yıllarımdaki yazılarımın ve Yazıcıoğlu İş Hanında elde ettiğim
“Alaylı” teknoloji eğitimimin önemli bir payı oldu.
"Chip" ve "Level" dergilerinin üretildiği Vogel grubunda 5
yıldan fazla çalıştım. Burada bir haberin okurlara ulaşması
için rahmetli Ertuğrul eniştemin çalıştığı yıllardaki kadar

uğraş verilmese bile iyi bir ekibin yanı sıra iyi ekipmanlara da
ihtiyacımız vardı. Şöyle yine kısa bir özetle sayacak olursak
artık daktilo yerine bilgisayar, üzerinde koşan çeşitli yazılımlar, bugüne göre yok hükmünde denecek hızlarda internet,
röportajlarda kullanabileceğiniz ses kayıt cihazı, hâlâ yanında
film ihtiyacı olan SLR fotoğraf makinesi ve bu kez suyun yağ
bazlı mürekkeple karışmaması prensibini temel alan ofset
baskı tekniğiyle kalıp kalıp kağıtlara baskı yapan bir matbaa
gerekiyordu. Tabii nihayet yine derginin dağıtımı için ne kadar
kişiye ulaşmak istiyorsanız o kadar güçlü bir dağıtım ağı ve
çok sayıda satış noktasına da ihtiyaç duyuyorduk.
Komplike yayın sistemleri
2007’de "PC Magazine" dergisine haber müdürü olarak transfer olmadan önce MMC müzik kanalından başlayarak sırasıyla
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Tehcnology Channel, Show TV, TV8,
TRT ve son olarak Habertürk TV’de
teknoloji anlattığımız çeşitli programları
hazırladım ve sundum. İlk kez program yapmaya başladığım 2003 yılında
gösterdiğimiz ipuçlarını, yaptığımız
röportajları izleyicilerin seyretmesi için
gerekenlere bir bakalım; komplike yayın
sistemleri, kameralar, mikrofonlar, kurgu ve montaj setleri, canlı yayın araçları,
uydu bağlantısı ve daha fazlası gerekiyordu. Ve bunlar inanılmaz maliyetlerdeki cihazlar…
Youtube’da Türkiye’nin ilk, dünyanın
sayılı video incelemelerinden birini
hazırlamak için kullandığımız handycam, kasetteki görüntüyü bilgisayara
aktarmak için verdiğimiz uğraş, montaj
ve render için geçen süreler, upload için
çektiğimiz çileler! Çok uzak değil 15
sene önceydi. İlk radyo işim haricinde
aşağı yukarı 20 yıldır çalıştığım yerlerde
hep teknolojiyle, internetle, dijitalle
ilintili işler yaptım. Şimdi bu işlere
baktığımızda nasıl mobilize ve dijitalize
hale geldiklerine bakalım.
İnternet ve mobil cihazlar sayesinde
artık insanlara sesinizle, yazınızla,
görüntünüzle ulaşmak için gerekenlerin
tamamı neredeyse bir tek cihazda bir
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arada. Fotoğrafları çekmenin yanı sıra
TV’de yayınlanan programı çekmek bile
mümkün. Geçtiğimiz yıllarda Amerika’ya Las Vegas’ta düzenlenen CES için
gittiğimizde arkadaşım kameramızın
sorun çıkardığını söyledi. Las Vegas’a
kadar gelip de kameranın bozulduğunu
ve çekim yapamadığımızı kimseye söyleyemezdik ve yeni profesyonel kamera
alacak paramız da yoktu.
Bir akıllı telefonun yaptıkları
iPhone 7 Plus’a bir dönüştürücü adaptör alarak yayıncılıkta kullanılan mikrofonu taktık ve CES ve Los Angeles’taki
tüm çekimlerimizi iPhone 7 Plus ve bir
mikrofonla yaptık. Görüntüleri telefondan ayıklayarak internet ile Türkiye’ye
yolladık. Programımızın en çok izlenen
ve konuşulan güzel bölümlerinden biriydi. Programımızın izleyiciye ulaşması
için kamera, ayrı bir hafıza birimi ve
yollamak için ayrı bir cihaz kullanmadık. Sadece bir akıllı telefon.
Dijital çağ mobilin gücüyle birlikte hayatın birçok alanını olduğu gibi medyayı da kentsel dönüşüme soktu. Harflerin
dizildiği yıllardan, devasa antenlerin
ilettiği ses dalgalarından ve uyduların,
televizyonların kocaman yayın sistem-

lerinin sinyallerinden bugün sadece
internet ve akıllı telefonla tüm bunları
yapmak mümkün hale geldi.
Gazeteler artık Google haberlerle, radyolar spotify ile, televizyon ise YouTube,
Netflix gibi hizmetlerle birleşti veya
dönüştü. Ben 42 yaşımda iken gerçek
ailemi bir televizyon programında
aradım ama annem bana önce Facebook’tan ulaştı. Teknoloji, dijital dönüşüm,
bilişim adına ülkemizde daha güzel
şeyler olması için daha çok çalışmamız
gerekiyor. Facebook’un ve diğer büyük
şirketlerin haberi ulaştırmak için daha
az maliyetle çalışmadığını biliyoruz
ama vatandaş yakasında bütün bunları
yapmak için sadece bir telefonun yetebilmesi inanılmaz bir dönüşüm. Bu bize
iyilik yapmak isteyenler için de büyük
bir ipucu veriyor. Yakın geçmişte bir
iyilik yapmak istediğinizde kat etmeniz
gereken mesafe ve etmeniz gereken zahmet ile bugünü karşılaştırmak mümkün
değil. Akıllı telefonların boşta dururken
işlemcilerinin büyük bir ağa bağlanarak
süper bilgisayarlara işlem gücü sağlayabildiğini ve bu gücün insan hayatlarını
kurtaracak çalışmaların araştırma-geliştirme süreçlerine güç verdiğini biliyor
muydunuz? Artık biliyorsunuz.
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B E YA Z P E R D E Y E
YA N S I YA N
TEKNOLOJI
BETÜL ÖZEL ÇİÇEK

Şoförsüz kullanılan araçlar, nanorobotlar, el hareketleri ile kontrol edilen bilgisayarlar
"Minority Report" filminde gösterilen ve şimdi örnekleri bulunan teknolojilerdir.
Teknolojik gelişim, sadece bilimsel bir süreç ile mi gerçekleşir? Yoksa yazılı ve veya görsel kurgunun teknolojinin gelişimine katkısı bulunmuş mudur? Birçok bilim kurgu romanında ve filminde anlatılan kurgusal teknolojinin daha sonraları
hayata geçirildiğini, bu teknolojilerin gündelik hayatta
uygulandığını görmek nadir bir olay değil. Bu gelişimler söz
konusu kurguları gören bilim insanlarına ilham mı olmuştur
yoksa bilim-kurgu insan zihninin izleyeceği yolu öncesinden
mi işaret etmiştir, bunun tespiti her zaman kolay olmasa da
bilim kurgunun, doğası itibariyle öncül olması ve her alandaki inovatif fikirlerin tezahür ettiği bir zemin halinde kendini
göstermesi, bu gelişimlerin önce kendisinde gösterilmesinin
yolunu açmıştır.

Teknoloji ile yakın mesai
Bilim kurgu türünün ortaya çıkışından bu yana birçok
bilim kurgu romanının teknoloji ile yakın mesaisi olduğu
görülmekte ve Jules Vernes, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke,
H. G. Wells gibi yazarların eserleri teknolojik gelişmelerin
ilk adımlarını etkileyen eserlerdendir. Bu romanlardan bir
tanesini, yaklaşık otuz sene önce yazılmış, William Gibson’ın kült romanı "Neuromancer"ı içerdiği ve günümüzde
örneklerini gördüğümüz teknolojiler açısından farklı bir yere
koyabiliriz. "Neuromancer", yazıldığı zaman birçoğu fantastik gelen şimdinin teknolojisini yönlendirdiğini gördüğümüz
birçok gelişimden bahseder. Bunların arasında ilk olarak in-
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ternet fikrini ve sanal gerçekliği saymak
mümkündür. Gibson’a göre insanlar
ileride teknoloji olmadan hayatlarını
idame ettiremeyecek kadar teknolojiye,
özellikle sanal gerçekliğe bağımlı olacaklardır. Bunun yanı sıra uzay turizminin ilk örneklerini, zihin kontrolü
ile çalışan sanal gerçeklik oyunlarını,
yapay zekâ ve genetikteki gelişimleri
saymak mümkündür. "Neuromancer"ın
önemi, teknolojinin insanın bedeninde, zihninde ve genetiğinde olacağını
öne sürmesinden gelir. Gibson, sadece
teknolojik gelişmeleri değil, küreselleşmenin sonuçlarını ve şirketlerin
tekelleşmesini de tahmin etmiştir.
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Teknoloji ve yapay zekâ üzerine yazılmış "Solaris" romanının yazarı Stanislaw
Law’un bir diğer romanı "His Master’s
Voice", bir soruna birçok yönden yaklaşarak veri analizi yapmanın yönleri
ve interdisipliner teknolojiler üzerine
daha sonra teknoloji hakkında düşünenler için zihin açısı bir eser sayılabilir.
Richard Powers’ın "Gallatea 2.2" romanı
1990’larda makine öğrenmesinin imkanlarını gösteren bir roman olarak önemli
kapılar açar. Hal Crement’in 1954 tarihli
"Mission of Gravity" isimli romanı hem
yeni dünya yaratımlarının bilimsel olgulara uyumluluğu hem bilim kurgunun
ufuk açısı alıştırmalarının görülmesi
açısından önemlidir.

Uzay maceraları
Bilim kurgunun ilk dizi örneklerinden olan "Star-Trek", bir uzay macerasını anlatır. Galaksiler arası büyük
bir konfederasyonun barış müfrezesi
olarak tanımlayabileceğimiz uzay gemisi Atılgan’ın mürettebatının uzayda
karşılaştığı çeşitli olayları anlatan "Star
Trek", uzun süren sezonları boyunca
şimdi hayatın vazgeçilmez bir parçası
olarak görülen birçok teknolojinin de
ilk örneklerinden bahsetmiştir. Bunların başında cep telefonlarını saymak
mümkündür. Genelde Kaptak Kirk’ün
elinde görülen ve herhangi bir yerden
Atılgan’dakilerle iletişim kurmak için
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kullanılan açılır kapanır kapaklı küçük alet, günümüz cep
telefonlarının ilk örneği olmuştur. "Star-Trek"ten alınan bir
diğer teknoloji örneği olarak Atılgan mürettebatının galaksiler arası halklarla konuşmak kullandığı çeviri aracı gösterilebilir. Atılgan ekibi, bu cihaz sayesinde karşılaştıkları akıllı
uzaylı yaşam formları ile hemen iletişim kurabilmişlerdir.
Diller arası simultane çeviri yapan benzer aletler artık piyasada bulunmaktadır.

kesilen elinin yerine, sanki kendi eliymiş gibi hareket ettirebildiği bir el takılan Luke Skywalker’ın sentetik ve biyonik el
protezini izledikten kısa bir süre sonra, organ protezlerinin
akıllı makine öğrenmesi ile kullanıcının daha rahat bir şekilde protezini kullanması için yapılmaya başlanan teknolojilere
de rastlanmıştır.

"Yıldız Savaşları" film serinin içerdiği yoğun teknolojik
kurgular arasında daha sonra gerçeğe geçirilen ve uygulanan
keşifler bulunmaktadır. "Yıldız Savaşlar" da "Star-Trek" gibi
uzaydaki farklı gezegenlerdeki farklı halklar arasında geçer.
"Yıldız Savaşları"nın evreni çok gelişmiş teknolojik buluşların mevcut olduğu bir evrendir. Bu buluşlar arasında günümüzde teknolojik olarak uyarlandığını gördüğümüz biri de
biyonik organlardır. Babası tarafından eli kesildikten sonra

Kimi bilim kurgu filmleri gelişmiş teknolojileri bir uyarı
mahiyetinde gösterse de bu uyarılar daha sonra kullanım
kılavuzu olarak görülmüştür. 2002 yapımı "Minority Report"
filminde rastlanılan teknolojileri, bu mahiyette görmek mümkündür. Şoförsüz kullanılan araçlar, nanorobotlar, el hareketleri ile kontrol edilen bilgisayarlar filmde gösterilen ve şimdi
örnekleri bulunan teknolojilerdir. Bunun yanı sıra suçların
gerçekleşmeden yakalanmasını sağlayan güvenlik teknoloji-

Bir kullanım kılavuzu olarak filmler
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lerinden bahseden filmdeki fikirler, önleyici ve önceden tahmin
edici polisliğe, yani büyük veri denetimine ilham olmuştur.
Çok Oskarlı bir başka bilim kurgu filmi olan 2016 yapımı "Her",
dijital sesli yardımcıların ortaya çıkmasından çok kısa bir süre
sonra vizyona girmiş ve bu yardımcıların hem insanların hayatlarına olumlu ve kolaylaştırıcı etkilerini anlatırken bir yandan
da bu teknolojinin yapay zekâ için de imkanlarını soruşturur.
Yapay zekânın sesli dijital asistana dönüşmesinin popüler örneklerinden biri de "Demir Adam" filmindeki J.A.R.V.I.S.’tir. Birçokları tarafından Tony Stark ile aralarında benzerlik kurulan Elon
Musk’ın bu filmdeki teknolojilerin gerçekleşmesi için özel çaba
sarf ettiği bilinmektedir.
Teknolojik gelişimler her zaman sadece hayatı iyileştiren medikal veya benzeri alanlarda ve filmlerin konularıyla kısıtlı değildir. Bilim kurgu filmlerinde teknolojik gelişmeleri anlatmak
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için kullanılan inovativ yöntemler de birçok teknolojinin gelişimine
yardımcı olmuştur. Bunların en başında bugünlerde yeni devam filmi
ile gündeme gelen "Matrix" serisini saymak mümkündür: "Matrix"
filmlerinde, hızlı hareketlerin oldukça yavaş gösterilmesi, yeşil ekranın ileri derecede kullanılması, çok açılı ve hareketli kameraların,
görüntüyü her açıdan yakalanması gibi gelişimleri bunlar arasında
saymak mümkündür.
Teknolojinin her zaman aletler üzerinden ilerlediğini ifade etmek
mümkün değildir. "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filminde iki sevgilinin birbiri hakkındaki travmatik anılarını sildirmek
için uyguladıkları teknolojik prosedürün bir benzeri HDAC2 isimli
bir ilaçla gerçekleştirilmiştir. Bu ilaçla denek farelerinin beyindeki
travmatik anıları silinmiştir. İlacın, travma sonrası stres bozukluğu
yaşayan kişilere yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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2013 yapımı "Elysium" filminde ise bir yandan teknolojinin getirdiği sınıfsal
ayrımları ortaya koymasının yanı sıra teknolojik gelişmelere de ışık tutar.

2013 yapımı "Elysium" filminde ise bir
yandan teknolojinin getirdiği sınıfsal
ayrımları ortaya koymasının yanı sıra
teknolojik gelişmelere de ışık tutar.
Filmde iskeletinin hareket ettiremeyecek kadar hasta olan Max da Costa,
kendisine giydirilen bir dış iskelet
sayesinde hareket etmektedir. Filmden
kısa bir süre sonra Brezilya’da zihin
kontrolü ile hareket eden bir dış iskelet
giyen felçli bir oyuncu 2014 Dünya
Kupası’nda topa ilk vuran isim olmuştur. Animasyon filmleri de teknolojinin
insan hayatına etkilerini anlatmışlardır.
"Jetgiller", "Wall.e", "Big Hero" gibi

anime filmleri, iyi teknoloji örneklerini
de ortaya koyan filmlerdir.
İlaçlar ve yapay zekâ
Ev hizmetinde kullanılan robotlar,
otonom arabalar, üç boyutlu basılan yiyecekler, dronelar, akıllı saatler, videolu
aramalar gibi gelişmeler de önce bilim
kurgu filmlerinde görülen sonra hayata
geçirilen teknolojiler arasında sayılabilir. İnsanın hayatını kolaylaştıran
teknolojilerin yanı sıra bazı filmler de
teknolojinin etik yönünü sorgulamaktadır. Bu filmler arasında canlı genetiği

ile oynamanın tehlikeli sonuçları hakkında uyarı mahiyetindeki 1993 yapımı
"Jurassic Park" filmi, zihin uyarıcı akıllı
ilaçların olumsuz etkilerinden bahseden "Limitless", yapay zekanın insanlığa açabileceği zararlardan bahseden
"Ex Machina", teknolojinin kötü kullanımının dünyaya verdiği çevresel zararı
jeomühendislik üzerinden anlatan "The
Day After Tomorrow", insan genetiğini
üzerine deneylerin kontrolsüzlüğünün
varacağı sonuçları anlatan "Never Let
Me Go" bu filmler arasında sayılabilir.
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“2 MILYON SAYFAYA ULAŞAN
BIR IÇERIK VAR”
wikilala.com matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, kitap ve
belge) içerisinde "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphane. Araştırmacıların
tek bir hamle ile aradıkları tüm başlık ve içeriklere saniyeler içerisinde ulaşabildikleri
Wikilala’yı proje danışmanı Dr. Harun Tuncer ile konuştuk.

F O T O Ğ R A F A A / C A N A N T Ü K E L A Y
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Wikilala projesi nasıl ortaya çıktı?
Tamamen bir ihtiyacın ürünü. Yaklaşık 10 yıldır Osmanlıca metinlerin çözümü, erişilebilirliği vb. meseleler üzerine kafa yoruyorduk. Latin harfli kaynakların teknik
olarak araştırmacının her anlamda işini kolaylaştıracak biçimde erişilebilir olması
Osmanlıca kaynaklar için de benzer imkânları denemek/bulmak konusunda bizi
tahrik eden unsur oldu.
Wikilala’nın içeriğinden bahseder misiniz?
Sisteme “açık-erişim” kabul edilen her türlü materyali aktarıyoruz; hatta kullanıcının da çeşitli formatlarda doküman yüklemesine imkân tanıyoruz. Matbu ve elyazısıyla birkaç yüz bin parça materyale ulaştık. Osmanlıca dergiler, gazeteler, kitaplar,
perakende evrak, yazma eserler vs. aşağı yukarı 2 milyon sayfaya ulaşan bir içerik
var. 8-10 milyon sayfa tutarında sadece basılı materyale ulaşmayı ve matbu hemen
hiçbir şeyin kapsam dışında kalmayacağı bir süreç planlıyoruz.
Projenin araştırmacılara getirdiği kolaylıklar nelerdir?
Bir kere zaman tasarrufu, derinlikli ve nitelikli arama yapma imkânı, her türden
materyale (yazılı, görüntülü, sesli vs.) tek bir veritabanında ulaşma fırsatı. Tarihten
edebiyata, sanattan musikiye, mimariden astronomiye, fizikten biyolojiye sosyal
ve doğa bilimleri kapsamına giren pek çok alanda aranan şeyi kolayca bulabilecek
araştırmacı ve meraklılar.
Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Beklediğimizden daha hızlı yayılıyor, yurt içi ve yurt dışından takdir ve tahsinler
alıyoruz. Tabii, sistem inşa etmek karmaşık, yorucu ve süreklilik isteyen bir şey.
Bunun için özellikle kurumların bu çabayı maddi ve manevi anlamda desteklemesi önemli. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Nisan ayında verdiği “Yılın
Yenilikçi Girişimi” ödülü manevi bir taltif. Maddi anlamda da ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla irtibat halindeyiz ve gidişat fena değil. Umarım daha iyi
olacak.
Söyleşiyi okuyan biri Wikilala’yı nasıl kullanabilir?
Wikilala bir veritabanı. 2021 Şubat ayından beri sisteme e-posta adresiyle kaydolan
herkese bir yıl boyunca ücretsiz erişim imkânı tanındı. Şimdi bilim üreten üniversite, okur ve araştırmacıya kaynak imkânı tanıyan kütüphane ve bakanlıkların veritabanına abone olmaları halinde söz konusu kurumlarla irtibatlı herkesin yine sadece
e-posta ve şifreleriyle sisteme girerek yararlanabileceği bir düzenek. Kullanımsa
çok basit; dilerseniz Latin, dilerseniz Arap harfleriyle aradığınız isim, kavram, yer
vs. her neyse arama çubuğuna yazıyor, isterseniz aramanızı içerik, zaman, belge
türü vb. bakımlardan filtreleyebiliyor ve sadece enter’a basıyorsunuz! İlgili anahtar
kelime ya da kelimelere dair nerede ne varsa birkaç saniye içinde karşınıza geliyor.
Sonuçlara “hemen oku” diye tıkladığınızda aradığınız kelime ilgili dokümanın
neresindeyse mozaiklenmiş olarak karşınıza çıkıyor.

Karşılaştığım öğrencilerde beni
çarpan ilk şey, dinamizmleri
ve cesaretleri oluyor. Ritimler,
üsluplar, renkler, sesler
birbirinden farklı ama bu
farklılıklar, muazzam bir
canlılık getiriyor.
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“OTOMOBIL GARIP VE
ÜRKÜTÜCÜ BIR VASITA…”
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. M. Kayahan Özgül ile makina-insan
ilişkisini edebiyat üzerinden tartışan yeni kitabı Bindik Bir Alâmete:
Edebiyatımızda Otomobil Figürünün Belirişi etrafında konuştuk.
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METIN

K AYA H A N Ö Z G Ü L

BINDIK BIR ALÂMETE:

E D E B I YAT I M I Z D A

OTOMOBIL FIGÜRÜNÜN

ÜRKÜTÜCÜ
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BELIRIŞI

D I K I Z AY N A S I N D A N : OTO M O B I L E
BINMIŞ

E D E B I YAT

Ö T Ü K E N YAY I N L A R I
2021
5 6 5 S AY FA

"Bindik Bir Alâmete… Edebiyatımızda Otomobil Figürünün Belirişi" hem bilgi yüklü hem
de eğlenceli bir kitap… Nereden çıktı bu kitap
diye sorarak başlayayım.
Ne Almanların müzik zevkinden hazzederim,
ne de “heavy metal”den… Alman “heavy metal”
müzik grupları ise, ilgimin çok dışındadır. Buna
rağmen, 2002’de U.D.O. derler bir grup Man
and Machine diye albüm hazırladığında, müziğine değilse de adına ve CD kapağına takılıp
kaldığımı hatırlıyorum. Sanırım, makina-insan
ilişkisini edebiyat üzerinden tartışabileceğim
bir kitap hazırlama hevesim o günlerde başladı.
Malzemem biriktikçe, notlarım yığıldıkça anladım ki, böyle bir çalışmayı bir ömre sığdırmamın
mümkünü yok. Masa saatinden kahve değirmenine kadar pekçok makina ile çevrili iken, bir
sınırlandırma olmaksızın bu bahsin yazılması
mümkün görünmüyordu. Son dönemden, çarpıcı bir makina diye otomobili seçişim bundan
sonrasındadır. Otomobil doğru tercihti; zîrâ
hayatımıza girdiğinde yaşayışımızı ve ruhumuzu bu kadar derinden etkileyen pek az makina
sayabiliriz.

Bir makina olarak otomobilin edebiyatımıza
yansıması nasıl oluyor?
Edebiyatın aslî malzemesi insandır. İnsanı
sadece fizikî olarak varlık saymak edebiyatın
derinlikli bakışına yakışmayacağı için, kişioğlunu ruhu ve sosyal çevresi ile birlikte değerlendirmek de edibe düşer. Bu değerlendirmede
öne çıkan unsurlar bazen aşk, kin, hasret gibi
psikolojik; bazen de savaş, deprem, ihtilâl gibi
sosyal etkenler olur. Teknolojideki gelişmeler de
toplum hayatını değiştirirken, fertteki yansımaları edebiyatın hemen ilgisini çeken kıpırtılardır.
Otomobille tanışmamız XIX. asrın son çeyreğinde… Hayatımıza dâhil oluşu ise, II. Meşrûtiyet’ten sonra… Bunun mânâsı, yeni asır gelene
kadar, otomobil periyodiklerde anılan bir haber,
arasıra yolda rastlanan gürültülü bir makinadır.
Bu tarihten sonra ise, özel otomobillerin belirişi
ile hayatlarımıza sızan ve hiyerarşide önemli bir
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gösterge olmayı başaran bir seyyar eşyamızdır, mekânımızdır. Ona dair meraklarımız, onunla karşılanan
ihtiyaçlarımız, beraberken oluşmuş hatıralarımız
vardır. Edebiyat, dünyamıza nüfuz ederek karakterimizde parmak izlerini bırakan bu araca bîgâne
kalamazdı.
Otomobil garip ve ürkütücü bir vasıta… The Mask
filminde, taktığı ahşap maske ile bütün kişiliği değişiveren Jim Carrey gibi, otomobil de hem direksiyonuna yapışana, hem de yolcu koltuğuna gömülene
yepyeni özellikler katıyor. Genellikle de kibir, bencillik, sürat tutkusu gibi olumsuz özellikleri… Edebi-

yata cazip gelen yanı da bu… Çalışmamın bir amacı
da Türk edebiyatında tesbit edilebildiği kadarıyle bu
özellikleri sıralamak, otomobilin endikasyonlarını ve
yarattığı semptomları tanıtmak oldu.
Bahsettiğiniz özellikler edebiyattan edebiyata
değişiyor mu?
Pek tabiî… Sanayi devrimi yaşamış bir toplumun
edebiyatı, aynı yoldan geçmemişlerin edebiyatından
farklı bir otomobil algısı taşıyacaktır. Bu makinayı
îcat eden teknoloji kültürünün edebiyatında otomobilin değerlendirilişi, onu şeytan arabası olarak görüp
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ÜRKÜTÜCÜ

B I R VA S I TA … ”

Son dönemden, çarpıcı bir
makina diye otomobili seçişim
bundan sonrasındadır. Otomobil
doğru tercihti; zîrâ hayatımıza
girdiğinde yaşayışımızı ve
ruhumuzu bu kadar derinden
etkileyen pek az makina
sayabiliriz.

idhâl eden kavimlerin sanatındaki değerlendirmelere hiç
mi hiç benzemeyecektir. Endüstri toplumlarının makina ile
kurduğu ve içinden otomobil geçen edebiyatlarında da tekrarlanan aşk-nefret ilişkisi bize hayli uzaktır. Batı’da olduğu
gibi, otomobiline isim koyanlar, onunla konuşup dertleşenler bu topraklarda garipsenir. Hele “mechanophilia” yahut
“symphorophilia” örneklerine hiç rastlanmaz. Marinetti’nin
manifestosu gibi, J. G. Ballard’ın Crash’ı gibi edebî metinlere tesadüf mümkün değildir. Bizim edebiyatımızda otomobil daha çok erkeklikle, güç ve statü ile eşlenir. Ehven-i şer
kabîlinden, nisbeten sağlıklı bir makina-insan ilişkisi…
Kitabınızın bir zarf içinde ve orada yalnız değil. Yanında,
Dikiz Aynasından başlıklı bir de seçki var. Onun için ne
söyleyeceksiniz?

F O T O Ğ R A F A A / V E L I G Ü R G A H

Doğru… Böyle tematik çalışmalar yaparken pekçok eser
görmeniz gerekir; lâkin, bağlam çerçevesinde hepsini kullanmanız mümkün olmaz. Bazen koca bir romandan üç-beş
satırı anar geçersiniz, bazen de bir şiirden tek mısraı iktibas
edersiniz. Hâl böyle olunca, otomobilin önemli yer tuttuğu
metinlerden küçük bir seçki yapmanın işe yarayacağını
düşündüm. Roman, drama gibi hacimli eserleri kırparak
parçalar almaktan hazzetmediğim için, hikâye, roman, fıkra
gibi küçük ve müstakil metinler paylaşmayı daha doğru
buldum. Erişemediklerim kadar, telif sıkıntısı çıkaracağı
için gönülsüzce elediklerim de hayli bir yekûn tutuyor ama,
topluca bir değerlendirme için bu kadarının da yeterli bilgi
vereceğini sanıyorum

63

64

1868

D E R G İ / İ C AT Ç I KA R A N

ROMANLAR

İCAT ÇIKARAN
ROMANLAR
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

1868

D E R G İ / İ C AT Ç I KA R A N

ROMANLAR

“Aya Seyahat” denince
Jules Verne’den hatta
bilim kurgu kavramından
çok öncesine bakmamız
gerekiyor.

Edebiyat, sadece geçmişi ve yazarın yaşadığı zamanı konu edinmez. Gelecek
de edebi bir mesele veya tema olarak
metinde yer alabilir. Nasıl geçmiş
büyük ölçüde pişmanlıkla ve gururla
anlatılırsa gelecek de endişe ve ümitle
anlatılır. Endişe ve ümitlerin büyük
bir kısmı boşa çıkar. Ancak en boşa
çıkan gelecek öngörüsü bile o öngörüde
bulunan kişinin ve toplumun tanınması
için bize ipuçları sunabilir. Bu başka
bir yazının konusu elbette. Bu yazının
konusu ise Arthur C. Clarke’ın “Bilim
kurgu okurlarının yüzde birinden fazlasının, inanılır kâhinler olacağını iddia
etmiyorum. Ancak inanılır kâhinlerin
yüzde yüzü, ya bilim kurgu okuru ya
da bilim kurgu yazarı olacaktır.” sözüyle işaret ettiği kurgu bilim yazarları.
Edebi metinde “ay’a gidenler”
“Aya Seyahat” denince Jules Verne’den
hatta bilim kurgu kavramından çok
öncesine bakmamız gerekiyor. Tarih
milattan sonra 2. yüzyıl. Mekân henüz
isminin Adıyaman olmasına yaklaşık
bin yedi yüzyıl geçmesi gereken Samsat. Nüktedan ve heccav bir şahsiyet
olarak tarihe geçen Samsatlı Lukianos’un kaleme aldığı 80’den fazla eserden birinin de adı “Gerçek Bir Hikaye”-

dir ve Ay’a yapılan bir yolculuğu konu
edinmektedir. Ay’a giden 50 sporcu,
orada karşılaştıkları kral ile Güneş’in
kralı arasında geçen bir “savaşa” karışmak zorunda kalırlar ve bu savaş bir
Ay tutulmasına sebep olur. Lukianos
ile Verne arasında Ay’a seyahat temalı
birçok edebi metinler mevcut. Hayatı
daha sonra Edmond Rostand tarafından tiyatroya uyarlanan Cyrano de
Bergerac, 1827 yılında basılan George
Tucker’ın “Ay’a Yolculuk (A Voyagetothe Moon)”, Edgar Allan Poe’nun 1835
yılındaki gerçekçi izlenimler taşıyan öyküsü “Hans Pfaall Diye Birinin Benzeri
Görüşmemiş Serüveni (The Unparalled
Adventure of One Hans Pfaall)” bu
temayı tekrar tekrar işlerler. Jules Verne
ise 1865 ve 1870 yılında kaleme aldığı
"Ay’a Seyahat" ve "Ay’ın Etrafında" adlı
kitaplarıyla modern bilim kurgu türünün öncüsü metinlere imza atar. Onun
romanları 100 yıl sonra NASA tarafından adeta taklit edilerek tekrarlanır.

Bu noktada 1934 yılında yazar Stanley
G. Weinbaum tarafından yazılan "Bir
Mars Destanı" (A MartianOdyysey)
adlı romanının önümüzdeki yıllarda
atıf yapılmak üzere olan metinlerden
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Konu
Mars’tan açılmışken Jonathan Swift’i
es geçmeyelim. Çünkü Swift’in 1735
yılında yazdığı Gulliver’in Gezileri’nde
Mars gezegeninin iki ayı olduğu yazılı.
Oysa Mars’ın iki tane uydusu olduğu
çok daha sonra 1877’de keşfedilmiş. Yapılmamış “keşifler” ve “icatlar” romanlarda bizi bekliyor olabilir gördüğünüz
gibi.
Jules Verne’de mevzu bitmez
Jules Verne bahsi elbette Ay’la sınırlı
değil. Bir de denizaltımız var. Jules
Verne'in bir başka gerçekleşen "bilim kurgu" kehaneti ise 1870 yılında
yayınlanan "Denizler Altında Yirmi
Bin Fersah" romanı. Önce dev bir deniz
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H AYA L I

BIR ZAMAN

canavarı sanılan sonra Kaptan Nemo'nun özel olarak yaptığı
Nautilus adlı denizaltı olduğu ortaya çıkan araç. 1870 yılında
kurulan hayalin yaklaşık 80 sene sonra gerçekleşti. Verne’nin
kurgu denizaltısı ile adaş olan denizaltı 17 Ocak 1955'te suya
indirildi. Evet, romandan hemen dokuz sene sonra ilk denizaltı üretildi ve bunu başkaları da takip etti. Ancak Nautilus
öncekilerden farklı olarak "nükleer" enerji ile çalıştığı için
öncekilerden farklı olarak Verne'nin kurgu denizaltısına
yakın güçlere sahipti ve denize indikten 2 sene sonra 60.000
deniz milini (yani 20.000 fersahı) doldurdu. Verne ayrıca 1863
yılında yayınlanan "20. Yüzyılda Paris" isimli romanında günümüz hayatına ilişkin başka öngörülerde bulundu. Elbette
o tarihlerde gökdelenler, trenler, parlak şehir ışıkları, asansörler, motorlu arabalar, banliyöler tahmin edilebilir ve hatta
kısmen gerçekleşmiş gelişmeler idi. Ancak internete benzer
şekilde bir ağ üzerinden iletişim kurabilen hesap makinelerine ne diyeceğiz?

MAKINASI

Diğer romanlar
Aldous Huxley, 1932’de yazdığı "Cesur Yeni Dünya" romanında öngördüğü ruhsal durumu etkileyen ilaçlar 1950’lerde ve
genetik mühendisliği kapsamında bahsettiği ilk DNA manipülasyonu ise 1972’de yapıldı. Ray Bradbury, "Fahrenheit 451"
adlı romanında kablosuz kulaklıklardan söz açtı. 1950’de Arthur Clarke’ın 2001: "Bir Uzay Destanı"nda anlattığı iletişim
uyduları ilk kez 1965’te yörüngeye yollandı. Clarke’ın 1969’da
kurguladığı uzay turizmi ise 2001’de gerçek oldu.
Edwar Bellany’nin 1888’de yayınlanan "Geçmişe Bakış" romanında söz açtığı kredi kartları, 1950’lerde cüzdanlarımıza
girmeye başladı. H.G. Wells’in 1899’da yayınlanan tarihli
"Efendi Uyanıyor" adlı romanı otomatik kapıları anlatıyordu,
insanlık ise bu buluşu 1960’da hayata geçirdi.
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Aldous Huxley, 1932’de yazdığı "Cesur
Yeni Dünya" romanında öngördüğü
ruhsal durumu etkileyen ilaçlar
1950’lerde ve genetik mühendisliği
kapsamında bahsettiği ilk DNA
manipülasyonu ise 1972’de yapıldı.
Lüksemburglu mucit, yazar, editör ve dergi
yayıncısı Hugo Gernsbeck, 1914 yılında okurla
buluşan “Ralph 124C 41+” adlı romanında
öngördüğü radarı 1935’te ve güneş enerjisi
1978’de hayata geçirildi. J.B.S Haldane 1924’te
yazdığı “Daedalus” adlı romanda tüp bebek
yöntemini anlatıyordu, ilk başarılı tüp bebek
tedavisi 53 yıl sonra 1977’de yapıldı. Edwin
Balmer ve Willam MacHarg’ın 1910’da anlattıkları yalan makinesi 1924’te kullanılmaya
başlandı. Martin Caidin’in 1972 yılında yazdığı Cyborg’da biyonik bacakları kurgulamıştı,
ilk akıllı biyonik bacak 2013 yılında kullanıldı.
Elbette araştırılırsa başka “başarılı” öngörülere rastlayabiliriz romanlarda. Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleştiğinde geriye dönüp
“tanımlanabilecek” nice potansiyel öngörü ise
roman sayfalarında keşfedilemeyi, icat edilmeyi bekliyorlar.
Yeter ki “ilham alacak” bir gözle bakmayı
bilelim. Sonuçta ilham “kaynağına” değil görüp alana aittir aslında. Nasıl aşk şiirleri aşık
olunan “sevgiliye” değil o ilhamı alıp yazan
şaire aitse romanlardan ilham kaynağı olan
icatlar da yazanlarından ziyade mucitlerine
aittir aslında.
Yine de bu gerçek edebiyatın kıymetinde bir
azalmaya sebep olmaz. Aksi takdirde “öngörüleri” gerçekleşmiş edebi metinlerin miatları
dolmuş olurlardı.
Oysa söz konusu romanların edebi kıymetleri
aynıyla devam ediyorlar.
Hem aynı öngörünün gelecekte bambaşka
bir icada da ilham kaynağı olmayacağını kim
söyleyebilir?
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LexiQamus projesi nasıl ortaya çıktı?
2012 yılında ABD’den dönmüştüm. Doktora başvuruları yapıyordum. İngiltere’ye daha gitmemiştim. O esnada epey yoğun bir şekilde arşiv belgesi okumak
durumunda kaldım. 19. yüzyıla ait yaklaşık 10 bin belge okudum. Çoğu kolaydı
ama bazıları hakikaten zor olabiliyordu. Özellikle hem kelimelerin hem yazının
ağır olduğu durumlarda epey yoruluyordum. Bir yandan harfleri temsil eden
şekillere anlam vermeye çalışıyor, bir yandan bağlama uygun şekilde okumaya
çalışıyordum. Özellikle dikkatimi çeken durum şuydu. Okunamayan kelimelerin
hangi harflerinin okunamadığı ile ilgili düzenli bir durum yoktu. Yani bazen
baştaki, bazen sondaki, bazen ortadaki harfler okunamıyordu. Mevcut sözlükler
ise böyle kelimeleri çözmek için değil, kelimelere mana vermek için tasarlanmışlardı. Dolayısıyla bir kelimenin ilk harfleri okunaklı ise bu lügatlar yardımcı
oluyorlardı ama ilk harfleri okunamayan kelimelerde neredeyse tamamen işlevsiz
kalıyorlardı.
Bu noktada kendi kendime şöyle dedim. Eğer Osmanlıca kelimeleri bir programa
girsek ve sonra filtreleme yapsak bu sorunu çözeriz. Bu durumda okunamayan
harf ya da harflerin konumu önemini tamamen yitirir, zira programı bütün durumlarda aynı kolaylıkla muhtemel sonuçları listeler. Sonra bu düşüncemi eyleme
geçirdim ve LexiQamus ortaya çıktı.
LexiQamus’un içeriğinden bahseder misiniz?
Halihazırda on dokuz sözlüğü tarıyoruz. Bunların içinde en önemlisi Sir James
Redhouse tarafından yayınlanan "A Turkishand English Lexicon" isimli sözlük.
Bu eserin bütün maddelerini, alt maddelerini, tanımsız Osmanlıca kelimelerini
ve İngilizce tanımlarını dijitalleştirdik. Bu kategorilerin tamamı şu an aranabilir
halde.
Projenin araştırmacılara getirdiği kolaylıklar nelerdir?
İlk olarak, bazen çok uzun vakitler harcayarak okuyabildikleri, bazen de ne
kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar okuyamadıkları kelimeleri LexiQamus sayesinde
okuyabiliyorlar. İkinci olarak, bu kadar sözlüğü yanlarında taşımaktan kurtulu-

L E X I Q A M U S S AY E S I N D E O K U YA B I L I Y O R L A R ”

Osmanlı Türkçesi metinlerini
okumayı kolaylaştıran
LexiQamus’un kurucusu Dr. Ahmet
Abdullah Saçmalı ile konuştuk.
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Bazen çok uzun vakitler harcayarak okuyabildikleri, bazen de ne kadar uğraşırlarsa
uğraşsınlar okuyamadıkları kelimeleri LexiQamus sayesinde okuyabiliyorlar.

yorlar. Üçüncü olarak, programı mütemadiyen geliştiriyoruz. Mesela Lexicon içinde herhangi bir kelimeyi
bulduklarını varsayalım. Bu kelimenin içinde geçtiği
maddeleri, tanımında zikredildiği maddeleri görüntüleme imkânı da sunuyoruz. Hatta bir adım daha ileri
gidip hangi maddelerin içinde ilgili kelime birebir
zikrediliyor, hangilerinde kısmen geçiyor, bütün bu
sonuçları ayrıntılı bir şekilde gösteriyoruz. Böylece müellifin kendisinin dahi erişemeyeceği bilgiler bugünkü
araştırmacıların parmaklarının ucuna kadar gelmiş
oluyor. Dördüncü olarak, son eklediğimiz iki önemli
özellik var. Ziyaretçimizin aradığı kelimenin harflerine şeklen benzeyen harfler içeren sonuçları Benzer
Harfler sekmesinde, bu harflere fonetik olarak benzeyen harfler muhteva eden sonuçları ise Benzer Sesler
sekmesi altında listeliyoruz.

Bu hususta son olarak şunu söylemek isterim. Biz
çalışmalarımızı kuyumcu hassasiyeti ile yapıyoruz.
Mesela eserin müellifi önsözde 93.000 madde olduğunu
söylüyor. Halbuki bizim yaptığımız çalışmadan sonra
toplam madde sayısının 79.491 olduğunu gördük. Eser
130 yıl önce yayınlanmıştı ancak herkes müellifin beyanına itimat ettiği için bu kadar sene boyunca bu ciddi
hata tesbit edilememişti.
Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Güzel tepkiler alıyoruz. Bol bol teşekkür ve dua alıyoruz. Özellikle Batı'daki üniversitelerin yoğun ilgisine
mazhar oldu bu proje. Dünyanın en iyi üniversiteleri,
Ivy Leauge’in neredeyse tamamı abone oldular. Bireysel kullanıcılarımızın yaklaşık 97%’si Türkiye’den.
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Ancak kurumsal abonelerin yarısından fazlası yurtdışından.
Bu vesileyle memleketimdeki kurumların yöneticilerine
sitemlerimi de paylaşmak isterim.

açıklamanın doğruluğunu kontrol ederiz, ne de rakamın
makuliyetini. İkisini de dikkate almadan, liste fiyatına da
bakmaksızın, indirim talebini kabul ederiz.

Söyleşiyi okuyan biri LexiQamus’u nasıl kullanabilir?

Bunu böyle yapıyoruz zira şiarımız şu: “LexiQamus’a akademisyen, öğrenci ve serbest araştırmacıların maddi sebeplerle
erişememeleri mevzuubahis bile olamaz.”

www.lexiqamus.com/tr/create_URL linkine tıkladıktan
sonra açılan forma ad, soyad ve email adresi bilgilerini girerek sitenin premium özelliklerini bir hafta boyunca ücretsiz
olarak kullanabilir. Ayrıca aşağıdaki linkte tıkladıktan sonra açılan form aracılığı ile LexiQamus’u kurumuna tavsiye
ettiği takdirde premium özellikleri 3 ay boyunca ücretsiz
olarak kullanabilir. Yalnız tavsiye mesajı gönderildikten sonra erişimi kullanıcının talebi üzerine başlatıyoruz, otomatik
olarak başlamıyor.
Bu süre sonunda üniversitesi abone olmazsa ve kişinin
maddi imkânı da yeterli değilse ücretlendirme sayfasındaki
indirim formu aracılığı ile indirim talep eder. Burada abone
olmak istediği paketi seçer. Ödeyebileceği rakamı girer.
İndirim talebinin gerekçesi olarak asgari yirmi kelimeden
müteşekkil bir açıklamada bulunur. Sonrasında biz ne bu

Bu bir bilimsel proje ve asla bilimle uğraşan insanlardan kâr
elde etmek gibi bir amacı yok.
Ancak heyecanla projeyi sürdürmek istiyoruz. Bunun için
ise tek kaynağımız kurumsal abonelikler. Bu aboneliklerin
gerçekleşmesini ve devam etmesini bu sebeple çok önemsiyoruz.
Bu arada söyleyeyim, halihazırda rahatlıkla devrim niteliğinde diye tavsif edebileceğim, çok daha heyecan verici
işlerle meşgulüz.
2022 ve 2023 senelerinin güz mevsimlerinde önemli haberler
duyacaksınız bizden.
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1930’daki Sanayi Kongresi'nde kendisine ait yerli malı
uçaklarının resim ve maketleri, üstten kanatlı kapalı kabinli
"Vecihi K-XI" tipi uçağın modeline ait minyatür tasarımlar
ilgiliyle karşılandı.
Bir imparatorluğun son ve en uzun yüzyılında gözünü dünyaya açtı Vecihi Hürkuş. Takvim yaprakları 18 Ocak 1896’yı gösterdiğinde İstanbul’da
dünyaya gelen bu çocuk, bir milletin hayallerini tek başına hayata geçirmeye adayacaktı kendini. İstanbul Bebek’te başlayan eğitim yolculuğu
Üsküdar Füyuzati Osmaniye Rüştiyesi ve Paşakapı İdadisi ile devam
etti. Belki de düşüncelerinin ete kemiğe büründüğü ilk adreslerden biri
olan Tophane Sanat Okulu onun tekniğin geniş dünyasını aralamasıyla
sonuçlandı.
Genç Vecihi, memleketin içine düştüğü buhranı derinden hisseden her
vatanperver yiğit gibi gönüllü olarak 1912 senesinde eniştesi Kurmay
Albay Kemal Bey’in yanında Balkan Harbi’ne katıldı. Yakın tarihimizin
kırılma anlarından biri olan bu savaşın psikolojik tesirini uzun yıllar
zihninde taşımak mecburiyetinde kaldı. Savaşın ardından İstanbul Ordu
Kumandanlığının görevlendirmesiyle Beykoz Serviburun’daki esir kampında kumandanlığa başladı.
Gökyüzü sevdası
Gökyüzüne herkesten daha anlamlı baktığından olsa gerek Tayyare
Makinist Mektebine girdi ve başarılı bir eğitimin ardından tüm dünyayı
bir anda esir alan Birinci Dünya Savaşı’nda Bağdat Cephesi’ne makinist
olarak gönderildi. Sevdası olan tayyareler onun ilk ciddi sınavı yaşamasına sebep olacaktı. 2 Şubat 1916 Çarşamba günü bir kazada yaralandı ve
tedavisine devam etmek için İstanbul’a geldi. Sevda dedik ya gelip geçici
bir heves değildi Vecihi’nin hissettikleri. Sağlığına kavuşur kavuşmaz
Yeşilköy’deki Tayyare Mektebine girdi. İlk uçuşunu burada 21 Mayıs
1916 Pazar günü gerçekleştirdi. 15 Kasım 1916’daki mezuniyetinden sonra o artık diplomalı bir pilottu. Cephelerden cephelere gitmek o yıllarda
her askerin kaderiydi adeta. Vecihi de 1917 senesinde Kafkas Cephesi’nin
7. Tayyare Bölüğü’ne tayin edildi. Kafkas Cephesi’nde Rusların Osmanlı cephelerine korku salan uçağını feraset ve cesaret ile birleştirdiği
yeteneğiyle düşürecek ve Türk tarihine uçak düşüren ilk tayyareci olarak
adını altın harflerle yazdıracaktı. Üstat Sezai Karakoç’un da dediği gibi
“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır” veciz ifadesine uy-
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gun olarak 8 Ekim 1917 Pazartesi günü
bu sefer onun kullandığı uçak Rusların
hedefi olacak ve Vecihi yaralı olarak
kurtularak uçağının Rusların eline
geçmesini önlemek maksadıyla ateşe
verecekti. Uçağını esaretten kurtarmış
kendini Rus zulmüne kaptırmıştı. O
meşhur Nargin Esir Kampına yolu
düşenlerdendi Vecihi ve buradan Azeri

HÜRKUŞ

D E R N E ĞI

Türklerinin desteğiyle kurtulacaktı.
İstiklal madalyasına giden yol
2.5 aylık yaya olarak sürdürülen uzun
bir zorlu yolculuktan sonra Süleymaniye üzerinden Musul’a ulaştı. Büyük
savaş artık sona yaklaşmışken İstanbul’a
geldi ve Hava Müdafaa Bölüğü’ne atan-

dı. Artık kendi uçağını kendi yapmak istiyordu. Bu amaçla bir av uçağı tasarladı
fakat savaşın sona ermesi ve Mondros
Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile
tasarım ürüne dönüşmeden akim kaldı.
Yüzyıllardır Osmanlı’nın kadim başşehri olan İstanbul işgal edilirken bu müessif duruma daha fazla dayanamayan
Vecihi, Anadolu yollarına düşüp Milli
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Türk milleti kendi bağrından yetişen bu
yetenekli ve topluma yararı dokunsun diye
çırpının kahramana sevgi ve saygı ile sahip
çıkıyordu.
Mücadele saflarına girmeyi istedi. Harem’den
kalkan gemide esaretten dönen askerlerle
beraber kurtuluşa doğru ilerliyorlardı. Önce
Mudanya ardından Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya’ya ulaşan Vecihi, sivil pilot olarak
kurtuluş için mücadeleye girişti. Başarılı keşif
uçuşları ve akabinde gelen Yunan uçağını
düşürmesi Milli Mücadele’ye vurulan Vecihi
Hürkuş mührüydü. Tüm bu kahramanlıkları
ona üç defa TBMM takdirnamesi verilen tek
kişi olarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyasını
kazandıracaktı.
Kurtuluşun ve bağımsızlığın ardından kendini
gençlere adayan Vecihi Hürkuş, tayyare eğitimlerine başladı. Hayallerini gerçekleştirmenin arifesindeydi. Uçak tasarımlarıyla meşgul
oluyordu. Bu çalışmalar nihayet meyvelerini
vermeye başladı ve Milli Mücadele döneminden kalan Yunan uçak malzemeleriyle hazırladığı ilk Türk uçağı “Vecihi k-VI”yı 1924’te tasarlayıp üretmeyi başardı. Uçuş müsaadesi için
hemen hemen her yetkilinin kapısını aşındırdı.
Fakat ne hazindir ki o izni verecek heyette
tayyareyi kontrol edecek personel bulunmadığından Vecihi K-VI’nın göklere kavuşması
gecikti. "Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz.
Uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar."

cümlelerinden aldığı cesaretle 28 Ocak 1925
Çarşamba günü "Vecihi K-VI" ile ilk uçuşunu
yaptı. Her başarı gibi bu da cezasız kalamazdı
elbette! İzinsiz uçmanın cezası Vecihi Hürkuş’a çektirildi.
Türkiye’nin ilk baştayyarecisi
Türk Hava Kurumu kurucuları arasında yine
bu azimli ve Türkiye sevdalısı pilot olacaktı.
Yine Türkiye’nin ilk baştayyarecisi unvanını
da o deruhte edecekti. Hürkuş bu başarılılarının ardından Türk Tayyare Cemiyeti heyetiyle
ikinci kez Avrupa'ya gitti. Almanya’da Junkers
ve Rohrbach uçak fabrikalarını gezdi. Fransa’da birçok uçak fabrikasında incelemelerde
bulundu. Türkiye’ye dönüşünde onu büyük bir
sürpriz bekliyordu. Cemiyetin tasarı ve projeleri rafa kaldırılmış, elindeki tayyare, vasıta ve
elemanlarının hava kuvvetlerine verilmesi ve
kendisinin de tekrar hava kuvvetlerinde görev
alması istenmişti. Hürkuş bu zorlamalara daha
fazla dayanamadı ve istifa etti. Artık başka
bir maceranın kahramanı olmak istiyordu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan "Junkers A.20"
uçaklarındaki eksikliklerin düzeltilmesi çalışmalarında görev almak için gelen teklifi kabul
etti. İlk paraşütlü atlama gösterinde de yine
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onun ismi vardı. 16 Eylül 1926 Perşembe günü Türkiye’de
ilk defa Vecihi Hürkuş’un kullandığı Junkers F-13 uçağı ile
paraşütle atlama gösterisi Ankara’da yapıldı. Hürkuş’un Türk
havacılığıyla ilgili her şeyin ilkini yapmasının altında azmi ve
idealleri yatıyordu. 1927’de TOMTAŞ’ın 14 kişilik 3 motorlu
“Junkers G.24”, diğeri altı kişilik tek motorlu “Junkers F.13”
yolcu uçaklarıyla Ankara-Kayseri arasında, ülkedeki ilk hava
yolları uçuşları sayılan ulaşım uçuşlarını yaptı.
Halkın teveccühü
1930’daki Sanayi Kongresi'nde kendisine ait yerli malı uçaklarının resim ve maketleri, üstten kanatlı kapalı kabinli "Vecihi
K-XI" tipi uçağın modeline ait minyatür tasarımlar ilgiliyle
karşılandı. Türk milleti kendi bağrından yetişen bu yetenekli
ve topluma yararı dokunsun diye çırpının kahramana sevgi ve
saygı ile sahip çıkıyordu. Tasarımlarına durmaksınız devam
eden Hürkuş, Kadıköy’de bir keresteci dükkânı kiraladı ve
burada üç ay içinde “Vecihi XIV” uçağını imal etti. Bu iki
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HÜRKUŞ

kişilik, tek motorlu spor ve eğitim uçağı ilk uçuşunu büyük
bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında 27 Eylül 1930 Cumartesi günü Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ilk sivil uçağı olan Vecihi XIV, Vecihi Hürkuş’un
ürettiği ikinci uçak olacaktı.
Bu önemli hamleyle birlikte engellemeler ve karşı koymalar
daha da artacaktı. Bir takım eller Hürkuş’un yardımcısının
görevine son verecekti. Onu yalnızlaştırıp Türkiye’nin milli
ve yerli üretim hamlesine engel olmak isteyen kimselere azmi
ve casaretiyle cevap veriyordu Hürkuş. 21 Nisan 1932'de ilk
Türk sivil havacılık okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mektebini
(VSTM) kuracak ve okula ikisi kız olmak üzere 12 öğrenci
kaydolacaktı. Nuri Demirağ’ın 5 bin liralık bağışıyla maddi
anlamda feraghlayan Hürkuş, “Vecihi XVI” kapalı kabin
uçağını imal etti. Aynı yıl tek satıhlı "Vecihi XV" uçağının
imaliyle devam eden süreç 30 Ağustos 1933 Çarşamba günü
gerçekleştirilen gösteri uçuşları ile daha anlamlı hale geldi.
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Başarının cezalandırılması burada da devreye girdi ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle
okul kapatıldı. O artık bilgilerini öğrencilerle
buluşturacak bir başöğretmendi. Türk Hava
Kurumu Başkanı Fuat Bolca’nın çağrısıyla
başladığı öğretmenlik yanında Etimesgut’ta bir
hangar inşa etti ve yetiştirdiği parlak öğrenciler
Rusya’nın yolunu tutarak havacılık eğitimlerini
taçlandırdılar. Durmak nedir bilmeyen mizacıyla Hürkuş’un yeni adresi Almanya olacaktı.
Weimar Mühendislik Mektebinden 27 Şubat
1939‘da tayyare makine mühendisliği diplomasını alarak mezun oldu. Yurt dışındaki başarıları yanında Türkiye’deki cezalandırmalar da
yakasını bırakmıyordu. Almanya dönüşü Van’a
tayin edilme kararına istifayla karşılık verdi.
O artık kahramanlıklar ve maceralarla dolu
hayatını herkese anlatmak istiyordu. Kaleme
aldığı "Vecihi Havada" kitabıyla bir nesle ilham

kaynağı oldu. 1947’de kurduğu "Kanatlılar
Birliği ve Kanatlılar" dergisi de binlerce gencin
onun takipçisi olmasına sebep oldu. 1954’te
Hürkuş Hava Yolları’nı kurdu ama yine uçuş
izni alamadı ve bir süre sonra şirketini kapatmak zorunda kaldı. Elinde kalan son uçağı
ile yine milletin faydasına bir hamle yaparak
Güneydoğu Anadolu’da toryum, uranyum ve
fosfat arama çalışmaları yaptırdı. 16 Temmuz
1969 Çarşamba günü vefat ettiğinde ardında
havacılığa adanmış bir ömür ve birbirinden
kıymetli fikirler bırakan Vecihi Hürkuş Türk
gençliğine hayal kurmanın kıymetini anlatan 73 yıllık ömrüyle bugün de örnek olmaya
devam ediyor. Onun ideallerini ve adını taşıyan
Türkiye’nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-A
ilk defa 29 Ağustos 2013’de havalandığında
Vecihi Hürkuş’un yarım asırlık emekleri de
gökyüzüne ulaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyordu.
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Bugüne dek yaşadığınız en sıra dışı seyahat deneyimi neydi? Güney Pasifik’te köpekbalıkları eşliğinde su altı yolculuğu mu? Kutuplarda safari mi? Donmuş bir şelalede buz
tırmanışı mı? Sahra Çölü geçişi mi? Artık bütün bunların
daha fazlası var: Uzay seyahatleri. Yakın zaman önceye
kadar sadece “süper güç” olarak adlandırılan devletlerin
rekabetine sahne olan uzay yolculukları, günümüzde
birçok ülkedeki özel şirketlerin girişim sahasına girmiş
durumda.
Yüz yıllık serüven
İnsanlığın uzayı keşfetme hayali, 20. yüzyılın başlarına
uzanıyor. Jules Verne’in “Ay’a Seyahat” ve H. G. Wells'in
“Dünyalar Savaşı” adlı kitapları, gezegenler arası yolculuklar için bilimsel araştırmalara ilham verdi. Uzay uçuşuna dair ilk gerçekçi öneri ise roket biliminin kurucusu
kabul edilen Konstantin Tsiolkovsky isimli bilim insanından geldi. Rus kâşifin 1903 yılında yayımlan “Reaksiyon

Cihazları Yoluyla Kozmik Uzayın Keşfi” adlı eseri, bu
alandaki çalışmalara önemli bir perspektif oluşturdu.
Ardından Robert H. Goddard, sıvı yakıtlı roketlere
gezegenler arası uçuş için yeterli gücün sağlanabileceği
konusundaki teorisini uzay mühendisliğine sundu. Bu
çalışma, ilk uzay uçuşlarını gerçekleştiren kuruluşlar için
son derece etkili oldu. 1929’da Sloven astronot teorisyeni
Hermann Potočnik, “Uzay Yolculuğu Problemi” olarak
bilinen kitabıyla komplike bir uzay istasyonunu hayal
eden ilk kişiydi. İlerleyen yıllarda da insanlığın uzay
tutkusu hiç dinmedi. Uzaya ulaşan ilk roket, Haziran
1944'te Almanlar tarafından yapıldı. Devamında ABD ile
Sovyetler Birliği arasındaki küresel rekabet uzaya taşındı.
4 Ekim 1957’de Sovyetler Birliği, insanlık tarihinin ilk
yapay uydusu Sputnik-1'i ateşledi. Tam bir ay sonra Sputnik 2, canlı bir hayvan taşıyan (Laika adında bir köpek)
ilk uydu oldu. Ruslar, ilk erkek ve ilk kadını da uzaya
göndererek uzay yarışında öncü konuma yükseldi. ABD,
1969'da Ay'a ilk insan inişi ile Sovyet rakiplerini yakaladı.
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Soğuk Savaş yıllarının sona ermesini takiben,
uzay uçuşu uluslararası iş birliği ile karakterize
edilmeye başlandı. Bu sayede Dünya yörüngesine ucuz erişim ve ticari girişimler için bir
genişleme ağı oluşturuldu. Gezegenler arası
sondalar ile güneş sistemindeki gezegenlerin
birçoğuna erişim sağlandı. İnsanlık, yörüngeye
yerleştirilen uzay istasyonlarında uzun süre
kalmayı başardı. Çin Halk Cumhuriyeti, uzaya
uçuş yeteneğine sahip yeni bir ülke olarak
ortaya çıktı.

Artık Ay’ın etrafında tur
atmak, bir uzay otelinde
konaklamak ve sonsuz
karanlıkta mavi bir bilyeyi
andıran yeryüzünü dünya
dışından izlemek mümkün...
Tıpkı birçok insanın yaptığı ve
yapmaya hazırlandığı gibi…

Mars’tan Venüs’e
Uzayın sonsuz gizemi, bugün de insanlığın ilgisini cezbetmeye devam ediyor. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkeler, Ay’a
iniş yapma, üs kurma, dahası uzay yolculuklarını turizme dönüştürme projeleri üzerine hummalı çalışmalar yürütüyor. Çin, uzay istasyonu
Tiangong’u bu yıl tamamlıyor. Japonya ve Rusya’nın da yörüngede yer almaya çalıştıkları biliniyor. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı
(TUA) ise uzaya bir Türk limanı kurmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bilimsel misyon
için uzaya göndermek ve 2023 yılında Ay’a iniş
yapmak gibi hedeflerle çalışıyor. Dünya dışında
uydu sahibi 30 kadar ülkeden biri olan Türkiye’nin yeni nesil haberleşme sistemi Türksat 5A
uzaya gönderildi. Diğer yandan, özellikle son
yıllarda Hollywood’un gözde temalarından biri
olan Mars’ta keşif ve yaşam filmlerinin revaçta
olması da bir tesadüf değil elbette. Kulağa hâlâ
bir fantezi gibi gelse de Elon Musk’ın şirketi,
Mars’ta koloni kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde bu çalışmaları destekleyen
önemli gelişme yaşandı. Kızıl gezegene indirilen Perseverance keşif aracı, Mars atmosferinin
büyük bölümünü oluşturan karbondioksiti
ilk kez oksijene dönüştürmeyi başardı. Bu
keşif henüz çok yeni olsa da Mars’a yapılacak
insanlı uçuşları gerçeğe dönüştürebilir. Rusya
ise ABD’nin Mars iştahına tarihsel bir karşılık
olarak Venüs’e odaklanıyor. Güneşe en yakın
ikinci gezegen olarak bilinen Venüs'te hayat
ihtimalini gündeme getiren fosfin gazı keşfinin
ardından Rusya Devlet Uzay Ajansı, Venüs’ü
bir Rus gezegeni olarak ilan etti. Peki bundan
sonra neler olacak? Bu sorunun yanıtını tüm
Dünya merak ediyor, ancak şurası bir gerçek ki
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Uzay seyahati paketleri, Türkiye’de hizmet veren bazı turizm acenteleri
tarafından da satışa sunuluyor.
önümüzdeki yıllarda uzay yolculukları
daha fazla gündemimizde olacak; hatta
uzay bir turizm destinasyonu olarak
kitleselleşecek. Aslında “uzay turizmi”
kavramı yeni değil. 2001 yılının ortalarında Rusya Federal Uzay Ajansı yönetiminde sonsuz boşluğa fırlatılan Soyuz
TM-32, insanlık tarihinin ilk uzay turisti
Dennis Anthony Tito’yu da beraberinde
götürmüştü. Kendi uzay yolculuğunu
finanse eden 60 yaşındaki mühendis
Tito, mürettebat üyesi olarak yörüngede
günler geçirmiş ve Dünya’ya başarıyla
dönüş sağlamıştı. Bundan dolayı uzay
turizminin aslında 21 yıl önce başladığını söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki
2022, uzay seyahati haberlerinin giderek
normal karşılandığı bir yıl olacak.
Uzayda bir hafta
Keşif düşüncesiyle başlayan kadim uzay
hayalimiz, bugünlerde bambaşka bir
yöne doğru evriliyor. Uzay seyahatleri
hakkındaki son bilgiler, milyonlarca
insan tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Geçtiğimiz yıl, uzay turizminin yaygınlaşma adımlarına tanıklık ettik. Şirket-

ler eliyle başlatılan özel Uzay Turizmi
Çağı’nın ilk yolculuğu, 11 Temmuz 2021
tarihinde Virgin Galactic tarafından
gerçekleştirildi. Şirketin sahibi ve aynı
zamanda kendisi de bir uzay turisti olan
Richard Branson, bu uzay seyahatinin
yolculara kişi başı 250 bin dolara mal olduğunu açıkladı. 20 Temmuz 2021'de bu
kez iş insanı Jeff Bezos, sahibi olduğu
uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'in
geliştirdiği bir roket ile uzaya fırlatıldı.
Virgin Galactic’ten daha yüksek irtifaya
çıkmayı başaran uzay aracı, içerisinde
bulunan dört kişiye unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bu seyahatin bir yolcuya
maliyeti, 28 milyon Amerikan doları
olarak açıklandı. Bu iki başarılı uzay
seyahatinden hemen sonra her iki şirket
de Federal Havacılık İdaresi'nden yeni
turistleri sonsuz boşluğa göndermek için
onay aldı. Ardından Falcon 9, Falcon
Heavy, Starlink, Dragon ve Starship gibi
uzay araçlarını bünyesinde bulunduran
SpaceX ticari uzay yolculukları firması,
dünya dışı seyahatleri başlatacağını duyurdu. Öte yandan Orion Span firması,
yolcularına sadece atmosferin dışına
çıkmayı değil, uzayda bir hafta geçirme-

yi vaat ediyor. Ayrıca 2022’de açılması
öngörülen uzay oteli Aurora Station,
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir
modülü olacak. Dört misafir ve iki ekip
üyesi, 13 metreye dört metre büyüklüğünde bir modülde yaşama şansı bulacaklar. Ücreti henüz kesinleşmese de bu
sıra dışı deneyimi yaşamanın bedeli, 10
milyon dolardan başlayacak.
Ay’a gidiyoruz!
Ay başta olmak üzere güneş sistemindeki
gezegenlerden çarpıcı haberler alacağımız bir döneme giriyoruz. Üstelik artık
Ay turizmi de uzak değil. Moon Express
firması, 2026 yılından itibaren Ay'a turistik seyahatlerin başlayacağını açıkladı.
ABD merkezli şirketin CEO'su Naveen
Jain, Ay'a ilk kez ayak basmanın bedelinin 25 milyar dolar olduğunu, ancak
teknoloji sayesinde bu fiyatın 7 milyon
dolara kadar düşebileceğini ifade ediyor.
Firma, önümüzdeki dönemde geliştireceği iş birlikleriyle Ay'a seyahatin çok daha
ekonomik olabileceğini ileri sürüyor.
SpaceX ise Ay turizmi konusunda da
iddialı. Elon Musk’ın şirketi, geçtiğimiz
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Ay başta olmak üzere güneş sistemindeki gezegenlerden çarpıcı haberler alacağımız
bir döneme giriyoruz. Üstelik artık Ay turizmi de uzak değil.

aylarda Ay’ın etrafında iki turistin yol alacağını açıklamıştı.
Ancak bu seyahat, çeşitli nedenlerle 2023 yılına ertelendi. Ay
yörüngesine çıkacak ilk turist, Japon iş insanı Yusaku Maezawa
olacak. Sanata düşkünlüğüyle tanınan Japon milyarder, Ay
yolculuğunda kendisine bir grup sanatçının eşlik edeceğini
belirtmişti. Bu seyahati gerçekleştirecek uzay modülü, Ay’ın etrafında bir tur atıp gezegene geri dönecek. Firma konuyla ilgili
yaptığı bir açıklamada, ilk Ay turistlerini şu sözlerle tebrik etmişti: “Onlardan önceki Apollo astronotları gibi, evrensel keşif
ruhunu taşıyan bu bireyler de uzaya seyahatlerinde tüm insanlığın umutlarını ve hayallerini taşıyacaklar”. Yeri gelmişken gelin biraz hayal kuralım. Düşünün dünyamızı sarmalayan uçsuz
bucaksız karanlığa doğru yola çıkacak sayılı insandan birisiniz.
Başvurunuz kabul edilmiş, simülatif eğitimlerinizi tamamlamış
ve yola çıkmak için gün sayıyorsunuz. Bir yandan vücudunuzu
yerçekimsiz ortama hazırlamak için çabalıyor, diğer yandan
yolculuğun tüm detaylarını öğreniyorsunuz. Derken beklenen
gün geliyor ve dünyanın farklı köşelerinden gelmiş birkaç kişi
ile bir uzay aracının içerisinde göğe doğru yükseliyorsunuz.
Yüz binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda mavi gezegeni,
göz alıcı bir bilye gibi izliyorsunuz. Çevrenizi süsleyen yıldızlar, kalp atışlarınızı hızlandırıyor. Saatler saatleri kovalıyor
ve ayın görkemli parıltısını tam karşınızda buluyorsunuz.
Dünyanın uydusu size öylesine yakın ki üzerindeki külümsü

tabakanın dokusunu hissedebiliyor, Ay’ın yüzeyindeki irili-ufaklı kraterleri rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken
biliyorsunuz ki bu görüntüler çok az insana nasip olabilir. İşte
o an yaşadıklarınızı ve gördükleriniz size bir rüya gibi geliyor.
Ne dersiniz, böylesi bir deneyimi yaşamak ister miydiniz?
K İ M L E R KAT I L A B İ L İ R?
Uzay seyahati paketleri, Türkiye’de hizmet veren bazı turizm acenteleri
tarafından da satışa sunuluyor. Sektör profesyonellerinin söylediklerine bakılırsa uzay turizminin önünün açılabilmesi için aşılması gereken en büyük
engel, uçuş maliyetleri. Peki hayal etmesi bile heyecanlı olan uzay gezisine
her isteyen katılabilecek mi? Evet, bütçesine güvenen herkes bu deneyimi
yaşayabilecek. Bu yolculuğun ilk koşulu, mental ve fiziksel sağlığın yeterli
olmasından geçiyor. Her şeyden önce bir güvenlik konusu olan uzay
yolculuğuna katılacak olan kişinin, kaza ihtimalini göz önünde bulundurarak tüm sorumluluğu kabul etmesi gerekiyor. Belirli fiziksel testleri
tamamlayıp, uçuş öncesi eğitimleri başarı ile yerine getiren uzay turistleri,
dünyamızı uzaydan izlemenin keyfini sürebilme hakkı kazanabiliyor. Uzay
seyahati süresince herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına, yolculara
özel eğitimden geçmiş bir mürettebat eşlik edecek. Bu yüzden katılımcıların ön şart olarak herhangi bir bilimsel eğitimden geçmesi istenmiyor. Fakat
yolculuk, belirli prosedürler ve eğitimler eşliğinde planlandığından bazı
hazırlık aşamaları gerektiriyor. Son olarak şu önemli bilgiyi de ekleyelim.
Uzay yolculukları için pek yakında profesyonel astronota bile gerekli
olmayacak. Bunun ilk adımı geçtiğimiz yıl SpaceX tarafından atıldı bile.
Firmanın Crew Dragon kapsülü, içindeki dört kişilik mürettebatla birlikte
üç gün boyunca dünya yörüngesinde döndü ve uzay aracında hiç profesyonel astronot yoktu.
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1868

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi öğrencisi Madagaskarlı arkadaşımıza
biz kısaca Olivier diyoruz ama kendisinin hem
telaffuzu hem de yazılması oldukça zor ve uzun
bir ismi var: Razafindramonja Olivier Nicolas
Jean Jacques.
Üniversite okumak için önünde İtalya ve Türkiye seçenekleri olan Olivier 2014 yılında Sakarya
Üniversitesi’nin yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavını (YÖS) kazanarak Türkiye’yi tercih etti.
Önce iki yıl Sakarya Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe hazırlık eğitimi aldı.
Türkçe öğrenirken çok zorlanan Olivier, sosyal
ve girişken kişiliği ile kısa zamanda hem Türk,
hem de diğer ülkelerden gelen uluslarararası
öğrencilerle dostluk kurarak dil barajını geçerek lisans eğitimine başladı. 2021 yılı sonunda
lisans eğitimini tamamlayan Olivier, şimdi önce
Türkiye’de siyaset bilimi alanında yüksek lisans
yapmak, daha sonra ise memleketine dönerek
kamu yönetimi alanında görev almak istiyor.
Türkiye’ye ilk geldiğinde 19 yaşında olan Olivier, annesini ve o zamanlar 1,5 yaşında olan
kardeşini Madagaskar’da bırakarak gelmiş.
Uçak biletleri çok pahalı geldiği için, son 6
yılda sadece bir kere memleketine gidebilen
Oliver, “Annem ve kardeşimi çok özlüyorum
ve sürekli telefonla görüntülü görüşme yapıyorum.” diyor ve devam ediyor: “Bir Batı ülkesine
gitmek yerine, farklı bir bakış açısı ve dünya
görüşü kazanmak için Türkiye’yi seçtim. Şu
anda gerçekten dünyaya ve hayata bakışım çok
değişti. Bazıları adıma bakıp, bana ‘sen Müslüman değil misin?’ diye soruyor. Bu soru beni
rahatsız etse de, onları da anlayışla karşılıyorum. Elhamdülillah Müslümanım diyorum.”
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Sakarya Üniversitesi’nde okuyan Madagaskarlı
Olivier’ın sosyal ve girişken kişiliği sayesinde
öncülük ettiği projeleri Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
1868 için yazdı.
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İnsanlar bize güvenecek mi?
Türkiye’ye geldiğinin üçüncü yılı olan 2018’de ülkesine yaz
tatili için giden Olivier, memleketinde yapılması gerekenleri,
yoksulluğu ve sefaleti daha fazla fark ediyor. “Madagaskar’da
tarım, sanayi, eğitim, sağlık alanında yapılacak çok şey var.
Türkiye’ye dönünce ‘ben ülkem için ne yapabilirim?’ diye
düşünmeye başladım” diyor. Madagaskar ve Sakarya’daki
arkadaşları ile konuşarak, Association Des Jeunes De Tamatave (Tamatave Gençlik Birliği) isimli bir gönüllü organizasyonu kuruyor. Devlet ve kamu kurumları yanında gençlerin
de ülkeleri ve dünya için faydalı işler yapabileceğini, her şeyi
devletten beklememenin daha doğru olduğunu söylüyor.
“Bizim girişimimiz, toplum için faydalı işler yapmak isteyen
gençlere sahip çıkılmasını amaçlıyor” diyen Olivier, üniversitedeki hocaları başta olmak üzere, girişimlerini kurumlara ve
diğer derneklere de anlattıkların söylüyor. Ama girişimlerinin
asıl öne çıkan faaliyetinin geçen yıl başlattıkları su kuyusu
açma projesi olduğunu ifade ediyor.
Susuzluktan her gün 30 çocuk ölüyor
“2019 yılı sonunda Madagaskar’ın güney bölgesindeki Toliara
şehrinin kuraklık ve susuzluktan kırıldığını, her gün en az 30
çocuğun açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmeye başladığını duyduk. Göller ve nehirler kurumuş, insanlar kuruyan
nehir yatağındaki çamurlu suyu süzerek içme suyu olarak

kullanmaya başlamışlardı. Çok üzüldüm tabii. Memleketimizde çocuklar ölürken bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Benim de küçük bir kardeşim var. Belki de susuzluk
onu da birçok Madagaskarlı çocuk gibi elimizden alabilirdi.
Bunları düşündükçe içim yanıyordu. Önce nereden başlamalıyım, ne yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Toliara’daki
camimizin imamı Housseny Biny Ally Moussilim ile irtibata
geçtik. İmam Housseny arkadaşımızın yardımıyla bölgede en
fazla sıkıntı içinde olan 25 köy tespit ettik. Ama Türkiye’de
insanlara derdimizi nasıl anlatacaktık? Bize nasıl güveneceklerdi? Madagaskarlı arkadaşım Djamal (Cemal) Hobiniaina
ile beraber önce Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii'nin
imamına gittik. Arkadaşlarla kurduğumuz girişimi, ülkemizdeki sorunu ve bir şeyler yapmak istediğimizi anlattık.
İşte o gün benim için en mutlu gün idi. Çünkü bir insan bizi
dinledi. Bize güvendi ve ‘ne yapabileceğimizi birlikte düşünelim’ dedi. Artık susuzluktan ölümü bekleyen çocuklarımız
için umudumuz vardı. Nihayet bir hafta sonra bir bağışçımız
ilk su kuyusunu açtırdı. Kasım 2020’deki bu ilk faaliyetimizi,
fotoğraf ve videolarla bağışçımızla paylaştık. Suya kavuşan
yoksul köylülerin ve çocukların sevinç çığlıkları ve hayır duaları bizim kadar, hayırsever abimizin de gözlerini yaşartmıştı.
Artık hem biz kendimize hem de çevremizdeki insanlar bize
güvenmeye başladılar. Bu şekilde 25 köye kuyu açabilmek
için çalışmalara başladık. Sakarya’daki insanlara kendimizi
anlattık. Sakarya Üniversitesi Kültür Müdürü Sayın Abdurrahman Şafak abimiz ile projemizi paylaştık. Bize her zaman
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Eğer insan ihtiyaç sahipleri
için bir şeyler yapmak istiyorsa
mutlaka yapabilecek bir yol
bulur. Büyük küçük, az çok,
zengin fakir fark etmez herkesin
yapabileceği bir şeyler vardır.
Önce adım atmak gerekiyor.
Sonrasında Allah bir çıkış yolu
gösteriyor. İnsanlara yardım için
gönüllü isen mutlaka bir imkân
karşına çıkıyor

destek oldu. Bizi güzel insanlarla
tanıştırdı. Bir yıl gibi kısa bir sürede 21
su kuyusunu açarak, hem çocukların,
hem de Türkiye’deki hayırseverlerin
dualarını aldık. Son 4 kuyumuzu da
açtıktan sonra, projeyi tamamlayacağız. Dünyada sadece Madagaskar’da
yetişen Baobab ağaçları var. Yağış olan
mevsimlerde gövdesinde su biriktiriyor.
İnsanlar susuzluktan bu asırlık ağaçları
keserek suyu kullanmak istiyorlar. Hem
ağaçları, hem insanları ve çocukları
kurtarmak için çalıştık. Buradan TADD
Derneği’nden (Tüm Afrika’nın Dostları
Derneği) Sayın Erhan İdiz’e çok çok teşekkür ediyorum. Madagaskar’ın temiz
su ihtiyacını sosyal medyadan paylaştı.

Onun vesilesiyle binlerce insan açlık ve
susuzluktan kurtuldu. Allah ondan bin
kere razı olsun.”
Uzanan el Türkiye
“Eğer insan ihtiyaç sahipleri için bir
şeyler yapmak istiyorsa mutlaka yapabilecek bir yol bulur. Büyük küçük, az
çok, zengin fakir fark etmez herkesin
yapabileceği bir şeyler vardır. Önce
adım atmak gerekiyor. Sonrasında
Allah bir çıkış yolu gösteriyor. İnsanlara yardım için gönüllü isen mutlaka bir
imkân karşına çıkıyor. İnsan kalbiyle
ve gönlüyle yaşıyor. Dünya senin olsa,
gönlünde iyilik yapma sevgisi yoksa

kimseye bir faydan olmaz. Ama gönlün
geniş olursa, orada herkese yer vardır.
Gönüllere girmeyi ve gönül almayı Allah herkese nasip etmiyor. Hiç tanımadığı bir ülkedeki, hiç tanımadığı çocuk,
kadın, engelli, yoksul insanların, hatta
ağaçlerin ve hayvanların hayatlarını
kurtarmak için adım atan tüm Türk
dostlarıma dokundukları herkes adına
teşekkür ediyorum. Kendimi Türkiye’nin sadece bir dostu değil, bir parçası gibi hissediyorum. Bana güvendiniz,
inandınız. Benim ve Madagaskar’daki
binlerce insanın duası sizlerle. Allah
sizleri korusun ve daima uzanan el
olmayı Türkiye’ye ve Türk milletine
nasip etsin.”
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“Seksenler”e
Hayat Vermek
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Yıllarca kan bağışı ve öneminden
bahsedersiniz, eğitimler
verirsiniz. Ama yüzbinlerin
izlediği bir dizide çıkıp doğru
cümleleri kurduğunuzda
farkındalık anlamında altın
değerinde bir çalışmaya imza
atmış olursunuz.

Bir gün Kan Hizmetleri binamızdaki
odamda otururken mobil telefonumdan bir bildirim geldi. Arayan Genel
Müdür yardımcılarımızdan Ekrem
Şahin’di. Yazar ve yapımcı Birol
Güven’le gerçekleştirilen bir görüşme
sırasında, acaba "Seksenler" dizisinde
kan bağışına ilişkin bir farkındalık
desteği verilebilir mi sorusu gündeme
gelmiş.
Yıllarca kan bağışı ve öneminden
bahsedersiniz, eğitimler verirsiniz.
Ama yüzbinlerin izlediği bir dizide
çıkıp doğru cümleleri kurduğunuzda
farkındalık anlamında altın değerinde
bir çalışmaya imza atmış olursunuz.
Bunun üzerinde Birol Bey’in ekibinden senaryo için Deniz Hanım aradı.
İki seçeneğimiz var, dedi. Birincisi
bölümlerden bir tanesinde kan aranması üzerine bir diyalog yazarız ve
arkasından mahalleliyi kan vermek
için Kızılay’a yönlendiririz. İkincisi
isterseniz Kızılay logosunu ve hemşireleri de görüntüye alacak bir şekilde
işi genişletebiliriz.

Acil değil, sürekli ihtiyaç
Tabii ben hemen büyük bir zevkle kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu, toplumda düzenli kan bağışının
önemini ve Kızılay’ın bu konudaki
çalışmalarını bir çırpıda özetledim.
90’lı yıllarda kan toplayan Kızılay’ın o
yıllardaki görünümü çerçevesinde kan
bağışının önemine vurgu yapabilecek
bir başka senaryo önerdim. Buna göre
mahallenin muhtarı, Kızılay’ı arayıp
“biz kan vermeye geliyoruz” diyecek,
Kızılay da “biz ekip getiririz” diyecekti ve Çınaraltı’na bir kan alma çadırı
kurulacaktı. Tıpkı konunun geçtiği
yıldaki teknoloji, giysiler, logolar ve
Kızılay çadırı gibi.
Karşıma çok kısa sürede muhteşem
bir diyalog geldi. Baktım ki son
derece profesyonel bir yapım ekibi karşımızda, o zaman ben de bir
doktor-muhtar diyaloğu yazsak ne
güzel olur diye sempatik bir teklifte
bulundum. Senaryo yazarı “isterseniz
o bölümü siz yazın” dedi. Bununla
da kalmadım, “isterseniz hemşire ve

doktorlar da figüran değil bizlerden
olsun, daha gerçekçi olur, sizin de
işinizi kolaylaştırırız” dedim. Bu
esnada bizimle ilgili bölüm 63. sahne
idi. Bilinçdışı bunun bir tesadüf
olmadığını bildiği için çoktan planını
yapmıştı. Doktoru ben oynayacaktım.
Çünkü sahne numarası benim doğum
tarihimle aynıydı. 1963… Yani bunca
yıllık doktorum ve bir yöneticiyim,
tabii toplumda bir bireyim. Ama her
zaman ekranın diğer tarafında izlenen
olmak ve sonrasında seni izleyenler
tarafından övgü almak hâlâ çok heyecan verici olmaya devam ediyor. Öyle
ya eskiden ekrana çıktığında meşhur
biri sayılırdın.
Kolları sıvadım ilgili bölümü yazıp
yolladım. Beş dakika sonra Birol
Bey’in onayı geldi. Hemen 1992
yılına ait hemşire arkadaşlarımızın
fotoğraflarını yapım ekibine gönderdim. Hemşirelerin elbiseleri, kostüm
birimince birebir dikildi. O yıllardaki
hemşirelerimizin kepleri, broşları
ve pelerinleri vardı. Onlar da yine
Kızılay hemşiresi arkadaşlarımız

1868

DERGİ / “SEKSENLER”E

H AYAT V E R M E K

Mahallenin muhtarı, Kızılay’ı arayıp “biz kan
vermeye geliyoruz” diyecek, Kızılay da “biz ekip
getiririz” diyecekti ve Çınaraltı’na bir kan alma çadırı
kurulacaktı. Tıpkı konunun geçtiği yıldaki teknoloji,
giysiler, logolar ve Kızılay çadırı gibi.
tarafından sandıktan çıkarıldı. Zamanında kullanılan benzeri bir çadırı, çadır
atölyemizde hızlıca imal ettirdik. Bana
da bir önlük bulmak kaldı. O zaten yüzyıllardır aynı...
Ve kamera…
Yanıma İzmit Kan Bağışı Merkezimizin müdürünü ve iki hemşiresini alıp
dizinin çekim platformu olan Darıca’ya
yola koyuluyoruz. İkinci doktor Bekir
Sami İlter, birinci hemşire Arzu Serdar,
ikinci hemşire Müge Gökçe… Güzel bir
öğleden sonra oraya varıyoruz. Yapım
ekibinden Şule Hanım bizi çok sıcak
karşılıyor. Çaylarımızı alıyoruz, ben arka
sokaklarda biraz dolaşıyorum. Gerçekten o zamanlara gittiğimi söyleyebilirim.
Ancak, kendimi çok yaşlı hissediyordum.
Tabii bu yaşınızda 29 yıl geriye giderseniz bu çok doğal oluyor.
Tüm oyuncularla tanışıp sohbet ediyorsunuz ve onların rol aldığını unutuyorsunuz. Çünkü gerçek bir mahalleye konuk
oluyorsunuz. Ardından, masa başı okumaları ve kamera. Akıcı ve son derece

profesyonel bir süreçte çekimler sürüyor.
Sıra bizim sahnede: 63. sahne. Çadırımız
kurulmuş, mahalleli toplanmış, hemşire
arkadaşlarım, doktor arkadaşım ve ben
çadırın önünde mahalleliyi selamlıyoruz.
Muhtar Sami durumu açıklıyor ve bizi
alkışlıyorlar, ardından kan bağışlarına
geçiliyor. Sonrasında muhtar benim
yanıma yanaşıyor ve muhtar-doktor diyaloğu başlıyor.
Bir gün gelecek
Muhtar teşekkür ederek başlıyor, “Siz
askerden kan alıyordunuz değil mi?”
diyor. Ben de seksenlerden itibaren artan
ihtiyacı sebebiyle artık halkımızdan kan
aldığımızı ve onların ne ulvi bir görev
üstlendiklerinden bahsediyorum. Peki
diyor Muhtar Sami: “Şimdi bunları
hemen hastaneye mi gönderiyorsunuz?”
Hayır, diyorum: “Önce testlerden geçecek ki; hastaya istemeden enfeksiyonlu
bir kan göndermeyelim. Testlerde bir şey
çıkmazsa hemen gönderiyoruz.” Muhtarın teşekkürü arkasından da en kuvvetli
mesajımı veriyorum: “Muhtar bey bir
gün gelecek tüm ülkemizin kan ihtiyacı-

nı Kızılay karşılayacak inşallah.”
Sonraki sahne ve kamera. Bize ayrılan
süre maalesef sona eriyor. Büyük bir
mutluluk ve huzurla oradan ayrılmadan
önce herkesin yaptığı gibi oyuncularla
hatıra karelerini anılarımıza mandallıyoruz.
Dizi yayına girdikten sonra hiç haber
vermediğim halde bir anlamda “meşhur”
olduğumu anlıyorum. Bir sürü kişi beni
arıyor ve tebrik ediyor. Bir de gerçekten
dizinin oyuncu kadrosunda yer alacağımı sananlar da var. Olsun, şanımız
yürüsün diyorum.
Meğer ne kadar çok seviliyormuş "Seksenler". Sevilmeyecek gibi de değil. Henüz çok yabancılaşmamış bir dünyada,
bir mahallenin içerisinde, dostlukların,
sevginin, yardımlaşmanın, paylaşmanın,
bazen küçük çatışmaların ve barışmaların, ısmarlanan çayların ve hepsinden
önemlisi sizi de tıpkı o yıllardaymış gibi
anılarınıza yolculuk ettiren bir dizi.
Bitmemesi gereken bir hikâye…
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Kendisi de önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile de
ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş
Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan
“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisini
21 Aralık 2021-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sakıp Sabancı
Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.
“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid
Efendi” sergisi; SSM’nin koleksiyonu, 14’ü resmi kurum koleksiyonu, 17’si aile koleksiyonu,
özel müze ve galeri koleksiyonlarından eserlerle birlikte hayatının son 20 yılını geçirdiği
Fransa’nın Nice şehrindeki Musee Massena
Koleksiyonu’ndan 1926 tarihli bir otoportre
ile Rochefort’taki Pierre Loti Müze Evi’nden
gelen ve Abdülmecid Efendi’nin Loti’ye hediye ettiği orijinal çerçeveli 2 resimle beraber 60
tablo ve 300’ü aşkın belgeden oluşuyor.
Abdülmecid Efendi’nin sanatını kapsamlı
bir bakış açısıyla ele alan sergide ayrıca
SSM koleksiyonunda yer alan Abdülmecid
Efendi’ye ait 6 eser ilk kez bilimsel bir araştırma ile “Görünenin Ötesinde Abdülmecid
Efendi” başlıklı bölümde yer alıyor. Sabancı
Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğiyle
gerçekleştirilen çalışmada Abdülmecid Efendi’nin resim tekniği, eserlerinin geçirmiş
olduğu restorasyon çalışmaları, kullandığı
malzemelerin yapısı, rengi, boya katmanları
ve dokusu ile onun sanatsal üretim koşullarına ışık tutuyor.

Sanatın kapsayıcı ve birleştirici gücü
Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su
Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak
sadece ekonomik anlamda değil, kültür,
sanat ve eğitim gibi toplumsal kalkınmanın
omurgası olarak nitelendireceğimiz alanlarda da öncü ve örnek olmayı sürdürüyoruz.
Her koşulda, sanatın kapsayıcı, birleştirici, bütünleştirici ve ilham verici gücüne;
yaydığı umuda inanıyoruz. Ve işte tam da
bu nedenle hangi alanda ne iş yapıyorsak
yapalım, sanat bizim vazgeçemeyeceğimiz
en önemli değerimiz olarak yerini koruyor.
Topluluğumuzun ülkemizin sahip olduğu
değerleri daha geniş kitlelere ulaştırma
isteği; bugün bir başka ustayla Abdülmecid
Efendi sergisi desteğiyle devam ediyor. Bu
buluşmayı gerçek kılan Sakıp Sabancı Müzesi’ne çok teşekkür ediyor, 2022 yılında 20.
yaşına girecek müzemizi, dünyamızı sanatla
güzelleştirdikleri ve ülkemizdeki sanat hayatına kattıkları için ayrıca tebrik ediyorum.”
dedi.
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Osmanlı sanat hayatında derin izler bırakmış
Şehzade Abdülmecid Efendi çoğu ilk kez yan yana
gelmiş bir seçkiyle SSM’de.

Çoğu ilk kez görülecek bir şeçki
Sakıp Sabancı Müzesi Direktörü Dr.
Nazan Ölçer “Sakıp Sabancı Müzesi’nin böylesine sıra dışı bir sanatçıya,
çok yönlü bir Şehzade’ye ev sahipliği
yapacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sultan Abdülaziz’in saltanatı
sırasında doğan ilk oğlu Abdülmecid
Efendi, çok erken yaşlarda babasının

trajik ölümünü yaşamış ve bunu hiçbir
zaman unutamamış. Hayatının yaklaşık elli yılını şehzâde, dört senesini
veliahd, yaklaşık on altı ayını halife,
son yirmi yılını ise sürgünde geçirmiş.
Yetmiş altı senelik ömründe mutlakiyet,
meşrutiyet ve cumhuriyet olmak üzere
üç rejime de tanıklık etmiş, iki dünya
harbi yaşamış... Osmanlı’nın son veliahdı ve son halifesi, Türkiye Büyük Millet
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Meclisi’nin de seçtiği ilk ve tek halife Abdülmecid Efendi,
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanıp tarihe karışmasının bizzat şahidi olmuş. Kuşkusuz yaşanan askeri ve siyasi
olaylardan en çok etkilenen kişilerden biri ancak her zaman
müşfik bir baba ve dede olduğunu görüyoruz. Ressam kimliğinin yanında müzik ve hat sanatı ile ilgilenmiş; şehzâdeliğinden itibaren aydınları ve sanatçıları desteklemesinin yanı
sıra onlarla kurduğu yakın dostluklarla Osmanlı hanedanı
için alışılmışın ötesinde olmuş. Zamanının ruhunun farkında,
Doğu-Batı ve gelenek-modernite ikilemleri karşısında din ve
geleneğine bağlı olmakla beraber Batı’ya da açık bir Türk
münevveri olarak yaşamış. Müzemizdeki sergide Doğu’yu ve
Batı’yı kendi içinde harmanlamış bir modern çağ prensi olan
Abdülmecid Efendi’yi çoğu ilk kez yan yana gelmiş, ilk defa
görülecek bir seçkiyle anıyor, Şehzadenin çok yönlü sanatına
odaklanıyoruz.
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Sergimizde Şehzade’nin ressamlığının yanı sıra edebiyat
ve müzikle ilişkisine, dönemin aydınları ve sanatçılarıyla
kurduğu yakın dostluklara bakacağız. Tevfik Fikret’in
şiirinden esinlenerek çizdiği 3 adet Sis tablosunu ilk kez
yan yana göreceğiz. Yakın dostu Pierre Loti’ye hediye ettiği
manzara tabloları; mektupları, bazısı bilinmeyen aile fotoğrafları, aralarında yakın dostu Abdülhak Hamit’in Finten
oyununun prömiyeri için verdiği davet de olmak üzere pek
çok menünün de olduğu 300’den fazla belgeyle Abdülmecid Efendi’yi keşfedeceğiz. Sergi boyunca ziyaretçilerimize

sarayın ilk kapsamlı resim koleksiyonunun oluşmasını da
sağlayan babası Sultan Abdülaziz’e ait besteler eşlik edecek.
Tüm sanatseverleri bu sıra dışı Şehzade’yi daha yakından
tanımak üzere müzemize bekliyoruz” dedi.
“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi
1 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar pazartesi hariç 10.00 –
18.00, cumartesi 10.00 – 20.00 saatleri arasında SSM’de
Galeri -2’de ziyaret edilebilecek.
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Dijital Depo saklasın
Dijital Depo ile telefonundaki fotoğraf, video ve belgeleri
silmene gerek kalmadan anılarını rahatça saklayabilirsin.
Üstelik 2 GB depolama alanı ücretsiz.

2GB
ücretsiz
ücretsiz

**

*2 GB ücretsiz depolama alanından yararlanabilmek
için Dijital Depo uygulamasının cihaza yüklenmiş
olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için:
www.dijitaldepo.com.tr

