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SEMİH POROY’UN ‘FEKLAVYE’Sİ VARLIK YAYINLARI’NDA

Önceki yıl, Odamızın Şirince Matematik Köyü’ndeki bahar toplantısının çizgi öyküsünü de yapmış olan
çizer Semih Poroy’un on yılı aşkın süredir Cumhuriyet Gazetesi’nin haftalık “Kitap” ekinde yayımlanmakta
olan “Feklavye” başlıklı çizgi-parodilerinden bir seçme Varlık Yayınları tarafından albüm haline getirildi.
Poroy, Cumhuriyet Kitap’taki bu çizimlerinde edebiyat dünyasına neşeli yergi okları gönderiyor.
Kitabın önsözünde Enis Batur diyor ki; “… burada, her seferinde, karşımıza bir durum çıkıyor. Bir bakıma
çizgi felsefesinin dolaylarındayız. Bir tek yazar mı ama, etrafı da: Eşi dostu, yayıncı, eleştirmen, okur, amatör, hasta profesyonel, tüccar-terzi yazar, yanlış anlaşılmış olanlar, kült yazar bozuntuları… sonuçta bir
ortam okuması. Bir araya toplandıklarında ne çıkacak ortaya? Belki çizgi-sosyoloji.”
Celal Üster’in “… Feklavye, kitapları tanıtmaya, yorumlamaya, eleştirmeye çalışan
onca ciddi, ağırbaşlı, uslu yazı arasında, ‘muzır’ bir özgürlük alanı açmıştır okuyucuya…” sözleriyle tanımladığı çalışmayı, şair Şeref Bilsel de “… Poroy’un ‘Feklavye’si,
kültürel farklılıkların alımlamanın önüne çıkardığı engelleri evrensel dokunuşları
sayesinde aşıyor (…) Edebiyat ortamımızın, dolayısıyla edebiyatçılarımızın içine düştüğü ‘kusurlu hâlleri’
gözümüze -sokarak değil- uzatarak mizahla ambalajlıyor…” diye niteledi.
Eleştirmen Asuman Büke Kafaoğlu ise Feklavye için şunları söylüyor:
“… Aristoteles’e göre, insan kendinden kötü durumda olanlara gülermiş. Oysa insan bazen tam da kendini gördüğü için durumlar ona komik geliyor. ‘Feklavye’de Poroy, çok tanıdık tiplemeler yaratıyor(…)
Tüm bu tiplemeler yoluyla, milletçe kitapla ilişkimizi inanılmaz güzel betimliyor. Gösteriş için okur görünenden toplum dışına itilmiş yalnız şaire kadar geniş bir yelpazede hepimiz yerimizi alıyoruz…”
Varlık Yayınları’ndan çıkan büyük boy, 128 sayfalık albümde kapak çizimleriyle birlikte Poroy’un 120 çalışması yer alıyor. “Feklavye” bütün büyük kitapçıların mizah raflarında bulunabiliyor.

“HERKESE BİLİM TEKNOLOJİ” DERGİSİ YAYINDA…
“Bilimin, dünyaya bir anlam vermemize ve hayatı ve evreni çözümlememize olanak tanıyan en güçlü
araç”(New Scientist) olduğu kabul ediliyorsa, popüler bilim kitapları da buna büyük katkıda bulunuyorlar. Bu kitaplar, yıllardır “dünyayı çok daha kapsamlı bir biçimde kavramamızı” (New Scientist) sağlıyor.”
(http://www.herkesebilimteknoloji.com/slider/merhaba-biz-yine-geldik-nerede-kalmistik)
Popüler bilim yayıncılığı, bilgiyi halka, geniş tabana yaygınlaştırdı. Bu, demokratik bir toplum yaratılmasına, halkın bilimin anlaşılması zor alanına girmesine yardımcı oldu. Bilim böylece destek kazandı.
Popüler bilim yayıncılığı alanında ülkemizde çok fazla ve yaygın yayınlar yok. 30 yıldan bu yana yayımlanan
ve 1501 sayıya ulaşan Cumhuriyet Gazetesi’nin eki olarak dağıtılan “Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji” kapatıldı.
Bu dergiyi çıkaran kadro “Herkese Bilim Teknoloji” adı altında bir dergiyi haftalık olarak 1 Nisan 2016 tarihinde çıkarmaya başladı. Ayrıca dergi www.herkesebilimteknoloji.com portalı ile dijital olarak yayınlanmakta.
Çıkaranların ifadesi ile Herkese Bilim Teknoloji’nin öyküsü ve çağrısı şöyle:
“Şimdi CBT’nin izleyicisi olan HBT, 30 yıldır kendisine gönül verenlerle bütünleşiyor. Tabii daha büyük bir
kitleyle bütünleşmek gibi bir iddiayla ve CBT’ye teşekkür ederek. Geniş ve büyük öyküsü ise şunlarla ilgili: Tarihsel anlamda
akıl ve bilim. Eleştirel düşünme. Araştırma ve merak. Nasıl çalışıyor ve neden böyle, diye düşünmek. Araştırma ve üretmenin
ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. Daha iyi bilim, daha iyi araştırma... Daha iyi bir yaşam ve ülke... Bilim ve
teknoloji olmadan, bunları üretmeden hiçbir ülke ayağa kalkamaz. Bunun için Herkese Bilim Teknoloji sizlere koştu. El ele
tutuşup birlikte yürüyeceğiz. Unutmayın bilim bir gelecek inşasıdır. 30 yılın ötesine, 100 yıla, 200 yıla ve da ötesine doğru. Bu
yazı herkese merhaba olsun. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik, dahası büyüdük, gençleştik ve yenilendik.” (http://www.
herkesebilimteknoloji.com/slider/merhaba-biz-yine-geldik-nerede-kalmistik)
Türkiye’nin haftalık bilim haberleri ve Kültürü dergisi Herkese Bilim Teknoloji’nin Yayın Danışmanlığını Orhan Bursalı’nın, Yayın
Yönetmeliği’ni Özlem Yüzak yapıyor. Sorumlu Müdür ve Yayın Sahibi Temsilcisi olarak Reyhan Oksay yer alıyor. Derginin Görsel Yönetmenliği’ni de Tüles Hasdemir yürütüyor. Derginin yazar kadrosunda “Bozkurt Güvenç, Can Gürses, Cem Say, Doğan
Kuban, Edip Emil Öymen, Hande Özdinler, Mustafa Çetiner, Orhan Bursalı, Önder Ergönül, Özlem Yüzak, Tevfik Uyar ve çizer
Tayfun Akgül” yer alıyor. Bulunduğunuz illerdeki dağıtım adreslerine ya da abonelik bilgilerine www.herkesebilimteknoloji.
com adresinden ulaşabilirsiniz.

EZBER BOZMA GAYRETİNDE BİR KİTAP: ENERJİNİN İKTİDARI
ODTÜ’den mezun olduğundan bu yana gerek mesleğinde, gerek Petrol Mühendisleri Odası’nda ve gerekse TMMOB’de enerji alanda yürüttüğü çalışmaları ile kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim olan
Necdet Pamir yılların birikimini, “Enerjinin İktidarı-Enerji Kaynaklarını Elinde Tutan Dünyayı Elinde Tutar”
kitabı ile araştırma ve yazın dünyasına armağan etti. Pamir’in Hayykitap tarafından Aralık 2015’te yayımlanan, 512 sayfalık bu dev eseri, enerji alanında söz söylemek ya da bilgilenmek isteyen herkesin başucu
kitabı olma niteliği taşıyor.
Petrol Mühendisi olması ve meslek hayatı enerji kaynaklarıyla ilişkili kurumlarda geçmesine rağmen,
petrolcü bir bakış açısına saplanmayan, enerji alanını bütün yönleriyle görmeye ve jeopolitik koşulları
içerisinde değerlendirmeye çalışan Necdet Pamir’in bu hacimli kitabı da neredeyse enerji alanını bütün
boyutlarıyla ele alıyor.
Kitabının girişini “Ezber Bozumu” ile açan Pamir, bundan sonraki nesillere de ışık tutacak çalışmasında
genel geçer kabullerin ötesine geçerek sorgulayıcı bir dizge ile “farkındalık yaratma” çabasını ortaya
koyuyor. Kitabında yalnızca enerji ile ilgili verilere, bilgilere ve belgelere yer vermekle yetinmeyen Pamir, enerji alanındaki
güncel gelişmeleri yakından takip ettiği kadar tarihsel olarak enerji alanına farklı yaklaşımları da göz ardı etmeyen bir tutum
sergiliyor. Kitabın genel kültürle de bütünleşen yapısı hem okuyucunun ilgisini çekecek hem düşündürecek alıntıları taşıyor.
İşte bu alıntılardan biri olan Mahatma Gandhi’nin “Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını
karşılamaya yetecek olanı değil” sözleri belki enerji alanında yaşanan kavganın özünü bizlere gösteriyor.
Enerji güvenliği, enerji kaynakları, dünyadaki enerji kaynaklarının kullanımının tarihsel süreçleri boyutuyla kitabının ilk bölümlerinde temel bilgileri okuyucuyla paylaşan Pamir, enerji senaryolarından, enerji alanındaki aktörlerin politika ve stratejilerine uzanıyor. Kitabının son bölümünde Türkiye’nin enerjideki durumu ve politikasını inceliyor. Pamir kitabında, “Sonsöz Yerine” başlığı altında Türkiye için enerji politikası önerilerini sıralıyor. Bu öneriler demetini hazırlanmasında TMMOB ortamındaki
çalışmalardan yararlandığını belirten Pamir, bir anlamda kolektif çalışmanın önemini de ortaya koymaktadır.
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