
MORA takılıp
kaldım bu aralar.

Genelde siyahta
takılıdır yüreğim. Yazın
olduğu anlarda bile bu-
lutları özlerim. Güneşi
çıplak görmektense bu-
lut arkasından
hissetmeyi severim.
Puslu havalar, nemli kı-
yılar, bir gizem, bir depresif, bir hüzünlü
yalnızlık hal durumları tam bana göredir. Yaz
zamanları beyaz şemsiyemle sokaklarda ge-
zer, gelecek sonbaharın hayalini kurarım
çaktırmadan. Gündüz düşlerimde serin bahar
anlarını yaşar, bir sonraki koleksiyonun
satırlarını gölgelerde ararım.

Ama bu aralar mora sarıldım. Mor
önerilerden bir kaçı:

Kıyıda köşede ya da ihtişamlı bir yalı
bahçesinde, atölyemin arka avlusunda eski
taşlara dayanmış mor salkımlarla göz göze
geliyorum. Kendine has baygın kokusunu,
İstanbul’a ait “Ben buralıyım” duruşunu çok
seviyorum. Aramızdaki bu platonik aşk duru-
munu seviyorum. Şehrin farklı köşelinde bir
tanıdık yüz görmüş gibi seviniyorum mor sal-
kımı görünce. Mevsimsiz ve zamansız bir
şarkı ve yaşsız, uzun soluklu. Tabii ki Mor ve
Ötesi. Tabii ki “Bir derdim var”. Ötesinden,
yaşadığımız hayatın derin bir mor yüreğin
içinden çıkacak bir gerçek sesleniş.
Hepimize uyan bir kılık gibi tam oturuyor
sözleri hayatın içine.

625 yıldır orda duruyor. İstanbul’un
bedeninin ortasında her şeyle bakışıyor.
Yılmadan, yıkılmadan o hep dimdik orda
güneşi batırıyor. Bir akşamüstü mor
İstanbul’la tanışmak adına Galata Kulesi’ne
çıkmanızı öneririm. Haliç’in üstünden en
zengin mor-pembe tonları akmaya başlıyor
üzerimize. Boğazın üstünde uzaklarda bir
yerde de ay puslu-uslu çıkıyor hafiften.
Kollarımı açıyorum Hezarfen‘i anarak, mor
bulutlara doğru. Aşağıda kalıyor tüm sıcak
koşuşturmalar.

Kendimize yüklediğimiz tonlarca paket
var. Yapmak, halletmek, ödemek, yetiştir-
mek... Her gün yürüdüğümüz yolda bu sefer
aralarına bakın, yan yollardan gidin. Belki de
görmediğiniz bir mor salkımla siz de karşıla-
şırsınız. Belki de bir derdiniz var, hepimiz
gibi. Tutmayın içinizde, yazın bir yerlere ya
da Sezen Aksu‘nun dediği gibi bağıra bağıra
şarkı söyleyin. İşsizlik oranının devamlı yük-
seldiği, her dört gençten birinin iş
bulamadığı bu sevgili ülkede kendi mor
alanlarımızı yaratmamız gerek bence.
Mücadele devam ederken, aşağıda omuz
omuza çarpışırken hayatla; arada bir de olsa
farkına varmak gerek güneşin.

Mora takılıp kaldım bu aralar. Biraz daha
çok gülümseyebilmek için.

İstanbul Bienali başladı
11. İstanbul Bienali bu sene

Brecht‘in “İnsan Neyle Yaşar?”
kavramıyla, 1980 darbesine
sembolik olarak bir göndermeyle
12 Eylül günü (kapanışı 8 Kasım)
sahne aldı; çünkü dört kadın
küratörün inisiyatifinden oluşmuş
olan WHW, her basın
konferansında olduğu gibi birlikte
teatral bir performans sergileyerek
kendi orijinalliklerini gösterdiler.
Açılış konferansında her biri ayrı
ayrı söz alarak istatistikler verdiler.
Buna göre, Bienal’de Batılı sanatçı
sayısı Batı dışına nazaran çok daha
az sayıda. Bu durum Türkiye’nin
“Doğu ile Batı arasında bir köprü
olmasının” da getirdiği bir
anlayışla, yavaş yavaş sermaye
hareketlerinden sonra sanatsal
dinamiklerin de daha Doğu’ya
doğru gitmekte olduğunu bize
düşündürtüyor.

BİENAL REHBERİ
Katalogdaki yayınlanmış olan

metinlerini okuyan küratörlerin
katalog tasarımı tamamen şeffaf ve
Bienal hakkında olan biten
hakkında bilgi vermekte: Üç yere
yayılan İstanbul Bienali
İstanbulmodern müzesinin hemen
yanındaki Salıpazarı’ndaki 3

numaralı Antrepo’da
ana mekân olarak
yerleşiyor. Feriköy
Rum Okulu ve
Tophane’deki Tütün
Deposu da diğer iki
mekân. Bunların
yanında şehrin çeşitli
yerlerine yayılan
güneş gözlükleri
posterleri, Emek
Sineması’nda sadece
10 Eylül’de gösterilen
Rabih Mroue‘nin performansı,
Hürriyet Daily News ve Radikal
gazetelerinin 12 Eylül sayısındaki
Işıl Eğrikavuk‘un çalışması gibi
yan çalışmaların yerleri de Bienali
şehre yayma imkânlarının bir
göstergesi olarak duruyor.
Özellikle bürokratik, ekonomik
veya güvenlik nedenleriyle de
Bienal için düşünülen ve kabul
görmeyen mekânları
katalog/rehber’de görmek
mümkün. Bunlar arasında İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi, Eski
İstanbul Amerikan Konsolosluğu,
Osmanlı Bankası Arşivi ve
Araştırma Merkezi, Haydarpaşa
Garı, Park Hotel gibi yerler de
bienal küratörlerinin şehre yayılma
arzusunu ve bunun

gerçekleştirilemediğini
bize göstermekte.
Bienale katılan sanatçılar
arasında az bir sayıyla
erkekler kadınlardan
daha çok yer almış
vaziyette; az sayıda
sanatçı kolektifi ve daha
da az sayıda ortak proje
yapan sanatçılar var.
Genelde bienallerde
gençlerin daha çok yer
aldığı kanısının tersine

bu yıl küratörler otuz yaşın altın-
dan yetmiş yaşın üstüne kadar çı-
kan nesiller arası bir geçişlilik sağ-
lamış duruyorlar. Orta yaş grubu
yani yirmi yaş üstü ve altmış yaş
altı sanatçı Bienalin çoğunluğunu
oluşturmakta: yüzde seksene
yaklaşan bir sanatçı grubu bu
sosyolojik kategoriye girmekte.

DEĞİŞEN DİNAMİKLER
11. İstanbul Bienali temiz,

izlenmesi kolay, daha çok minör
çalışmaları sergileyen bir sergi
olarak gözüküyor. Özellikle otuz
yaş altındaki sanatçıların bugünkü
dünyasal siyasi sorunlara bakışı,
Ortadoğu’daki Filistin meselesine,
Kuzey Kafkasya coğrafi bölgesine
yoğunlaşmış bir ilgiyi ortaya

koyuyor. En çok Ortadoğulu,
Doğu Avrupalı sanatçıların
çalışmaları var. Batı dünyasından
gelen sanatçı sayısı ise sadece
yüzde yirmi sekize ulaşabiliyor.
Bu, dünyamızın git gide daha hızlı
bir şekilde, son on beş yıldır takip
edildiği üzere, Doğu’ya
döndüğünün bir göstergesi.
Özellikle son yıllarda İstanbul’un
büyük bir çekim merkezi olması,
Batılı Avrupa şehirlerinden çok
daha fazla ilgi görmeye başlaması
Türkiye’nin içinde bulunduğu
sosyolojik ve sanatsal dinamiğin
de bir parçası. Buna göre, İstanbul
Bienali her seferinden çok daha
fazla bir şekilde Batılı olduğu
kadar Doğu’dan gelenlerin de
turizm noktası haline gelmekte.
Ucuz turist ülkesi gibi kabul edilen
Türkiye’nin artık çok hızlı bir
şekilde artan “kültürlü turist
kitlesi” oluşmakta. Bunun alt
yapısı ve şehre yayılan turizm
kütürünün çalışanlarının da bu
kültürel gidişe paralel bir
yapılandırmaya gitmesi
kaçınılmaz olmaya başlıyor.
Taksicisinden büfecisine,
lokantacısına kadar daha dikkatli
ve ahlaklı davranılmasının şart
olduğu bir döneme girmekteyiz.
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SON günlerde,
ülkemizin gündemine
oturan ve üzerinde
durulması gereken öncelikli
konu hiç kuşkusuz yaşanan
sel felaketi... Ancak
yaşananları klasik bir bakış
açısıyla yalnızca bir doğal
yıkım olarak algılamak,
sorunlara çok dar bir
perspektiften bakmak
olacaktır. İlgili bir özdeyişin de
vurguladığı gibi, “Cevizin kabuğunu
kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini
kabuk zanneder”. Dolayısıyla, tecrübe
edilen üzücü olayda Türkiye’de kırmızı
alarm veren birçok noktanın etkili
olduğu göz ardı edilmemelidir.

Her şeyden önce, çarpık kentleşme
hatası yıllardır devam etmekte olduğu
halde, süregelen yetkili otoriteler
belirtilen husustaki yanlışlarını kabul
etmeyerek tekrarlamaktadırlar. Oysa ki,
Konfüçyüs’ün de söylediği gibi “Yanlış
yapmak bir şey değildir, yanlışını
unutmak kötüdür”.

Benzer şekilde, 4373 sayılı Taşkın
Sular ve Su Baskınlarına Karşı Koruma
Kanunu’nun 2. maddesi hükmüne göre
taşkın sahası ilan edilen alanlarda
suların akmasına engel olabilecek bina
ve benzeri tesisler ile ağaç dikmek ve
birtakım engellerin yapılması
yasaklanmıştır. Ancak, bu konuda
yeterli özen gösterilmemektedir.

Sel sonrasında fabrika ve

mağazaların
yağmalanması konusunda
da alınması gereken
önlemler alınamamıştır.
Yağmalama ve hırsızlık,
hukuksal açıdan asla ka-
bul edilemeyeceği gibi
etik değerlerimizle de
uyuşmamaktadır. Ülkemi-
zin ekonomik açıdan
içinde bulunduğu koşul-

lar, artan işsizlik oranları ve alım gücü-
nün düşmesi ise bu noktada yapbozun
diğer parçalarını oluşturmaktadır. Bu
sebeple, tüm iktisat birinci sınıf
öğrencilerine öğretilen ilk ekonomik
terim olan çarpan etkisini simgeleyen
“Alın Verin Ekonomiye Can Verin”
anlayışının pratiğe dökülmesinin hiç de
kolay olmayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, sel felaketinin takibinde
ekonomik sahnenin önemli
aktörlerinden sigortacılık sektörü
şirketlerinin poliçelerinden seli
çıkarmaları da, devletin belirtilen
endüstri üzerindeki kontrol
mekanizmasının sorgulanmasına
neden olmaktadır.

Kritik noktalardan bir başkası ise,
Avrupa Kültür Başkenti olmaya aday
İstanbul’un ve Avrupa Birliği’ne aday
ülkemizin uluslararası medyada arzu
edilmeyen görüntülerle yer alması ve
global anlamda repütasyonunun
zedelenmesidir. Bu husus, yaşanan
doğal afetin ileriye yönelik gizli

maliyetini ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle, yalnızca ortaya çıkan 90
milyon dolarlık ticari zarara konsantre
olmak doğru değildir.

HAREKETE GEÇME VAKTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

2008 yılına göre %14’lük bir artış kay-
deden 2009 yılı 6 milyar 200 milyon
TL tutarlı bütçesi ve 17 milyar 765 mil-
yon TL tutarlı konsolide bütçesinde,
kaynak ayrımı hususunda son gelişme-
lere paralel olarak yılın arta kalan ayla-
rı için tekrar pozisyon alınabilir.

Sonuç olarak, çarkın birçok
dişlisinin kırık olduğu dikkat
çekmektedir ve gerekli uygulamalar en
kısa sürede hayata geçirilmelidir.
Geçici çözümler yerine uzun vadeli
planlar şarttır. Vatandaşlarımızın yoğun
bir şekilde eğitimine odaklanılmalıdır;
kriz yönetiminde etkinlik
sağlanmalıdır; müdahale sürecinde
esneklik, koordinasyon ve iletişim
artırılmalıdır; bilim ve teknoloji temelli
çağdaş projeler üzerinde
düşünülmelidir; altyapı çalışmaları
hızlandırılmalıdır; kamuoyunun
aydınlatılmasında şeffaflık esas
alınmalıdır ve siyasi kimlikli eleştiriler
sunmak yerine kendi başına işleyen bir
sistemin oturtulmasına çalışmalıdır. J.J.
Rousseau‘nun da altını çizdiği gibi,
“Zor iş, zamanında yapmamız gereken
fakat yapmadığımız kolay işlerin
birikmesiyle meydana gelir”.

Kırmızı alarmların entegrasyonu
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Arş. Gör. Cevdet KIZIL
Kadir Has Üniversitesi

İşletme Bölümü

� HAYAL KURMAK
BEDAVA

BURAYA ışınlansam güzel bir
kahvaltı yapsam, sahilde az yürüsem,
sonra biraz kitap okusam, sonra siesta
yapsam, akşam olsa balık yesem,
arkasından helva... Ve karanlık iyice
çökünce Türk kahvemi içsem tsm
eşliğinde ve yalnız olmasam
sevdiklerim de hepsinde olsa...

zehra1684.blogspot.com

� UYUYARAK
KAZANMAK

SENELER-
DİR söyleyip
de herkesin
benimle dalga
geçtiği mevzu
artık gerçek!
Uyuduğu için
para kazanan
bir insan var bu dünyada ama peki
neden o ben değilim? Şimdi
okuduğum haberde sabah 10’dan
akşam 6’ya kadar uyuyan ve daha
sonra yattığı yatak ve uyku kalitesi ile
ilgili görüş bildiren bir hatun var...
Çok kıskandım çookkk...

azicikben.blogspot.com

� THE GIRL AND
THE ROBOT

LAST fm’de
ekleştiğimiz
insanlar
bilecektir; haya-
tımda daha önce
hiç bilgisayar-
dan şarkı dinle-
memişim de
böyle bir şey ilk

kez başıma geliyormuşçasına dinledi-
ğim “The girl and the robot”, dışarı-
dan bakana bir mesaj vermeye çalışı-
yormuşum gibi görünse de, işin gerçe-
ğini açıklıyorum: Evde ben bu şarkıyla
pilates yapıyorum. Yoksa herhangi bir
robota duyulan aşk söz konusu değil.
Zaten tanıdığım hiç robot da yok!

artirep.blogspot.com

� BENİM KÜÇÜK, SİYAH,
ESKİ MAKİNEM

OLDUM olası severim fotoğraflara
bakmayı, çekmeyi... Öyle profesyonel
olanına değil benim sevgim, ha olsa
onu da isterim o ayrı bir konu ama o
makine hep çantamda olsun, habersiz
habersiz insanları, orayı, burayı
çekeyim, “Ahh keşke fotoğraf
makinemiz yanımızda olsaydı”
dendiği anda aslında hiç çantamdan
çıkarmadığımı anımsayıp bir anda
çıkarayım, çektiğim resimleri hemen
rapidshare’a yükleyip içinde olan
insanlarla paylaşayım, makul olanları
facebook’a yükleyeyeyim tadında bir
sevgiydi benimkisi...

cnndenhaberler.blogspot.com
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Birikmiş sorunlar
“Türkiye’nin 80 yıllık sorunları tıkıştır-
mış olduğumuz sandıktan kurtul-
muşlar, hepsi birden üstümüze geli-
yor ve hepsiyle birden mücadele
etmek gerekiyor.” Ümit İZMEN

Normalleşme
“Türkiye’nin sivil-asker ilişkilerinde, din-
devlet ilişkilerinde, devlet yurttaş ilişkisin-
de daha fazla normalleşmeye ihtiyacı var.
Türkiye’de medyanın da çok hızlı normal-
leşmeye ihtiyacı var.” Eser KARAKAŞ

‘Bizden olmayan...’
“Bugün faili meçhul cinayetlerin,
Hizbullah’ın işlediği cinayetlerin peşine
düşülüyorsa, aynı şekilde PKK’nın farklı
görüşteki Kürtlere yönelik icraatlarının da
peşine düşülmelidir.” Okay GÖNENSİN

Prof. Dr. Ali AKAY
Mimar Sinan Üni.
Fen Edebiyat Fak.
Sosyoloji Böl. Bşk.

Editör: Hande KÖSEOĞLU

� JET KASA

HAFTA sonu Migros’a gittim ve
yeni uygulama olan Jet kasa ile karşı-
laştım. Bence çok güzel olmuş, işlemi-
nizi kasada kendiniz yapıyor, hızlıca
çıkıyorsunuz. Tabii kredi kartıyla öde-
mek şartıyla. Ancak sebze-meyve ala-
caksanız, biraz zorlanıyorsunuz. Çün-
kü eğer ekranda görünen sebzelerden
birini almadıysanız, uzunca bir süre al-
dığınız sebzeyi alfabetik sıradan bul-
maya çalışıyorsunuz. Bu konuda ufak
tefek zorluklar var ama zaten yardımcı
olan bir eleman da var. Okuttuğunuz
her ürünü yan tarafta asılı olan poşetin
içine atıyorsunuz, eğer atmazsanız
işleme devam etmiyor. Benim hoşuma
gitti, okuttuğum bandrollerden çıkan
bip seslerini sevdim:)

niffea.blogspot.com

Bu sayfada yayınlanmasını istedi�iniz
yorumlarınızı, bir foto�rafınızla birlikte

editoryal@htgazete.com.tr’ye
gönderebilirsiniz.
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geçtiğiAMERİKAN Havayolları’na ait yolcu uçağı, New York’ta
Queens bölgesinde bir başka uçaktaki yolcu tarafından
böyle görüntülendi. Yükselmeye çalışan uçağın üzerinden

geçtiği yer, içindekiler açısından ürkütücü... Çünkü orası
bir mezarlık. Yine de bu açıdan uçağın görünümünün
yarattığı etki, oldukça estetik.


