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Türkiye’de ‹kinci
Yaﬂamlar
Ülkemizde bu yeni ak›m›n yaratt›¤›
etkileri incelemeye baﬂlad›¤›m›zda gördük ki ateﬂ bacay› sarmaya baﬂlam›ﬂ.
Second Life Türk kullan›c›lar› için yine Türklerin oluﬂturdu¤u bir site hemen dikkatimizi çekti. “slturkiye.com”.
Site içerisinde gezinirken burayla ba¤lant›ya geçmeye karar verdik ve mail
yoluyla kendilerine ulaﬂt›k. Cevap almam›z uzun sürmedi. Sitenin kurucu
ortaklar›ndan Kürﬂad Ali Baﬂel söyleﬂi
iste¤imizi kabul etti ve bu ﬂekilde Zonguldak ilimize ba¤l› Alapl› ilçesine do¤ru yola koyulduk. Söyleﬂimizi Kürﬂad’›n kendi iﬂ yerinde yap›yoruz:
Kürﬂad, bize biraz kendinden bah sedebili r misin?
‹ki çocuklu bir ailenin ikinci çocu¤uyum. Annem ve babam ö¤retmen
emeklisi. Ben liseden sonra aç›k ö¤retime baﬂlad›m. Bir ara ‹stanbul’da, web
hosting ve dizayn› üzerine bir firmam›z vard›. Sonra Zonguldak’a geri
döndüm. ﬁimdi bu gördü¤ünüz mekan› çal›ﬂt›r›yorum. Bilgisayar bak›m ve
sat›ﬂ› yap›yoruz orta¤›mla birlikte.
Kendi siteniz slturkiye.com ne
amaçla oluﬂturulmuﬂ bir site?
www.slturkiye.com tamamen Second Life'› tan›tmak ve oyun hakk›nda
bilgisi olmayan kullan›c›lar› bilgilendirmek amac›yla kurulmuﬂtur. Oyun hakk›nda bilgi isteniyorsa siteyi biraz dikkatlice okumalar› yeterli olacakt›r. Sitenin kurulma amac›ysa, Türkiye’de bilinmedik olan yeni bir dünyay› di¤er
‹nternet kullan›c›lar›yla paylaﬂmak ve
elimizden geldi¤ince onlar› bilgilendirmek.
Sitenin tek sahibi misin?
Hay›r. Siteyi orta¤›m Hakan ﬁen ile
beraber yönetiyoruz.
Avatar›n›n ismi nedir? Neden böyle
bir isim seçtin?
Bart Soon avatar›m›n ismi. Çünkü
“Simpsonlar” adl› çizgi filmin kahraman› Bart Simpson’u çok severim. Orta¤›m›n da avatar›n›n ad› Billy the Kitt.
Second Life’daki bir günün nas›l
geçiyor?

Oyun içinde bir Türk grubumuz
var. Yeni baﬂlayanlara yard›mc› oluyorum. Bina, ev, ﬂelale tasarl›yor ve bu
tasar›mlar›m› çeﬂitli web siteleri arac›l›¤›yla sat›yorum. Oyunun kendi sitesi
içinde de¤il de, Second Life’da kullan›c›lar›n yapt›¤› tasar›mlar› satt›¤› sitelerde, ben de kendi tasar›mlar›m› sat›yorum.
Yak›nda kendi sitemiz (slturkiye.com) için bir ada sat›n al›p kullan›c›lar›m›z› bir araya toplamay› planl›yoruz. Garanti bankas›, Rixos otelleri,
Vestel gibi bizim de kendimize ait adam›z olacak.
Ben daha farkl› bir ﬂey düﬂünüyorum. Art›k oyun olmaktan öteye geçti
birçok kullan›c› için. Saatlerinin ço¤unu burada geçirmek istiyorlar. Ben de
bu kitleye yönelik bir ﬂeyler yapmak istiyorum.
Örne¤in Anshee Chung adl› avatar,
Almanya’da ö¤retmenlik yapan bir Japon’un. Second Life’dan 250.000 Euro
kazand› ve Almanya’daki iﬂinden ayr›larak Japonya’ya yerleﬂti ve Second Life için kendi ﬂirketini kurdu. Bir milyon dolar›n üzerinde bir kazanç elde
etti ve ad›n› Second Life milyonerleri

aras›na yazd›rd›. Japonya’ya yerleﬂmesinin sebebi de oradaki iﬂ gücünün
ucuzlu¤u. ﬁu anda 50 çal›ﬂan›yla emlakç›l›k yap›yor Second Life’da.
Buna benzer baﬂar› hikayelerine
araﬂt›rmam›zda rastlam›ﬂt›k. Demek ki
bunu yapan epey bir insan var, de¤il
mi?
Evet var. Sonuçta bu photoshop bilgisine dayan›yor bir yerde. Biraz da 3
boyutlu tasar›mdan anl›yorsan›z siz de
rahatl›kla bir ﬂeyler tasarlay›p satabilirsiniz.
Peki buradan kazanç elde ettin mi?
Evet kazand›m.
Ne kadar kazand›n peki?
10.000 YTL’ye yak›n kazand›m diyebilirim.
Ne kadar sürede kazand›n bunu?
Yaklaﬂ›k 10 ay kadar bir sürede.
Bunlar› gerçek hayatta harcad›n m›
ve harcad›ysan nas›l tahsil ettin?
Harcad›m evet ancak tahsili konusunda Türkiye’de yaﬂamaktan dolay›
bir s›k›nt› var. Linden firmas› Paypal
denen bir arac› kurumla para aktar›m›
yap›yor. Ancak Paypal, Türkiye’ye birtak›m nedenlerden dolay› ödeme yapm›yor. Yap›yorsa da bu epey s›k›nt›l›
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oluyor. Ben de onun yerine yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan a¤abeyimin hesab›na Linden dolarlar›n› aktar›yorum. O da bana Western Union ile para transferi yap›yor.
Bunu yat›r›m olarak oyuna geri çe virdin mi?
slturkiye.com için bir ada sat›n alaca¤›m daha önce söyledi¤im gibi. Bir
ada 2000 Amerikan dolar›.
Ada alman›n ne yarar› var peki?
Kullan›c›lar›m›z bir arada olacak ve
bu bana para olarak geri dönebilecek.
Yer kiralayaca¤›m, alan sataca¤›m ya
da kendime bir market açaca¤›m. Second Life’da Türk mekanlar› oldukça
az. Olanlar da daha çok trafik çekebilmek için avatarlara bedava Linden dolar› da¤›t›yor. Trafik çekmek de, arama
oyun içindeki arama sonuçlar›nda daha üste ç›kmak demek.
Ben bunu istemiyorum. Benim düﬂüncem ﬂudur, insanlar daha dans etmeyi ya da k›yafet almay› bilmiyorlar.
Ben not kartlar halinde bilgilendirme
yapmak istiyorum kendi adam›zda.
Özellikle “Nas›l para kazanabilirim?”
diye soranlar oluyor. Asl›nda Second
Life’da para kazanmak gerçek hayattan çok da farkl› de¤il. Zor bir olay
ama onlar› da basit ﬂekilde anlataca¤›m. Bu ﬂekilde kullan›c›lar›n bizden
ayr›lmamas›n› sa¤layaca¤›m.
Peki slturkiye.com haricinde baﬂka
Türkçe site var m› bilgilendirmek
amaçl› ?
Var ama ﬂu anda 5 tane üyesi var.
Bir - iki sitenin de yap›m aﬂamas›nda
oldu¤unu biliyorum.
Ne kadar zaman geçiriyorsun oyunda?
Günde yaklaﬂ›k 10 saat geçiriyorum. Her gün.
Bildi¤in mesaili iﬂ gibi yani?
Evet. Oyunda iki tip kullan›c› var ﬂu
anda. Birincisi, benim gibi zaman›n›n
çok büyük bölümünü orada geçirip,
oray› yaﬂayanlar var. ‹kincilerse SeB‹L‹M ve TEKN‹K 44 Eylül 2007

cond Life’a oyun gözüyle bakanlar.
Peki Kürﬂad önümüzdeki 5 y›lda
kendini nerede görüyor?
Dedi¤im gibi her ﬂey kendi kendine
geliﬂiyor. Ben zaman›m›n tamam›n› burada geçiriyorum neredeyse. Buras› bir
iﬂ yeri belki ama (röportaj yapt›¤›m›z
mekan› kast ederek) ben daha çok Second Life’da zaman geçiriyorum. ‹lerleyen zamanlarda yapacaklar›m biraz
Second Life’a da ba¤l›. Ancak ﬂu anda
Türklerin yapt›¤› “Net’te Hayat” diye
Second Life’a yak›n bir oluﬂum var.
Onunla ilgili bir geliﬂme olmazsa, ben
Second Life’da devam edece¤im gibi
görünüyor. 10 ay önce üye oldu¤umda
4 milyon civar› üyesi vard›. ﬁu anda 9
milyona dayand› üye say›s›. Boﬂ bir ﬂehir gibi düﬂünün Second Life’› ve insanlar bu boﬂ ﬂehre yerleﬂiyorlar. Bu
s›rada da epey aç›klar oldu¤unu görüyoruz. Biz de daha önceden gelen tecrübelerimizle bu aç›klar›n üzerine gidiyoruz.
Buraya reklam veren firmalar›n dik katini çeken ne oldu peki?
Firmalar ürünlerini 3 boyutlu olarak sunabiliyorlar. Ürünlerin üstleri-

ne aç›klamalar›n› koyabiliyorlar.
IBM’in 8 adas› var. Dell’in de 4 tane.
Örne¤in, dizüstü bilgisayarlar›n› modelleyip sat›yorlar. Avatar›n›za Linden dolar›yla bu ürünleri alabiliyorsunuz. Çok be¤endiniz ve gerçek hayat›n›zda da kullanmak istiyorsan›z da
Second Life üzerinden bir dizüstü sipariﬂ edebiliyorsunuz. Birçok cep telefonu firmas› da modellerini buradan
teﬂhir ediyorlar. Dolay›s›yla bu yeni
reklam alan›n› da kullan›yor oluyorlar
ve bunu ilk yapan firmalar olman›n
ayr›cal›¤›n› yaﬂ›yorlar.
Bu firmalar›n bu sanal dünyadaki
sanal çal›ﬂanlar›n› da second life üze rinden buldu¤unu gördük araﬂt›rmala r›m›zda. Bunun boyutu nedir?
ﬁöyle ki, firmalar dedi¤iniz gibi sizi
Linden dolar› karﬂ›l›¤› iﬂe al›p sizden
binalar›n›n tasar›mlar›n› yapmalar›n›
isteyebiliyorlar ya da ürünlerinin yönetiminde karar alma sürecine sokabiliyorlar Second Life içinde. E¤er çok iyi
projelerle giriﬂ yapt›ysan›z Linden Lab
firmas› ad›na da çal›ﬂmaya baﬂlayabilirsiniz. Size iﬂ teklif edebilirler ve tasar›mlar›n›z› onlar için yapmaya baﬂlaya-
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bilirsiniz bu ﬂekilde. Soyad›n›z Linden
oluyor ve Linden dolar› üzerinden maaﬂ alabiliyorsunuz.
Sosyolog ya da psikologlar›n bu ala n› kulland›klar› biliniyor. Siz hiç bu tip
insanlarla tan›ﬂt›n›z m› oyun içinde?
Ben tan›ﬂmad›m. Çok da ilgimi çekmedi; ama Amerika’da 9 felçli hastaya
bir avatar edinildi¤ini ve bir ada sat›n
al›nd›¤›n› ve bu avatar› oyun içinde yönetmeleri istendi¤ini biliyorum. Bu ﬂekilde tedavi edilmeye çal›ﬂ›ld›lar.
Bu iﬂin bir de e¤itim boyutu var.
Uzaktan ‹ngilizce e¤itim vs. gibi. Sen
bunlardan birinden yararland›n m›?
Üniversitenin ad›n› hat›rlam›yorum;
ama kampüslerinden birine gidip ‹ngilizce ö¤rendim bir miktar. Yak›n zamanda sesli iletiﬂim özelli¤i eklenince,
özellikle ‹ngilizce e¤itimi üst düzeye
ç›kt›. Sadece ‹ngilizce e¤itimi yok. Bina yapmay›, araba yapmay› , sehpa,
masa gibi ﬂeyleri tasarlamay› ö¤reten
yerler de var.
Second Life’› di¤er çevrimiçi rol
oyunlar›ndan ay›ran nedir?
Second Life bir oyun de¤il bence.
Burada para kazanabiliyorsunuz, evlenebiliyorsunuz, çocuk bile yapabiliyorsunuz isterseniz. O yüzden baﬂl› baﬂ›na kendine özgü bir platform buras›.
sltur kiye.com sitesine kaç kay›tl›
üyeniz var?
Bizim sitemizden ﬂu anda 6700 üyemiz var. Bizim sitenin ayr›ca ﬂöyle bir
özelli¤i var; Sitemiz üzerinden Second
Life’a kay›t olabiliyorsunuz. Linden
Lab ile yapt›¤›m›z yaz›ﬂmalar sonucu
bu özelli¤i sistemimize ekleyebildik.
Bizim üzerimizden Second Life’a kay›t
olanlar›n say›s› 3400 civar›nda.
Siteniz için kulland›¤›n›z yaz›l›m
nedir?
Asp tabanl› Web Wiz forumu kurduk. Kendi kurdu¤umuz eklentilerle
son halini verdik ve geliﬂtirmeye devam ediyoruz.
Sitenize üye olanlar›n profili nedir?
Yaﬂ aral›¤› 24 ila 32 aras›nda. Erkekler ço¤unlukta. May›s 2007 verilerine göre Türk kullan›c›lar›n günde ortalama oyun oynama süresi 8 saat kadar. Ayn› tarihli verilere göre de 33 bin
Türk kay›tl› kullan›c› vard›. ‹yi bir ‹nternet ba¤lant›s› ve iyi bir bilgisayar›n›z olmal› ki, bu oyunu rahatl›kla oynayabilesiniz. Dolay›s›yla ister istemez
refah seviyesine ba¤l› da diyebiliriz.
Second Life’›n içerisinde en çok kul-

lan›lan alanlar nereler ﬂu anda peki?
Second Life içinde her ihtiyaca uygun alanlar var. Daha önce de konuﬂtu¤umuz gibi e¤itim almak, arkadaﬂlarla bir kafede kahve içmek, bir bara
gidip dans etmek gibi. Bunlar›n yan›nda karanl›k taraflar› da yok de¤il elbette ki. Örne¤in kumar ya da yetiﬂkin
içerikli alanlar da var. Oyunu a¤›rl›kl›
olarak kumar için kullanan kullan›c›lar›n artmas› ve akabinde kara para aklan›yor iddialar›n›n ortaya ç›kmas›yla
ﬂu anda FBI denetiminde kumar oynanmakta. Öte yandan escort kulüplerinde zaman›n›n ve paras›n›n ço¤unu
harcayan bir kitle de mevcut.

mak isterdim. ﬁöyle ki, oyun icerisindeki imkanlar zaten bilindik bir durumda. Dolay›s›yla böyle bir yaﬂant›y›
gerçek yaﬂam›nda kim istemez?!
Kendi içinde çat›ﬂt›¤›n bir durum ol du mu? Yap›p da sonradan keﬂke böyle yapmasayd›m ya da böyle demeseydim dedi¤in?
Baz› zamanlar kiﬂilerle ikili diyaloglara giriyorum ve sonras›nda kalp k›rmalar oluyor. Bundan rahats›zl›k duyuyorum. Dedi¤im gibi Second Life benim için art›k bir yaﬂam. Gerçek hayatta oldu¤u gibi Second Life’da da kalp
k›rmay› sevmiyorum. Sonras›nda keﬂkeler ç›k›yor ortaya.

Peki baﬂka avatarlar taraf›ndan rahats›z edildiniz mi gerçek hayatta ya
da oyun içinde?
Second Life için bir firman›n oluﬂturaca¤› bir adada birkaç arkadaﬂ ortak
çal›ﬂ›yorduk. Belli bir süre sonra bir
arkadaﬂ›n tak›m çal›ﬂmas›na yatk›n olmamas› nedeniyle ﬂirket kendisini projeden ç›kard›. Sözkonusu kiﬂi, bundan
beni sorumlu görerek uzun bir süre rahats›zl›k verdi bana. Özel mesajlar yoluyla can s›k›c› mesajlar ald›m bir süre.
Baﬂka ﬂekilde rahats›zl›k veren kul lan›c›lar var m›?
Evet, özellikle bayan kullan›c›lara
yönelik rahats›zl›k verenler var. Tüm
bunlar›n haricinde genel olarak kendisi de tak›nt›l› ﬂekilde oyuna ba¤›ml›
olup, oyun içinde de çevresini rahats›z
eden ufak bir kitle var.
Bart kimli¤ini gerçek hayatta yaﬂamak istermiydin ya da tam tersine bu
karakteri sen yaratm›ﬂ olsan da sevme di¤in bir yönü oldu mu?
Bart kimli¤ini gerçek hayatta yaﬂa-

Biraz da SL içinde dolaﬂ›p tan›yabilirimiyiz seni ve bu dünyay›? (Oyuna beraber bak›yoruz. Kürﬂad’›n avatar› ile )
Oyunda gördü¤ümüz avatar› ben
sat›n ald›m 1500 Linden dolar›na. Saçlar› da baﬂka yerden sat›n ald›m. Gözlerimi de. ﬁortum, t-shirt’üm, saatim,
küpem, hepsini sat›n ald›m. Ayakkab›m› Adidas’›n açt›¤› ma¤azadan ald›m.
Baca¤›m›n arkas›ndaki dövmeyi kendim yapt›m.
(Evini gösteriyor)
Tüm evi ben tasarlad›m. Mobilyalalar› ve iç dekorasyonu ben yapt›m. Yeri geldi¤inde bu tasar›mlar› sat›yorum.
ﬁu an üzerinde bulundu¤umuz ada da
bizim. Bunu elimizde tutuyoruz ﬂimdilik. Boﬂ bir ada. Bir firma ç›k›p ben bu
oyuna girmek istiyorum dedi¤inde bu
aday› onlara tahsis edece¤iz. O yüzden
ﬂimdilik kendi çal›ﬂma alan›m›z olarak
tutuyoruz. Bina yap›yoruz, yeni ürünler tasarl›yoruz.
Emre Mineo¤lu
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