Sevgili ‹SMMMO Ailesi,
ir tarafta küresel
›s›nma tedirginli¤i; bir
tarafta baharla
birlikte yeﬂeren hayata
dair umutlar›m›z…
‹ﬂte tam bu çeliﬂkiyi
yans›tt›¤›m›z bir ‹SMMMO
Yaﬂam’dan size ‘Merhaba’
diyoruz. Dosya konumuza;
Prof. Dr. Miktad
Kad›o¤lu’nun görüﬂleri
eﬂli¤inde küresel ›s›nma
gerçe¤ini taﬂ›yoruz.
Kad›o¤lu, küresel ›s›nmaya
karﬂ› bireysel olarak
alabilece¤imiz önlemler
oldu¤una vurgu yap›yor.
Küresel ›s›nma içimizi
karartsa da, bahar
coﬂkunuzu engellemesin.
Bahar› sayfalar›m›za
yans›t›p, c›v›l c›v›l bir dergi
haz›rlad› ekibimiz. Baharda
tazelenece¤iniz SPA’lar›n
adreslerinden tutun da,
evinizi nas›l dekore
edece¤inize kadar birçok
konu dergimizde yer al›yor.
‹SMMMO Yaﬂam, gerçekten
de yaﬂam›n içinden bir
dergi… Kimi zaman

B

kapa¤›m›zda teknolojinin
hayat›m›za getirdi¤i
zorluklar›, kimi zaman da
yeni neslin özelliklerini
yans›tt›k. Bu say›m›z›n
kapak konusu ise; yeni
tüketiciler yani cebinde
paras› olmad›¤› halde
ç›lg›nca tüketen, zengin
görünümlü fakirler… Kredi
kartlar›yla birlikte daha da
kangren haline gelen
toplumsal bir yaraya da
parmak bast›¤›m›z
haberimizde, uzmanlar
‘yeni tüketici’nin profilini
sizler için ç›kard›.
Bu say›m›zda baz›
konuklar›m›z da var.
Zirvedekiler sayfas›nda, iﬂ
yaﬂam›na 12 metrekarelik
bir ofisle baﬂlay›p dev bir
grup yaratan, de¤erli
meslektaﬂ›m›z Mehmet Ali
Ayd›nlar’›n baﬂar›
öyküsünü, deneyimlerini
ilgiyle okuyaca¤›n›z›
tahmin ediyoruz.
Gazetecilik, toplumsal
katk›s› yüksek bir meslek.
Ekonomi gazetecili¤inin

GÖRÜfiLER‹N‹Z‹ B‹Z‹MLE PAYLAfiIN
‹SMMMO Yaﬂam Dergisi’nin de¤erli okurlar›, May›s-Haziran
say›m›zdan itibaren okurlar›m›z›n görüﬂ ve önerilerine yer
verece¤imiz yeni bir sayfa haz›rlayaca¤›z. Lütfen siz de dergimizle
ilgili de¤erlendirmelerinizi bizimle paylaﬂ›n. Bizlere,
yasamdergi@gmail.com e-posta adresinden ulaﬂabilirsiniz.

DANIfiMA KURULU
Yay›na Haz›rlayanlar:
Mart-Nisan 2007 <

Sahibi:
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› Ad›na

Yahya Ar›kan
Kurtulufl Caddesi, No: 152 fiiflli- ‹STANBUL

Hasan S. Kesero¤lu
Ayﬂegül Emir
Defne Do¤an
‹lke Balkan
Gülﬂen Kandemir
Leyla Y›ld›r›m
e-posta: yasamdergi@gmail.com

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:

Zehra Y›lmaz Iﬂ›lo¤lu

Görsel Yönetmen:

Kurtulufl Caddesi, No: 152 fiiflli- ‹STANBUL

Tülay Do¤an Uzunkaya

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

Yahya Ar›kan, Yücel Akdemir, ‹smail
Hakk› Baliç, Kenan Bu¤a, Erol
Demirel, Mehmet Eren, Hüseyin F›rat,
Mehmet Aziz Gökdeniz, Tayyar Güler,
Asl› Hanife Gültekin, Mustafa Gürses,
Atiye Göreke, Hasan Ild›r, Hüseyin
Kaleli, Necati Kalkan, Turgay
Kanarya, Osman Kavrak, ‹lhan
K›rcao¤lu, fienol Kokal, Habib
Kullukcu, Hac› Reflit Küçük, Kaz›m
Mermer, Erol Öngen, Leyla Özbay,
Arif Özdemir, Mehmet ‹hsan Yalç›n,
Serpil Zorbozan

önemli isimlerinden
Ekonomi Muhabirleri
Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi
Baﬂkan› Celal Toprak’›n da
sivil toplum örgütlerindeki
hizmet yar›ﬂ›na dikkatinizi
çekmek istedik. Toprak,
gazetecili¤in koﬂturmacas›
içinde neden “sivil toplum
aﬂ›¤›” oldu¤unu aç›k
yüreklilikle ‹SMMMO
Yaﬂam’a anlatt›.
Sanatç› Funda Arar
dergimize verdi¤i
söyleﬂisinde, kaliteli müzik
yap›lmas› için tüm
meslektaﬂlar›na ça¤r›da
bulunuyor. Arar’›n
magazin malzemesi
olmadan nas›l popüler
olabildi¤inin ipuçlar›n› da
bu söyleﬂide bulaca¤›n›za
eminiz. Arar, 14 Nisan’daki
balomuzda sevincimize
ortak olacak.
Dergimizde sa¤l›ktan
geziye, sinemadan kültürsanatta, aileden kariyere
çok geniﬂ yelpazede
konular bulabilirsiniz. Gezi
sayfalar›m›zda ﬁirince’yi
keﬂfedip, Moskova’n›n
geçmiﬂ ile gelecek aras›nda
gidip gelen yeni kimli¤ini
sorgulayabilirsiniz.
Her gününüzün bahar
coﬂkusuyla geçmesini
diliyorum.
Sevgiyle kal›n dostlar…

Yahya Ar›kan

Bas›ld›¤› Yer:
Tor Ofset Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi
Matbaa: ‹mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza¤a/fiiflli/‹STANBUL
Telefon: (0212) 332 08 38 Faks: (0212) 332 08 39
tor@torofset.com.tr
Yay›n Türü: ‹SMMMO Yaflam; yaflam, kültür ve güncel haber
dergisidir. Yerel süreli yay›nd›r. ‹ki ayda bir yay›mlan›r,
23.000 adet bas›l›r ve ‹SMMMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
Dergimizde yer alan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
Yönetim Yeri ve Yaz›ﬂma Adresi
Kurtulufl Caddesi, No: 152, fiiflli - ‹STANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00, Faks: (0212) 343 47 80
e-posta: basin@ismmmo.org.tr
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62.gün

Kad›n›n ad› hâlâ yok
Kad›n›n iﬂgücüne kat›lma oran› bak›m›ndan Avrupa
ülkelerinin hâlâ çok gerisinde olan Türkiye’de
kad›nlar evde, iﬂyerinde, sokakta bask›ya ve
ayr›mc›l›¤a maruz kal›yor. Bu y›l da 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nde sokaklara dökülen
kad›nlar, bask› ve ﬂiddeti protesto ettiler.

8

Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü, yine
kutlamalara paralel
protestolarla geçti.
Kad›nlar, y›l›n 365
günü, gazetelerin 3.
sayfalar›na haber konusu
olan hemcinslerinin karfl›
karfl›ya kald›¤› taciz,
fliddet, sömürü ve
bask›lara tepki
gösterdiler. Kocas›ndan
dayak yiyen de vard›
meydanlarda, erkek
egemen dünyaya isyan
ederek daha özgür bir
yaflam› arzulayan da...
Yurdun birçok yerindeki
etkinliklerde erkekler de
destek verdi kad›nlara.
Ama yine de "365 günlük
kötü tablo" bir gün olsa
dahi "normale"
dönüfltürülemedi. 8 Mart
Kad›nlar Günü’nde bile
yine kad›na yönelik fliddet
ya da seks kölesi
kad›nlar›n kurtar›lmas›
gibi haberler boy gösterdi
gazetelerde...
Örgütlü feminist
hareketin çabalar› ve
yasal düzenlemelere
karfl›n sosyal statüde
iyileflme sa¤lanam›yor.
Türkiye'de her 3 kad›ndan
biri çeflitli biçimlerde
fliddete maruz kal›yor.
Do¤u kentlerinde hala 12,
13 yafl›ndaki k›zlar
tecavüz ya da basit bir
iftira nedeniyle aile
meclisinin karar› ile
öldürülebiliyor. Berdel
‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2007
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usulüyle ya da bafll›k
paras› için zorla
evlendirilen genç k›zlar›n
hayat› hiçe say›l›yor...
Yaklafl›k 5 milyon kad›n›n
okuma yazma bilmedi¤i
Türkiye’de, ifl yaflam›nda
da kad›n›n durumu içler
ac›s›... Sosyal yaflamda
yüklendi¤i
sorumluluklar›n yan› s›ra
bir yandan ekonomik
ba¤›ms›zl›k isteyen kad›n,
di¤er yandan Türkiye'de
çal›flma koflullar›n›n
erkeklere oranla getirdi¤i
haks›z rekabet nedeniyle
ifl aramaktan bile
vazgeçer hale geliyor.
S‹YASETTE DE YOK
Türkiye’de kad›n istihdam
oran› yüzde 25
düzeylerinde bulunuyor.
Oysa bu konuda AB
ortalamas› yüzde 55
civar›nda. Türk kad›n›
siyasette ise sadece
"sembolik" olarak yer
al›yor. Türkiye, kad›n

Tarlada, ba¤da,
inflaatta, evde...
Türkiye’de kad›n›n her ifle koflturdu¤unu
özetleyen bu kare de 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nün hemen
ard›ndan Antalya’da çekildi. Gülümseyen
bu kad›nlar bir yandan evin ifllerinin
yükünü çekerken di¤er yandan nas›rl›
elleriyle ev d›fl›ndaki ifllerde yer al›yor.

8 Mart’ta ‹SMMMO’da coflkulu kutlama
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, bu y›l da
‹SMMMO Genel
‹SMMMO'da genifl kat›l›ml› etkinlikle
Sekreteri
kutland›. Üyelerin ilgiyle izlendi¤i
Yücel Akdemir
etkinlikte Üniversite Ö¤retim Derne¤i
üyesi olan Prof. Dr. Gülay Güllük
fienesen, Doç. Dr. fiemsa Özar ve
ö¤retim görevlisi Meryem Kurtulmufl
K›ro¤lu, akademisyen kad›nlar›n
sorunlar›n› aktard›lar. ‹SMMMO'da her
y›l geleneksel olarak düzenlenen
yedinci 8 Mart kutlamas›nda her 100
profesörden sadece 3'ünün kad›n
oldu¤una dikkat çekildi. Akademisyen
kad›nlar›n, akademik kimli¤ini
sürdürmekte zorland›¤›na dikkat çeken kat›l›mc›lar "akademisyen, ayn› zamanda
anne, efl" gerçe¤inden hareketle bu yükün alt›ndan nas›l kalk›labilece¤i
konusunda görüfl al›flveriflinde bulundular. ‹SMMMO'da düzenlenen etkinli¤e
Naz›m Hikmet Vakf›'ndan da flair Turgay Fiflekçi, araflt›rmac› K›ymet Coflkun ve
sanatç› Nevzat fienol kat›ld›lar. ‹SMMMO Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve
‹SMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi Baflkan› Sezen Saltadal ile Komite Baflkan
Yard›mc›s› Lerzan Aslan'›n da konuflma yapt›¤› etkinli¤in sonunda bütün
kad›nlara çiçek ve Naz›m Hikmet Vakf›'n›n kitaplar› hediye edildi.

milletvekili aç›s›ndan 189
ülke aras›nda yüzde 4.4
ile 160. s›rada yer al›yor.
Türkiye, bu konuda yaln›z
AB’den de¤il, Uzakdo¤u,
Türkî Cumhuriyetler ve
Arap ülkelerinden de son
derece geride bulunuyor.
Bu oran Afganistan'da
27.3, Irak'ta 25.5,
Tunus'ta 22.8, Pakistan'da

21.3, Ruanda'da 48.8,
Mozambik'te 34.8,
Tanzanya'da 30.4,
Etiyopya'da 21.9.
AB’ye aday olan
Türkiye’nin felçli bir
toplum görüntüsünden
kurtulabilmesinin bir yolu
da kad›nlara yönelik
politikalara gereken önemi
vermekten geçiyor...

864 rak›ml› tepeye kim ç›kacak tart›flmas›
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer'in
görev süresi 2007 May›s ay›n›n ortas›nda
doluyor. Yeni Cumhurbaflkan›’n›n seçim
süreci ise Nisan ay›nda bafll›yor. Bir y›l›
aflk›n bir süredir 11. Cumhurbaflkan›’n›n
kim olaca¤›na iliflkin tart›flmalar yo¤un bir
flekilde kamuoyunda sürüyor. Kimilerine
göre Cumhurbaflkan› aday› Baflbakan’›n
kendisi, kimilerine göre partisinden ortak bir
isim, kimilerine göre meclis d›fl›ndan hatta
kimilerine göre asker kökenli bir isim.Tabii
bunun yan›nda di¤er partilerce ortaya at›lan
isimler de yok de¤il. Bülent Ar›nç,
Abdüllatif fiener, Hilmi Özkök, Hikmet
Çetin, Vecdi Gönül, Y›lmaz Büyükerflen, Ali
Babacan, Melih Gökçek flu ana kadar
kamuoyunda ad› Cumhurbaflkanl›¤› için
geçen isimlerden baz›lar›. Seçim yaklaflt›kça
listenin daha da uzamas› bekleniyor. Ancak
Erdo¤an, isim vermemekle birlikte her
f›rsatta “Yeni Cumhurbaflkan› AKP
içerisinden biri olacak” demeyi ihmal
etmiyor. ‹flte bu kapsamda
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve genel seçim
endeksli oluflabilecek bir siyasi krizin
ekonomik krize dönüflmesinden korkuluyor.
Uzmanlar AB ile gerilen iliflkiler sonras›nda, önümüzdeki dönemde IMF ile iliflkilerin daha
önemli hale gelece¤ine dikkat çekerken, “Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve genel seçimlerin olmas›,
iç politikada yaflanmas› muhtemel gerginlikler ve yap›sal reformlardaki yavafllamalar›n iç ve
d›fl yat›r›mc›lar› tedirgin etmesi ekonomi için bir risktir” diyor.
TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ ise, “Cumhurbaflkanl›¤› makam› bir uzlaflma ve
uzlaflt›rma makam›d›r. Hal böyleyken, bu seçimi ülkedeki gerginli¤i art›racak biçimde
kullanman›n hiçbir surette sa¤duyuya s›¤mayaca¤› aç›kt›r” diyerek görüflünü ortaya koyuyor.
fiimdi herkes 864 rak›ml› tepeye kimin ve nas›l ç›kaca¤›n› merakla bekliyor...

‹hale kadar foto¤raf› da konufluldu
Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Zorlu, "Cumhuriyet
tarihinin en büyük arsa sat›fl›"
ihalesini kazanarak geçen günlerde
Karayollar›’n›n arazisini 800
milyon dolara ald›. Zengin Körfez
sermayesi olmak üzere güçlü
rakiplerine pes ettirmesini "Hasan
almaz, basan al›r" diye
yorumlam›flt›. Bu ihaleyi kazanan
Zorlu’nun medyaya yans›yan
foto¤raf›na bakanlar, henüz haberi
okumadan neler olup bitti¤ini
anlad›.: Zorlu’nun iki kolu yana
aç›k, oynuyor gibi… Ahmet Nazif
Zorlu’nun bu ilginç foto¤raf›n›
Anadolu Ajans›’ndan (AA) Nuri
Kaynar çekti. Kaynar’›n çekti¤i
foto¤rafta Zorlu, bu foto¤raf›n
nas›l olufltu¤unu da flöyle anlatt›:
"‹hale sonuçland›, biz kazanm›fl›z.

Herkes tebrik ediyor, öpüflüyoruz.
Masada otururken biri bana do¤ru
tebrik etmek için geldi. Kim
oldu¤unu bile hat›rlam›yorum.
Do¤al olarak ben de bana do¤ru

gelen arkadafl›m için aya¤a
kalk›yordum ki, o foto¤raf›
çekmifller. Nefleliydim ve
gülümsüyordum. Çeken arkadafl›
gerçekten kutluyorum...."

Binalar
kendili¤inden
y›k›l›yor
Büyük Marmara depreminin
üzerinden yaklafl›k 8 y›l geçti.
Uyar›lara karfl›n önlemler
“gösterifl”ten öteye gidemedi.
‹flte Zeytinburnu’nda çöken 5
katl› bina, ‹stanbul baflta
olmak üzere birçok kentte
ilkel yöntemlerle, elle
kar›larak haz›rlanm›fl
betonlarla infla edilen
binalar›n deprem olmadan da
kendili¤inden y›k›labilece¤inin
göstergesi oldu. Binada 2 kifli
yaflam›n› yitirirken yaklafl›k
30 kifli de yaraland›. Yani bu
kez çanlar “can alarak” çald›...
1 milyon 200 bin bina bulunan
‹stanbul’da maalesef zaman,
hala geriye say›yor. Bilime
kulak t›kamaya devam ettikçe
bu tablo de¤iflmeyecek...

‹stanbul
korkunun
baflkenti oldu
fiiddet, kap-kaç olaylar›n›n
içimizi karartmad›¤› gün
geçmiyor. Son olarak
Sar›yer'de flehir eflkiyalar›, yol
yüzünden tart›flma nedeniyle
döverek denize att›klar› iki
kardeflin ölümüne neden
oldu. Kentte her an bir kapkaç olay› yaflan›yor, h›rs›zl›k,
taciz, tecavüz olaylar›n›n
arkas› kesilmiyor.
Emniyet Genel
Müdürlü¤ü'nün verilerine
göre, geçen y›l asayifl suçlar›
yüzde 61, flahsa karfl› ifllenen
suçlar yüzde 62, mala karfl›
ifllenen suçlarsa yüzde 60
artt›. Gündüz gözüyle
otomobillerin cam› k›r›larak
soyulabiliyor. Hava
karard›ktan sonra molotof
kokteylli sald›r›lar
düzenleyerek 2,5 ayda 11 ‹ETT
otobüsü yak›ld›. Yurttafl
korkuyor, polis de flikayetçi.
Cezalar o kadar hafif ki içeri
at›lan yeniden ç›k›yor.
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‹SMMMO haber

Kamu denetimi
mercek alt›na al›n›yor
II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu için geri say›m baﬂlad›. 25 Nisan’da
baﬂlayacak sempozyumun ana temas›; kamu denetimi ve muhasebe
denetiminde yeni aç›l›mlar…

>> 1. gün program›

>> II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu >> VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu

26 Nisan 2007 Perflembe
AÇILIfi
09:30 – 11:00 Aç›l›fl Konuflmalar›
11:00 – 11:15 Kahve Molas›
11:15 – 12:30 Genel Oturum I
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Rüstem Hac›rüstemo¤lu
Galatasaray Üniversitesi
KOB‹’lerin Denetimi
Prof. Dr. Robin Jarvis,
IFAC Küçük ve Orta Ölçekli
Muhasebe fiirketleri Komite Üyesi
12:30 – 13:30 Ö¤le Yeme¤i
13:30 – 15:30 Paralel Oturumlar
1. SALON – PARALEL OTURUM I
(26 Nisan 2007, 13:30-15:30)
Hile Denetimi
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Nalan Akdo¤an
Baflkent Üniversitesi
>> Hile Denetimine Genel Bak›fl
Prof. Dr. Nejat Bozkurt
Marmara Üniversitesi
>> Türkiye’de Hile Denetimi
Wayne Anthony
PricewaterhouseCoopers
Türkiye Dan›flmanl›k Hizmetleri.

>> Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetimin
Ülkemizdeki Durumu ve Gelifltirilmesine
Yönelik Öneriler
Özge Engin- Yaflar Holding A.fi.
3. SALON – PARALEL OTURUM III
(26 Nisan 2007, 13:30-15:30)
‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤i
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Cemal ‹bifl
Marmara Üniversitesi
>> ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤inin Sa¤lanmas›
Gökhan Alpman
DRT Ba¤›ms›z Denetim
ve SMMM A.fi.
>> ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤inin
Sa¤lanmas›nda Ülkemizdeki Durum
ve Gelifltirilmesine Yönelik Öneriler
O¤uz Toprako¤lu
Ford Otomotiv Sanayi A.fi.
>> ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤inin
De¤erlendirilmesine ‹liflkin Öneriler
Prof. Dr. M. Banu Durukan
Doç. Dr.Serdar Özkan
Arfl. Gör. M. Gürol Durak
Dokuz Eylül Üniversitesi

1. SALON – PARALEL OTURUM IV
(26 Nisan 2007, 16:00-18:00)

2. SALON – PARALEL OTURUM II
(26 Nisan 2007, 13:30-15:30)

Denetçinin Sorumlulu¤unun S›n›rland›r›lmas›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Tu¤rul Tüfekçio¤lu
MÖDAV

Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetim
Oturum Baflkan›: Cansen Baflaran Symes- Baflaran
Nas Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.

>> Denetçinin Sorumlulu¤unun S›n›rland›r›lmas›na
‹liflkin Uluslararas› Düzenlemeler,
Sa¤lad›¤› Yararlar ve Öneriler
Guisseppe Messina-ACCA Ortado¤u ve
Balkan Ülkeleri D›fl ‹liflkiler Müdürü

>> Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetimin ‹flletmeler
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Colin Williams, Turkcell ‹letiflim
Hizmetleri A.fi.
>> Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetimin
Yat›r›mc›lar Aç›s›ndan Önemi
Murat Do¤u- Do¤an Yay›n Holding A.fi.
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>> Denetçinin Sorumlulu¤unun S›n›rland›r›lmas›na ‹liflkin
Uluslararas› Düzenlemeler, Uygulamada Karfl›lafl›lan
Sorunlar ve Öneriler
Bob Colson- Grant Thornton
International
2. SALON – PARALEL OTURUM V
(26 Nisan 2007, 16:00-18:00)
Denetim Firmalar›n›n Yaflad›¤› Sorunlar ve Zorluklar;
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Süleyman Yükçü
Dokuz Eylül Üniversitesi
>> Denetim Firmalar›n›n Yaflad›¤› Sorunlar ve Zorluklar;
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumlulu¤un
De¤erlendirilmesi
Loic Wallert- MAZARS France
>> Denetim Firmalar›n›n Yaflad›¤› Sorunlar ve Zorluklar;
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Hakk›nda
Öneriler
David Fisher- Grant Thornton
International
>> Türkiye’de Denetim Firmalar›n›n Yaflad›¤› Sorunlar ve
Zorluklar; Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumlulu¤un
De¤erlendirilmesi ve Öneriler
Hüseyin Gürer
DRT Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.

15:30 -16:00 Kahve Molas›
16:00 – 18:00 Paralel Oturumlar

>> Uluslararas› Hile Denetimi
Jean Pieer Garitte
Deloitte Belgium (‹ngilizce)
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uhasebecileri yeni bir
sempozyum heyecan›
sard›. II. Uluslararas›
Muhasebe Denetimi VIII. Türkiye
Muhasebe Denetimi
Sempozyumu, 25-28 Nisan
tarihleri aras›nda Antalya’da
yap›lacak. ‹SMMMO
taraf›ndan düzenlenecek
sempozyumun ana temas›,
“Kamu Güveni ve Denetimi”
ve “Muhasebe Denetiminde
Yeni Aç›l›mlar”…
Sempozyum için 25 Nisan'da
Xanadu Resort Hotel’e girifl
yap›lacak. ‹fl dünyas›,
akademisyenler, bankalar,

>> Türkiye’de Denetçinin Sorumlulu¤unun
S›n›rland›r›lmas›na ‹liflkin Yasal Düzenlemeler,
Uygulamada Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Öneriler
Bülent Ejder- Akis Ba¤›ms›z Denetim ve
SMMM A.fi.

3. SALON – PARALEL OTURUM VI
(26 Nisan 2007, 16:00-18:00)
Türk Denetim Uygulamalar›n›n Özel Konular›
Oturum Baflkan›: Musa Piflkin-TÜRMOB Yönetim Kurulu
Üyesi
>> Denetimde Haks›z Rekabet
Osman Dinçbafl
Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve SMMM A.fi.
>> Denetimin Ücretlendirilmesi
Fuat Öksüz- Sabanc› Holding A.fi.
>> Denetçinin Rotasyonu
Hasan K›l›ç- DRT Ba¤›ms›z
Denetim ve SMMM A.fi.
>> Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe fiirketlerinin Sorunlar›
Hüseyin F›rat
‹SMMMO Baflkan Yard›mc›s›

denetim ve dan›flmanl›k ile
finans kurulufllar›n›n üst
düzey temsilcileri ile
muhasebe camias›n›n önde
gelenlerini buluflturacak
sempozyum, 3 gün sürecek.
Yerli ve yabanc›
kat›l›mc›lar›n beyin f›rt›nas›
yapaca¤›, birikimlerini
paylaflacaklar› sempozyum
bu y›l 8. kez düzenleniyor ve
iki y›ld›r, uluslararas›
kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla
yap›l›yor.
500 K‹ﬁ‹ KATILACAK
Üniversiteler, meslek
kurulufllar›, ifl dünyas›, finans

kurulufllar› ile dan›flmanl›k,
denetim flirketlerinin üst
düzey yöneticilerinin yo¤un
ilgi gösterdi¤i sempozyuma
toplam 500 kifli kat›l›yor.
Yahya Ar›kan, Masum
Türker, Nail Sanl›, Rüstem
Hac›rüstemo¤lu, Nuran
Cömert, Cemal ‹bifl, Lerzan
Kavut, Cansen Baflaran
Symes, Osman Dinçbafl,
Hüseyin Gürer, Bülent Ejder,
Aslan Coflkun, Naz›m
Hikmet’ten oluflan
Sempozyum Düzenleme ve
Yürütme Kurulu Üyeleri,
sempozyuma kat›l›m
konusunda talepleri
karfl›lamakta zorland›.

Gelenekselleflen muhasebe denetimi sempozyumlar›; ifl dünyas›, akademisyenler,
bankalar, denetim ve dan›flmanl›k ile finans kurulufllar›n›n üst düzey temsilcileri ile
muhasebe camias›n›n önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

>> 2. ve 3. gün programlar› >> II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu >> VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2. SALON – PARALEL OTURUM VIII
(27 Nisan 2007, 13:30-15:30)

2. SALON – PARALEL OTURUM XI
(27 Nisan 2007, 16:00-18:00)

Faaliyet Denetimi ve Kalite Güvence Sistemi
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Yüksel Koç Yalk›n, Ankara Üni.

Sistem ve Süreç Denetimi
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Lerzan Kavut, ‹stanbul Üniv.

Derecelendirme ve Denetim
Oturum Baflkan›: Feyzullah Topçu, ‹zmir SMMMO Baflkan›

>> Faaliyet Denetimine Genel Bak›fl
Doç. Dr. fiaban Uzay, Erciyes Üniv.

>> ‹flletmelerde Sistem ve Süreç Denetimine Genel Bak›fl
Doç. Dr. Seval Kardefl Selimo¤luAnadolu Üniversitesi-‹‹BF

>> Derecelendirme ve Denetime Genel Bak›fl
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çelik, Ankara Üniv.

27 Nisan 2007 Cuma
09:00-11:00 Genel Oturum II

>> Türkiye’de Kalite Güvence Sisteminin De¤erlendirilmesi
Dr. Tuba fiavl›- Güney Ba¤›ms›z
Denetim ve SMMM A.fi
>> TÜRMOB’un Kalite Güvence Sistemine Yaklafl›m›
Nail Sanl›- TÜRMOB Yönetim Kurul
Üyesi ve Genel Sekreteri
11:00-11:15 Kahve Molas›
11:15 – 12:30 Genel Oturum III
Türkiye Denetim Standartlar›
Oturum Baflkan›: Fatih Dural - Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i
>> Türkiye Denetim Standartlar›ndaki Son Geliflmeler
Aslan Coflkun- Türkiye Denetim
Standartlar› Kurulu
>> Meslek Mensuplar› Aç›s›ndan Türkiye Denetim
Standartlar›n›n De¤erlendirilmesi
Ahmet Ak›n-TÜRMOB YK Üyesi
12:30 – 13:30 Ö¤le Yeme¤i
13:30 – 15:30 Paralel Oturumlar

>> Türkiye’de Sistem ve Süreç Denetiminin De¤erlendirilmesi
Tumin Gültekin- Baflaran Nas
Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
>> Sistem ve Süreç Denetiminde
Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Erol Lengerli- Akis Ba¤›ms›z Denetim
ve SMMM A.fi.

>> Bankalarda Derecelendirme ve Denetim
‹hsan U¤ur Delikanl›
BDDK
>> Derecelendirme ve Denetimde Karfl›lafl›lan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ayfle Botan Berker
Fitch Ratings A.fi.

3. SALON – PARALEL OTURUM IX
(27 Nisan 2007, 13:30-15:30)

3. SALON – PARALEL OTURUM XII
(27 Nisan 2007, 16:00-18:00)

IT ve Elektronik Ortamda Denetim
Oturum Baflkan›: fiaban Erdikler-YASED

UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada
Muhasebenin Rolü
Oturum Baflkan›: Ali Metin Polat, Ankara SMMMO Bflk.

>> Elektronik Ortamda Denetime Genel Bak›fl
Prof. Dr. Melih Erdo¤an- Anadolu
Üniversitesi
>> Bankalarda IT Denetimi
Alparslan Özlü- Akbank T.A.fi.
>> Bankalarda IT Denetiminde Yaflanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oktay Akdolun- DRT Ba¤›ms›z
Denetim ve SMMM A.fi.
15:30-16:00 Kahve Molas›
16:00- 18:00 Paralel Oturumlar

>> UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamaya
Genel Bak›fl
Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
>> UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada
Muhasebenin Rolü
Erol Demirel
‹stanbul TESMER

‹flletmelerde ‹ç Denetim
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Nuran Cömert
Marmara Üniversitesi

1. SALON – PARALEL OTURUM X
(27 Nisan 2007, 16:00-18:00)

>> UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada Ba¤›ms›z
Denetimde Yap›lacak Çal›flmalar
Sibel Türker
DRT Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
27 Nisan 2007 Cuma

>> ‹ç Denetimin Ülkemizdeki Durumu
ve Gelifltirilmesine Yönelik Öneriler
fienol Toygar
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü

Denetimde E¤itim, Etik ve Disiplin
Oturum Baflkan›: Dr. Veysi Sevi¤-Marmara Üniversitesi

28 Nisan.2007 Cumartesi

1. SALON – PARALEL OTURUM VII
(27 Nisan 2007, 13:30-15:30)

>> ‹flletmelerde ‹ç Denetiminin
Kurulmas›, Rolü ve Önemi
Ali Kamil Uzun-DRT Ba¤›ms›z
Denetim ve SMMM A.fi.

>> Denetim Uzman› E¤itimi
Musa Piflkin-TÜRMOB
>> Denetimde Etik
Yrd. Doç. Dr. Ça¤nur Balsar›
Arfl. Gör. Fatih Dalk›l›ç
Dokuz Eylül Üniversitesi

>> ‹ç Denetimin Etkinli¤inin Art›r›lmas›na
Yönelik Öneriler
Özlem Aykaç-Coca Cola

>> Denetim Mesle¤inde Disiplin
Naz›m Hikmet – Arkan&Ergin
Uluslararas› Denetim ve YMM A.fi.

20:00 - 24:00 Gala
10.00 - 13.00 Panel
Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu Ünv. Rekt
Maliye Bakanl›¤› Temsilcisi
Sermaye Piyasas› Kurulu Temsilcisi
‹hsan U¤ur Delikanl›, BDDK
Halim Mete, TOBB
R›fat T. Nalbanto¤lu, TÜRMOB
Prof. Dr. Tu¤rul Tüfekçio¤lu
Mart-Nisan 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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zirvedekiler: mehmet ali ayd›nlar

"Bilanço okuyarak baflard›m"
‹flletme fakültesinde okurken, muhasebe bürosunda çal›flan, mezuniyetten sonra mali
müflavirlik flirketini kuran Mehmet Ali Ayd›nlar’›n zirveye ç›k›fl›, bundan 14 y›l önce küçük
bir semt hastanesi olan Ac›badem’e yüzde 10 oran›nda ortak olmas›yla bafllad›. Bugün 250
milyon dolar cirosu olan Ac›badem Sa¤l›k Grubu’nun patronu olan ‹SMMMO üyesi Ayd›nlar,
baflar›s›n› muhasebe bilgisi, bilanço okumas›, paray› tan›mas›na ba¤l›yor…
>> ‹lke Balkan

M

ehmet Ali Ayd›nlar’› önce
‹stanbul Anadolu yakas›n›n
Kad›köy’e ba¤l› küçük ama
nezih ve düzgün yap›laﬂmas›yla
dikkati çeken en güzel
semtlerinden Ac›bademliler tan›d›lar.
Ad› Ac›badem olan, Ac›badem Tekin
Sokak’tak› bu semt hastanesini
Ac›bademliler çok sevdiler, ilgi
gösterdiler.
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda sa¤l›k sektöründe
Ac›badem Hastanesi’yle baﬂlayan bu
giriﬂim, Türk özel sa¤l›k sektöründe
2000’li y›llar›n liderini yaratt›. 2005
y›l›nda International Hospital’› bünyesine
katan ve ayn› zamanda Harward Medical
International ile iﬂbirli¤i olan Ac›badem
Sa¤l›k Grubu; Türkiye ve yurtd›ﬂ›ndaki
yeni yat›r›mlar, projeler, sat›n almalar ile
önümüzdeki dönemde de küresel bir
marka olma hedefine koﬂuyor.
‹stanbul’un hemen her yakas›na yay›lan,
baﬂta ‹zmir, Kocaeli, Bursa gibi iller
olmak üzere ‹stanbul d›ﬂ›na da geniﬂleyen
Ac›badem Sa¤l›k Grubu, Türkiye’nin
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na
aç›lan ilk sa¤l›k sektörü kuruluﬂu olarak
sadece hasta ve yak›nlar› taraf›ndan
de¤il, yat›r›mc›lar taraf›ndan da
yak›ndan tan›n›yor, mali performans›
dikkatle takip ediliyor.
FENERBAHÇE BAfiKANLI⁄INA ADAY
Bu baﬂar› öyküsünün arkas›ndaki ismi
Mehmet Ali Ayd›nlar’› da kamuoyu son
derece yak›ndan tan›yor. En son bu y›l
Ekonomist ve Ekovitrin dergilerinden
Y›l›n Giriﬂimcisi, Referans Gazetesi’nden
H›zl› Bal›k Yar›ﬂmas› birincilik ödülünü
‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2007
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alan Ayd›nlar, iﬂadam› olarak ald›¤› çok
say›da baﬂar› ödülleri d›ﬂ›nda, beﬂ y›l
Fenerbahçe Futbol Kulubü’nün Yönetim
Kurulu üyeli¤ini yapt›. Önümüzdeki
dönem baﬂkan adaylar› aras›nda
gösterilmekle beraber bugüne kadar net
bir aç›klama yapmayan Mehmet Ali
Ayd›nlar, “Beni önümüzdeki dönemde
Fenerbahçe baﬂkanl›¤›nda görebilirsiniz”
diyerek, Türkiye’nin efsanevi tak›m›
Fenerbahçe’nin baﬂkanl›¤›na aday
oldu¤unu ‹SMMMO Yaﬂam’a aç›klad›.
Mehmet Ali Ayd›nlar’›n mesle¤i mali
müﬂavirlik. 1977 y›l›nda ‹stanbul ‹ktisadi
Ticari ‹limler Akademisi ‹ﬂletme
Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1981
y›l›nda mali müﬂavirlik ofisini açarak
çal›ﬂma hayat›na girdi. 1997 y›l›na kadar
16 y›l mali müﬂavirlik mesle¤ini
sürdürdü.

Ayd›nlar, muhasebecilik mesle¤ine
iﬂletme fakültesi ö¤rencisiyken baﬂlad›.
‹ﬂletme okurken, ayn› zamanda bir
muhasebe bürosunda çal›ﬂt›. S›f›rdan
Laleli’de 12 metrekarelik bir ofiste
baﬂlad›¤› iﬂ hayat›, k›sa sürede 30
çal›ﬂan ve portföyünde 150 firmayla
devam etti.
Baﬂar›s›nda mezun oldu¤u Haydarpaﬂa
Lisesi’nin büyük pay› var. Malatya’n›n
Arapgir ilçesinde 1956 y›l›nda do¤an
Ayd›nlar, dönemin ‹stanbul’daki en iyi
okullar›ndan biri olan Haydarpaﬂa
Lisesi’ne “yat›l› burslu” olarak girene
kadar Arapgir’de yaﬂad›. Haydarpaﬂa
Lisesi’yle ise büyük denizlere aç›ld›…
Mehmet Ali Ayd›nlar, mali müﬂavirlik
ve sa¤l›k sektöründeki baﬂar›s›n›n
temel nedenlerini sordu¤umuzda
“Haydarpaﬂa Lisesi bana çok önemli
katk›da bulundu. O dönem
Haydarpaﬂa ve Kabataﬂ, ‹stanbul’daki
en iyi liselerdi. Ayr›ca Ankara Maarif,
Tarsus Amerikan gibi kolejler vard›.
Vizyonumun geliﬂmesini paras›z yat›l›
olarak okudu¤um Haydarpaﬂa
Lisesi’ne borçluyum” diyor.
MUHASEBE B‹LG‹S‹N‹N
AVANTAJLARI
Ayd›nlar’›n baﬂar›s›nda temel rol
oynayan bir di¤er etken sahip oldu¤u
mesle¤i. Muhasebecilik mesle¤inin
kazand›rd›klar›yla ilgili olarak ﬂöyle
konuﬂuyor: “Üniversitede okurken
muhasebe bürosunda çal›ﬂt›m. Böylece
her çeﬂit iﬂletmeyi tan›ma f›rsat›m
oldu. Muhasebeyi, finans› bilmek,
bilanço okuyabilmek iﬂ hayat›nda size
çok önemli art›lar kazand›r›yor. Bana
göre her yöneticinin muhasebe bilgisi

Yeni hastaneler
sat›n alacak

Mehmet Ali Ayd›nlar,
Ac›badem
Hastanesi ile temellerin
i att›¤›
yat›r›m›n›, bugün 250
milyon dolar
cirolu Ac›badem Sa¤l›
k Grubu’na
dönüﬂtürdü. Türkiye’nin
en büyük
hastane grubunu oluﬂtu
ran Ac›badem,
5 bin 632 çal›ﬂan›yla,
2005 y›l› sonu
itibariyle Türkiye’nin
en büyük 206’nc›
ﬂirketi durumunda. Ge
çen y›l yüzde 40
oran›nda rekor büyüme
kaydeden
grubun, bu y›l sonu itib
ariyle 330 milyon
dolar ciro hedefledi¤in
i aç›klayan
Mehmet Ali Ayd›nlar,
yeni yat›r›m
planlar›n› ﬂöyle özetle
di: “‹stanbul
Maslak ve Beﬂiktaﬂ’ta
hastane
yat›r›mlar›m›z devam
ediyor. ‹zmir’de
hastane projesi üzerin
de çal›ﬂ›yoruz.
E¤itim-ö¤retime 2008
y›l›nda baﬂlayacak
olan ve programlar›n›
Harward
Üniversitesi ile birlikte
oluﬂturdu¤umuz
Ac›badem Üniversites
i’ni kuruyoruz. Yer
tespiti çal›ﬂmalar›m›z
devam ediyor.
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
baz› hastaneleri
bünyemize katabiliriz…
”

Mali müflavirlik
alt›n bir bilezik

Mesle¤i mali müﬂavirli
k olan ‹SMMMO
üyesi Mehmet Ali Ayd›n
lar, Oda’n›n
faaliyetlerini takip etm
eye ve
etkinliklerine kat›lmaya
çal›ﬂt›¤›n›
belirtiyor. Baﬂar›s›n›n
temelini
mesle¤ine ba¤layan Me
hmet Ali
Ayd›nlar "Sevgili mali
müﬂavir
arkadaﬂlar›m›za bir rol
modeli
olabilirim. Onlar›n içe
risinden gelerek,
sa¤l›k sektöründe bir
sistem
oluﬂturdum. Tümüyle
bu mesle¤i icra
ederken ö¤rendikleriml
e bu noktaya
geldim. ‹SMMMO üyele
ri çok de¤erli
mesle¤e sahipler. Bu me
slek her zaman
para edecek alt›n bir
bilezik.
Mesleklerini yaparken,
önlerine ç›kacak
f›rsatlar› iyi de¤erlend
irirlerse çok daha
farkl› noktalara gelebi
leceklerini
söyleyebilirim…"
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zirvedekiler: mehmet ali ayd›nlar
olmas›, bilanço okuyabilmesi, paray›
tan›mas› yani iﬂin ölçülebilir olmas›
laz›m. Bir yat›r›m karar› ald›¤›n›zda,
yat›raca¤›n›z fonun, size geri dönüﬂünün
hesab›n› iyi bilmeniz çok önemli.
Türkiye’de özel hastanelerin patron ve
yöneticileri ço¤unlukla hekimlerden
oluﬂuyor. Bizim muhasebe ve finansman›
bilen bir ekip olmam›z›n getirdi¤i
farkl›laﬂma baﬂar›l› olmam›z› sa¤lad›.”
Ac›badem Sa¤l›k Grubu Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Ali Ayd›nlar, 1981
y›l›nda baﬂlad›¤› mali müﬂavirlik
mesle¤inde, sa¤l›k alan›ndaki
müﬂterilerinin fazlal›¤› nedeniyle sa¤l›k
sektörünü daha iyi tan›ma f›rsat› buldu.
O dönemde, 30 doktorun bir araya
gelerek kurmay› planlad›klar› ancak
finansman yetersizli¤i nedeniyle ortak
aray›ﬂ›nda olduklar› Ac›badem
Hastanesi’ne kuruluﬂunda yüzde 10 hisse
alarak ortak oldu. Devam›n› ﬂöyle
anlat›yor Mehmet Ali Ayd›nlar:
“Birikimlerimi kurumsal bir yap›da
de¤erlendirmek istiyordum. Mali
müﬂavirlik ofisim çok iyi çal›ﬂ›yordu
ancak müﬂteriler bana geldikleri için,
bana bir ﬂey oldu¤unda ofisimin de¤eri
kalmayacakt›. Baﬂlang›çta yüzde 10
hisseyle ortak oldu¤um Ac›badem
Hastanesi’nin 1993 y›l›nda ço¤unluk
hissesine sahip oldum. Sektörde kal›c›
olmam gerekti¤ini düﬂünerek bu iﬂi
büyütmeye baﬂlad›m. Mali müﬂavirlik
mesle¤ini ise 1997 y›l›na kadar
sürdürdükten sonra b›rakt›m.”
REKOR BÜYÜME
Ayd›nlar, 1993 y›l›nda Ac›badem
Hastanesi’nin büyük hissedar› olarak
yönetimi devrald›ktan sonra, 1995 y›l›nda
Türkiye’de ilk defa hastaneye ba¤l› bir
poliklinik olan Ac›badem Ba¤dat
Caddesi Poliklini¤i yat›r›m›n›
gerçekleﬂtirdi. Ac›badem Etiler ve
Soyak poliklinikleri arkas›ndan geldi.
2000’de, Ac›badem Hastanesi Bak›rköy
aç›ld›. Ayn› y›l Ac›badem’in halka arz›
gerçekleﬂti.
2000’li y›llarla birlikte Ac›badem
Merkez Laboratuvar› ve Ac›badem
Genetik Tan› Merkezi, Ac›badem Göz
Sa¤l›¤› Merkezi aç›ld›.2003’te Harward
Medical International ile iﬂbirli¤i
anlaﬂmas› imzaland›. Ayn› y›l, Ac›badem
Kordon Kan› Bankas› kuruldu ve ayr›ca
Ac›bademköy hizmet vermeye baﬂlad›.
2004’te Bay›nd›r Hayat Sigorta, sat›n
al›narak Ac›badem Sigorta kuruldu. Ayn›
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y›l, Ac›badem Sa¤l›k Grubu’nun üçüncü
genel hastanesi Ac›badem Kozyata¤›’n›n
hizmete girmesiyle grubun toplam yatak
kapasitesi 362’ye ulaﬂt›. Ayr›ca
Almanlarla ortak olarak Ac›badem
Labmed kuruldu. 2004’te Ac›badem
Holding ve Ac›badem Proje Yönetimi
A.ﬁ. faaliyete geçti. 2005’te
International Hospital sat›n al›nd›.
Geçti¤imiz y›l, grubun ‹stanbul
d›ﬂ›ndaki ilk hastanesi ve en büyük
yat›r›m› olan Ac›badem Bursa Hastanesi
faaliyete geçti. Ac›badem Beylikdüzü
Cerrahi T›p Merkezi, Ac›badem Kocaeli
Hastanesi ve Ac›badem Uluda¤
Poliklini¤i aç›ld›. Bu y›l ‹stanbul
Kemerburgaz’da Ac›badem Göktürk T›p
Merkezi hizmete girdi…
‹fi GEZ‹LER‹ TAT‹LE DÖNÜfiÜYOR
Genel baﬂl›klar›yla ifade etti¤imiz
Ac›badem Hastanesinin k›sa tarihinin
kronolojisine bakt›¤›m›zda büyüme
temposunun h›z›n› somut olarak görmek
mümkün. Mehmet Ali Ayd›nlar baﬂta
TÜS‹AD Türk Sanayiciler ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i, TÜG‹AD Türkiye Genç
‹ﬂadamlar› Derne¤i, 1907 Fenerbahçe
Derne¤i, Haydarpaﬂa Lisesi Mezunlar
Derne¤i olmak üzere çok say›da sivil
toplum kuruluﬂunda da görev al›yor.
Ayd›nlar, önümüzdeki y›l aç›lmas›
planlanan Ac›badem Üniversitesi’nin de
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›. Yolda çok
say›da yeni yat›r›m, projeler ve sosyal
hayatta da olas› bir Fenerbahçe
baﬂkanl›¤› var…
Peki bunca yo¤unluk karﬂ›s›nda
Ayd›nlar, ailesine zaman ay›rabiliyor
mu; iﬂ ve özel hayat› konusunda dengeyi

nas›l kurabiliyor? “‹ﬂinizi sevmezseniz
yapamazs›n›z” diyor ve devam ediyor:
“‹ﬂim ve sosyal faaliyetlerim,
yaﬂam›m›n bir parças›. ‹ﬂim d›ﬂ›ndaki
özel hayat›mda, ‹stanbul’da isem
Fenerbahçe maçlar›na giderim. Haftada
en az 3 veya 4 gün sabahlar› yürüyüﬂ
yapar veya yüzerim. Çok seyahat
ederim. Ço¤unlukla iﬂ seyahatine
ç›kar›m ama seyahat tarihlerimin
baﬂ›na veya sonuna kendim için özel
olarak zaman eklerim. Seyahatlerime
mümkün oldu¤u kadar eﬂimle ve hatta
mümkünse çocuklar›mla gitmeyi tercih
ederim.”
Mehmet Ali Ayd›nlar ve eﬂi Ac›badem
Sa¤l›k Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekili Seher Ayd›nlar Kerem ve Zeynep
ad›nda iki çocuk sahibi. ‹kisinin de
e¤itimleri ayn› ve sa¤l›k sektörü
d›ﬂ›nda. Kerem Ayd›nlar, Koç
Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
Fakültesi’nden mezun olmuﬂ, bu y›l
Harward’da staj yapacak. Daha sonra
ise yine Harward’da master yapmay›
planl›yor. Ard›ndan Türkiye’ye
dönecek. Zeynep Ayd›nlar da Koç
Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
bölümünü seçmiﬂ. Henüz ikinci s›n›fta
okuyor. Mehmet Ali Ayd›nlar’a,
çocuklar›n›n sa¤l›k sektörünü seçmemiﬂ
olmalar›n›n nedenini sordu¤umuzda
“Çocuklar›ma hep sosyal bilimler
okumalar›n› önerdim” yan›t›n› al›yoruz.
Ayd›nlar bu yan›t›, giriﬂimci gençlere
baﬂar› tüyolar› verirken aç›yor:
“Sosyal bilimler okuman›n çok yararl›
oldu¤unu düﬂünüyorum. Sosyal veya
iktisat, iﬂletme, ekonomi, endüstri
mühendisli¤i gibi fakültelerde
okuyanlar her türlü görevi yapabilir.
Teknik konularda, e¤itim alanlar da,
kendilerini geliﬂtirirlerse baﬂar›l›
olabilirler ancak ama genelde kendi
alanlar›nda s›n›rl› kal›rlar.
Ça¤›m›za bakt›¤›m›zda giriﬂimcilik
aç›s›ndan hizmet sektörü öne ç›k›yor.
Eme¤in yo¤un oldu¤u hizmet
sektöründe nitelikli elemanlara ihtiyaç
var. Dolay›s›yla ayn› zamanda
giriﬂimcilere yat›r›m için kapsam› son
derece geniﬂ olan hizmet sektörünü
öneriyorum. Ayr›ca, hangi iﬂ olursa
olsun, iﬂinin en iyisini, mükemmel
olarak yapan kazan›r. Ben girdi¤im her
iﬂte iddial› oldum.”

Ayd›nlar Ailesi (soldan): Kerem Ayd›nlar, Seher Ayd›nlar, Mehmete Ali Ayd›nlar, Zeynep Ayd›nlar

HASTANEC‹L‹K ZOR ‹fi…
Ayd›nlar’›n hizmet sektöründe yer alan
hastane iﬂletmecili¤i konusunda ise
baz› uyar›lar› var: “Dünyadaki en zor
birinci iﬂ gemi tersane yönetimi,
ikincisi ise hastane iﬂletmecili¤i olarak
belirlenmiﬂ. 24 saat çal›ﬂ›r›z, müﬂteriniz
hasta veya yak›n›d›r. Özel hastane
oldu¤umuz için ödenen para
karﬂ›l›¤›ndaki beklenti yüksektir.
Hastanecilik, binay› yapmak, içine
cihazlar› koymak de¤ildir. Ayr›ca
büyük sermayeler gerektiren bir iﬂtir.
Bizim için en küçük hastane yat›r›m
bedeli 30 milyon dolar. Ortalama bir
hastanenin maliyeti ise, 50 milyon
dolar seviyesindedir. Yani hastane
yat›r›m›, biraz pahal› ve tehlikeli bir
oyuncakt›r. Bu iﬂi bilmeyenlerin

hastane kurmas›n› kesinlikle
önermem. ﬁu anda yüzlerce hastane
zor durumda ve sat›l›k olanlar var.”
“R‹SK ALMAYAN L‹DER OLAMAZ”
Mehmet Ali Ayd›nlar, baﬂar› için
önemli ipuçlar› verirken liderlik
özelliklerinin de önemini ﬂöyle
vurguluyor:
“‹yi yönetici, liderdir. Bu nedenle,
yönetici lider olmal›d›r. Ben,
liderli¤in genetik oldu¤unu
düﬂünüyorum. Do¤uﬂtan genetik
özelliklerinizi e¤itimle birleﬂtirdi¤iniz
zaman farkl›l›¤›n›z ortaya ç›k›yor.
Bana göre tayinle lider olunmaz. Bir
kiﬂiyi genel müdür yaparsan›z, iﬂinde
yetkin de¤ilse, baﬂar›l› olabilmesi
mümkün de¤il. Bugünkü koﬂullarda

Yo¤un yat›r›m temposunda Fenerbahçe baflkanl›¤›n› da düflünüyor:

"Gülü seven dikenine katlan›r"
Fenerbahçe Baﬂkan› Aziz Y›ld›r›m’›n
kendisinden sonra baﬂkanl›¤a
gösterdi¤i üç adaydan biri olan
Fenerbahçe Yönetim Kurulu eski üyesi
olan Mehmet Ali Ayd›nlar,
kamuoyunun kendisini önümüzdeki
dönemde Fenerbahçe baﬂkanl›¤›nda
görebilece¤ini belirterek, birinci ligin
dev tak›m›n›n baﬂ›na geçmesi
konusunda önemli bir sinyal veriyor. Ayd›nlar, "Baﬂkanl›¤›n ne zaman
olabilece¤i?" sorumuza ise "ﬁu anda Fenerbahçe’nin baﬂkan›, yönetim kurulu
var ve görevlerine devam ediyorlar 2009 y›l›nda görev süreleri doldu¤unda,
o günün koﬂullar›nda oturup de¤erlendiririz" yan›t›n› veriyor. Yo¤un iﬂ ve
yat›r›m temposunda Fenerbahçe baﬂkanl›¤›n› nas›l yürütece¤i sorusunu ise
hiç düﬂünmeden "Gülü seven dikenine katlan›r" ﬂeklinde yan›tl›yor.
Ayd›nlar’a göre geçen seneden al›nan derslerle Fenerbahçe bu y›l ﬂampiyon
olacak. Ayd›nlar, Ac›badem Sa¤l›k Grubu’nun spor camias›na katk›lar›ndan
da bahsediyor. "Ancak" diyor "Fenerbahçeli oldu¤umuz için Fenerbahçe’ye
daha fazla katk›da bulunuyoruz…"

liderin tak›m oyunu oynamas›,
ekibini bir orkestra ﬂefi gibi ahenkle
yönetebilmesi, do¤ru yerde do¤ru
kararlar› alabilmesi laz›m. Ayr›ca,
sorumluluk ve risk almas›n› bilen
kiﬂiler de liderdir. Sorumluluk
üstlenmeyen, risk almayan kiﬂiler
bence lider olamazlar.”
Ayd›nlar’a, uluslararas› iliﬂkiler
e¤itimi alan çocuklar› Kerem ve
Zeynep’in ideallerini, Ac›badem
Sa¤l›k Grubu’nda nas›l bir rol
üstleneceklerini soruyoruz:
“O¤lum Harward’da staj ve master
yapt›ktan sonra Türkiye’ye dönecek.
Onlar, benim çocuklar›m oldu¤u için
de¤il, e¤er kendilerine verilen
görevleri baﬂarabilirlerse bu grupta
çal›ﬂabilirler. Baﬂaramazlarsa,
çocuklar›m olduklar› için ancak
yönetim kurulunda üye olarak yer
alabilirler. Profesyonel olarak
çal›ﬂabilmeleri için ise iﬂlerini
lay›k›yla yapmalar› gerekir.”
POL‹T‹KA ‹LE ‹LG‹LENM‹YOR
Peki, Kerem ve Zeynep Ayd›nlar
politikaya ilgililer mi? Bu soruya
“O¤lum politikayla ilgili. K›z›m ise,
sa¤l›k sektörünü daha çok seviyor”
yan›t›n› ald›ktan hemen sonra ayn›
soruyu Mehmet Ali Ayd›nlar’a
soruyoruz. Ald›¤›m›z yan›t son derece
kesin ve net:
“Politikayla ilgilenmiyorum. Ancak
iﬂadam› olarak çok yak›ndan takip
ediyorum. ‹ﬂadam› olarak, bizi
bekleyen gelece¤i görebilmek için
ülkenin ve dünyan›n ekonomi ve
siyasetini çok iyi izlemek gerekiyor.”
Ve hemen arkas›ndan, milyonlarca
taraftar› ilgilendiren ﬂu önemli
aç›klamay› yap›yor Mehmet Ali
Ayd›nlar: “Politika konusunda çok
say›da davet al›yorum ama beni asla
politika sahnesinde göremezsiniz.
Ancak Fenerbahçe baﬂkanl›¤›nda
görebilirsiniz…”
Mart-Nisan 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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GÜNÜ YAﬁIYORLAR
Tüketimde yeni modaya
ayak uydurman›n sosyal
statü kazand›rd›¤›
inanc›yla hareket eden
orta gelir grubu, üst
s›n›fa özeniyor.
Tasarruf yerine haz
veren nesnelere
sahip olarak
yaﬂamaya çal›ﬂ›yor.
Ço¤unlukla ücretli
çal›ﬂan ve
büyükkentlerde yaﬂayan bu
kesim, "cebinde olmayan" paray› harcarken "gelece¤ini
de bankalara ipotek ettiriyor. " Son verilere göre,
tüketicinin bankalara borcu 46 milyar 917 milyon YTL.
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lkin Han›m, 3 bin 200
YTL ücret al›yor. 800
liral›k kiraya;
elektrik, telefon, su
gibi di¤er sabit
giderler eklenince ay
sonunu getirmesi gereken
para 1.800 YTL civar›nda.
Birkaç y›l önce ailesinden
miras kalan paray› iyi
de¤erlendirseydi; belki de
bugün ev sahibi olacakt›,
ama ‹lkin Han›m, çal›flt›¤›
reklam ajans›ndaki
çevreye uyum sa¤lamak
için otomobil almay›
tercih etmiflti.
Otomobili sat›n almak
kadar masraf›na
yetiflebilmenin de önemini
zamanla kavrayacakt›.
Yine de ne oturdu¤unu
söylemekle 4 y›ld›r gurur
duydu¤u semtten
vazgeçebilirdi; ne de 1,5
y›ld›r kulland›¤›

kapak

otomobilin prestijinden...
Bazen ay sonu çok zor
geliyor ama Allahtan kredi
kartlar› ve taksit imkanlar›
var!

TAKS‹TLER, TAKS‹TLER
Reklam ajans›nda çal›flan
‹lkin Han›m, hafta sonunu
iple çekiyor. Bütün bir
hafta geç saatlere kadar

çal›fl›yor, yoruluyor..
Nihayet hafta sonu geldi
iflte. Evdeki ufak-tefek ifller,
kuaför ve al›flverifl: Evde
pratik, haz›r g›dalar› eksik

Önemli olan tutarl›l›k, marka de¤il
Türkiye'de imaj denince akla gelen isimlerin bafl›nda olan Profesyonel ‹maj ve ‹letiflim
Dan›flman› Özlem Çak›r, Türkiye'de ekonomik gücünün üzerinde lükse harcama yapan bir
kesim oldu¤unu belirterek "Bütçesi do¤rultusunda harcama yapmak yerine gösterifle
önem verilebiliyor. Ben bu tür örneklerle karfl›laflt›¤›mda do¤all›k ve samimiyetin önemini
vurguluyor, bunun kiflisel imaja katk›s› olmad›¤›n›, yap›lmas› gerekenin insan›n kendi
donan›mlar›n› artt›rmak yönünde kendine yat›r›m yapmas› oldu¤unun alt›n› çiziyorum"
diyor. Özlem Çak›r, gerek ‹stanbul gerek Anadolu'nun çeflitli yerlerinde e¤itimlere kat›l›yor
ve birikimlerini paylafl›yor. Bu do¤rultuda gözlemlerini ‹SMMMO Yaflam'la paylaflan Çak›r'a
göre, Türkiye'de orta s›n›f yok oluyor. H›zl› bir yoksullaflma yafland›¤›n› belirten Özlem
Çak›r, insanlarla ilgili flu saptamalar›n› aktar›yor:
>> Gitti¤im yerlerde insanlar hemen "biz ne kadar para kazan›yoruz, giyime
Profesyonel ‹maj ve ‹letiﬂim
bu kadar para harcayal›m, markalar› nas›l sat›n alal›m" yaklafl›m›yla soru
Dan›ﬂman› Özlem Çak›r
sormaya bafll›yorlar. Çünkü giyime ne kadar çok para harcarlarsa bu kadar
"güzel ve kabul gören" bir imaj yaratacaklar›n› san›yorlar.
>> Oysa önemli olan sadece marka de¤ildir. ‹fl pozisyonu, kiflisel özelliklerle tutarl› olmak. Bu çerçevede
samimiyet, do¤all›k önemli.
>> ‹nsanlar baz› sembolleri kendilerine yer edinmek için kullan›yorlar. Bunlar, otomobilden semte, içkiden
sigaraya kadar genifl yelpazedeki ürünler olabiliyor. Statü sembolleri sindirilmifl oldu¤u zaman gerçe¤i ifade
ederler, tutarl›l›k olur. Sindirilmemifllerse e¤reti duruyor.
>> Özellikle ifl yaflam›ndaki imaj konusunda "tutarl›l›k" çok önemlidir. ‹nsan›n ifle dair donan›m›, do¤al ve
samimi, tutarl› olmas› tak›m elbiseden çok daha önemlidir.

etmemeli ama çok daha
önemlisi, geçen günlerde ifl
arkadafllar›n›n biriyle
vitrinin önünden geçerken
be¤endi¤i, yeni
koleksiyondaki elbiseyi bir
an önce almal› ve yeni
haftan›n ilk gününde
giymeliydi. ‹flte sonunda
ma¤azada... ‹ki ay önce
yeniledi¤i mobilyalar›n›n
taksidi ve bozuldu¤u için
de¤ifltirmek zorunda kald›¤›
buzdolab› için yapt›¤›
ödemelere yeni elbise ve
ona uyan ayakkab›lar›n da
taksidi eklendi flimdi. ‹lkin
Han›m, art›k önümüzdeki
12 ay boyunca ayda 419
YTL de taksit ödeyecek.
Asl›nda kredi kartlar›n›n
birine ödemelerini
aksatm›fl, toplam borca faiz
iflletilince yaklafl›k 8 bin
YTL'ye ç›kan kart borcu da
vard›, ama nas›lsa
çal›fl›yordu. Bu borcunu da
yaklafl›k 2,5 y›ll›k bir
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Gençler; giyim, fast food ve e¤lence diyor
Türkiye'de tüketimin dinami¤i gençler.
Türkiye'de 15 yafl üstü kent nüfusu 30,7
milyon kifliyi buluyor. Kentte yaflayan
gençler, yerli ve yabanc› markalar›n
hedefinde…
ACNielsen nüfusun önemli bir bölümünü
oluflturan gençleri anlamak, bir markada ne
arad›klar›n›, marka tercihlerindeki
kriterleri, de¤iflimlerini ve de trendlerini
belirlemek için 2002 y›l›nda ilkini
gerçeklefltirdi¤i Gençlik Profili
Araflt›rmas›'n› son olarak 2005 y›l›nda
tekrarlad›. ACNielsen “Gençlik Profili”
araflt›rma bulgular›, gençlerin
harcamalar›n› kendi kontrollerinde
tuttuklar›n›, giyime verdikleri önemin üst
düzeyde oldu¤unu, teknolojiyle yak›ndan
ilgilendiklerini ortaya koyuyor. Genç
nüfusa ba¤l› olarak tüketimin üretimden
nispeten daha çok oldu¤u Türkiye'de,
gençlerin marka tercihlerinde aile
içerisinde etkisinin üst düzeye ulaflt›¤›
görülüyor.
Araflt›rmaya göre, gençler harcamalar›n›
daha çok kendileri kontrol ediyorlar. Buna
göre, 12-18 yafl grubunda para harcanan
unsurlar temel e¤lence anlay›fl›na odakl›
çikolata, gazl› içecek gibi ürünler. 19-22
yafl grubunda ise sosyalleflme ve sosyal
kabul görmeyi sa¤layan alanlar ön planda.
Örne¤in giyim, fast food, e¤lence...
12-18 yafl grubunda bir markay› ilk kez
seçmede belirleyici olan aile daha sonra
arkadafl ve reklamlar. 19-22 yafl grubunda
ise arkadafl tavsiyesi ve reklam, aile
etkisinden önce gelmekte.
E¤er gençlerin en favori markas›
olunabiliyorsa, gençler kesinlikle bu
markay› ayn› zamanda kullan›yorlar da.
Yaln›zca banka, haz›r giyim ve sigara
kategorileri bu yaklafl›m d›fl›nda kal›yor.Bu
kategorilerde gençler her zaman favori
gördükleri markalar› kullanmamakta ya da
kullanamamaktalar.
CEP'TE DIfi GÖRÜNÜM
2002 y›l›nda tek dikkat çekici trend olan
internet kullan›m› ve internet cafelere
baflka trendler de eklenmifl. Hatta bu yeni
trendler internet kullan›m› trendinin de
üstüne ç›km›fl durumda. Gençlerin sanal
dünyaya ilgileri artmaya ve zamanlar›n›n
önemli bir k›sm›n› almaya devam ediyor.
‹nterneti bir e¤lence arac› olarak gören
gençlerin yüzde 70'i internet kullan›yor ve
ayda ortalama 12,8 gün internette vakit
geçiyorlar.
ACNielsen'in ayn› araflt›rmas›n›n sonuçlar›
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takvime ba¤lam›fl, ayda 266
YTL ödeyerek kapatacakt›...

gençlerin cep telefonu al›rken tercihlerinde
ilk belirleyici unsurun d›fl görünüm
oldu¤unu gösteriyor. Gençler, ürünün çok
say›da özellik tafl›mas›na önem veriyor
ancak; ço¤unlukla bunu kullanm›yorlar.
Araflt›rmaya göre, sanal dünyan›n bir
parças› olan cep telefonu sahiplik oran›
yüzde 76. Bu tip ürünler hem iletiflim ve
özgürlük hissini art›r›yor, hem de lükse
olan psikolojik ihtiyac› tatmin ediyor.
Biçim, flekil, görünüm cep telefonu sat›n
al›rken en çok dikkat edilen unsur. Fiyat
ise ikinci s›rada geliyor.
Veriler, ayr›ca, giyim ve ayakkab› grubuna
harcamalar›n yaklafl›k yüzde 40'›n›n
yap›ld›¤›n› gösteriyor. Tülin Durukan, Halil
Elibol ve Müzeyyen Özhavzal› taraf›ndan
K›r›kkale'de yap›lan "Kredi Kartlar›ndaki
Taksit Uygulamas›n›n Tüketicinin Harcama
Al›flkanl›klar› Üzerindeki Etkisini Ölçmeye
Yönelik Araflt›rma" adl› çal›flma Türkiye
gerçe¤ini özetliyor. Buna göre, kredi kart›
kullan›c›lar›n›n yüzde 50'si 18-30 yafl
aras›nda. Kullan›c›lar›n yüzde 37,8'inin
geliri düflük ve 500 ile 1.000 YTL aras›nda.
Tüketicinin kredi kart›yla sat›n alma
tercihlerindeki ilk faktör yüzde 22.6'yla
taksit olana¤›.

GELECEK ‹POTEK
ALTINDA
‹lkin Han›m, kredi kart›na
bel ba¤layan 32.4 milyon
kifliden sadece biri. Kredi
kart› kullan›c›lar› 2006'da
1.27 milyar› aflk›n al›flverifl
ifllemiyle 98.8 milyar YTL
harcad› ve bu alanda
Türkiye, Avrupa'da üçüncü
s›raya yerlefltirdi. Özellikle
özel günlerde harcamalar
katland›. Örne¤in Sevgililer
Günü'nde kredi kart›
harcamas›, bir önceki hafta
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yüzde 367 art›fl gösterdi. 1213-14 fiubat tarihlerinde
kredi kart› ile yap›lan
al›flveriflin tutar› 501.8
milyon YTL.
Son verilere göre,
tüketicinin bankalara
sadece kredi borcu 46
milyar 917 milyon YTL
oldu. Kredi kartlar› da
eklendi¤inde bu yaklafl›k 70
milyar YTL'ye denk geliyor.
Kredi kart› borcunu
ödemeyenler ile gecikmeli
ödeyenlerin say›s› da
giderek art›yor. Bu say›,
Ocak 2006'da yüzde 54,2
oran›nda artt› ve 169 bin
963 olan kifli say›s› 262 bin
155'e yükseldi.
TÜKET‹M MERKEZL‹
YAfiAM
Türk paras›ndan 6 s›f›r
at›ld›¤›ndan beri yazmas› ve
okumas› daha kolay olan bu
rakamlar, “tüketim
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merkezli yaflam›n”
ekonomik bilançosuyla ilgili
ipuçlar› veriyor. Oysa halk›n
kulland›¤› yal›n ifadeyle
“tüketim toplumu” olman›n
pek çok boyutu daha var.
‹SMMMO Yaflam, borcu
borçla kapatan,
kazand›¤›n›n üzerinde
harcama yapan ve ald›¤›
nesnelerle sosyal statü
kazanabildi¤ini düflünen
'yeni orta s›n›fa' mercek
tutarken sosyal etkilerini de
irdeledi.
Harcama e¤ilimi, giyim
tercihleri, gitti¤i mekanlarla
üst gelir grubunu
yakalamaya çal›flan yeni
sosyal s›n›f, tüketim
toplumunun ve markalar›n
gözdesi. ‹stanbul'da bugün
41 al›flverifl merkezi var ve
35 yeni kardefl daha geliyor.
Sosyologlara göre, al›flverifl
tap›naklar›n›n
“müdavimleri” olan “zengin

görünümlü yoksullar” üst
gelir grubuna kestirmeden
geçiflin hayaliyle hareket
ediyor. Uzun vadeli
hedeflerden kaçan, “günü
yaflama ö¤retisinin kurban›”
durumundalar. Bu
kurbanlar›n kimisi
tutarl›l›ktan uzak halleriyle
“ayakl› reklam panolar›”na
benzetiliyor; kimileri de
zengin görünümünde bir
yaflam sürüyorlar. Ancak d›fl
görünümleri nas›l olursa
olsun, ortak taraflar› kiflilik
özelliklerinin; imaj›n en
önemli bilefleni oldu¤unu
unutmalar›.
Sosyologlara göre, insanlar

'Gösteri kültürü' dokuyu de¤iﬂtiriyor
Tüketimde yeni moday› benimseyen ve büyük harcamalar
yapan kitleyi hedef alan al›flverifl merkezleri özellikle büyük
kentlerde yaflam› yeniden biçimlendiriyor. Trafik gibi ciddi
altyap› sorunlar›na yol açan al›flverifl merkezlerindeki art›fl›
de¤erlendiren Mimar Vedat Tokyay, "gösteri kültürü" olarak
tan›mlad›¤› yeni e¤ilimlere paralel olarak "yapayl›k" ve
"kentten kopukluk" gibi sorunlar›n bile afl›lmaya ba¤land›¤›na
de¤indi. Tokyay, al›flverifl kültürü ve kent iliflkisini flöyle
de¤erlendirdi:
"II. Dünya savafl› sonras›nda David Gruen ismindeki Avusturyal›
mimar›n Kaliforniya'da ilk kez kurdu¤u Mall türü bir iç ticaret
dünyas› 20-30 y›l sonra ülkemizde de kurulmaya bafllanm›fl; 20
y›l içinde de ülkenin de¤iflik yerlerine yay›lmaya bafllam›flt›r.
‹lk akla gelen olumsuz sosyolojik unsurlar, insanlar›n yaflam

kültürlerindeki sa¤l›kl› al›flverifl kültürü yerine, moda esas›na
dayanan yapay tüketim al›flkanl›klar›n›n artmas›, tüm yaflam
(aile, seks, meslek, e¤lence, sanat) prati¤inin tüketmek ve
'marka' üzerinde kurulmas›, insanlar›n kent merkezlerinden
kaç›fl›, al›flverifl potansiyeli olan tarihi kent merkezlerinin
çöküflü olarak tan›mlanabilir. Kapitalizmin genel tüketimrekabet mant›¤› gere¤i, gerek dünyada gerekse ülkemizde
80'li y›llarda kurulan bu tür kapal›-kent d›fl› al›flverifl
merkezlerinin modas› geçmek üzere. En önemli kritik olan
"yapayl›k" ve "kentten kopukluk " olgular›n› tüketen yeni
merkezler de kurulmaya baflland›. ‹flte Kanyon, iflte Bornova
Forum, Denizli Forum, Ayd›n Forum... Bir uluslararas› zincir
olan Kanyon sosyolojik aç›dan bir yenilik getirmiyor. Kentten
kopukluk kriti¤ini karfl›lamaya çal›fl›yor."
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Tüketici
art›k
korkmuyor
KMG Araflt›rma'n›n Genel
Müdürü Vural Çak›r,
KMG'nin hane halk›
araflt›rmas›n›n sonuçlar›na
göre, Türkiye'de orta
dire¤in tüketimi göreceli
olarak art›yor. Çak›r,
Türkiye'de kifli bafl›na
düflen gelirin yükselmeye
devam etti¤ini, bunun orta
gelir grubunda da göreceli
olarak art›fl yaratt›¤›n›
ifade ediyor.
Önümüzdeki dönemde orta
gelir grubunun
güçlenece¤ini öngören
Çak›r'a göre, yaflam
standard› yukar›ya do¤ru
ç›kacak, ama bu
yoksullu¤un bitece¤i
anlam›na gelmiyor.
Çak›r, son yapt›klar› tüketici
beklentileri araflt›rmas›na
göre, tüketicinin kriz
yaflanmas›ndan
korkmad›¤›n› ifade ederek,
"Siyasi istikrar korkusu var
ama bu abart›ld›¤› kadar
de¤il, tüketici art›k
korkmuyor.
Tüketici belli bir istikrar
konseptine al›flt›" diye
konufluyor. Çak›r, insanlar›n
lüks tüketime kayd›¤›n›
aktararak, bunun
artaca¤›n›n öngörüldü¤ünü
belirtiyor.
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al›flverifl ettikleri noktalar›
sosyal statünün bir
göstergesi olarak kabul
ediyor. Maltepe
Üniversitesi'nde Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Betül
Çötüksöken, insanlar›n her
fleyi bir arada bulduklar›
al›flverifl merkezlerini
ça¤dafll›k ve küresel simgeler
olarak kabul ettiklerini
belirterek; “Bu merkezler
birbirlerine çok benziyorlar
ve statü kazand›rd›klar›
düflünülüyor” diyor.
Bahçeflehir Üniversitesi'nden
Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer
Narl›, alt-orta s›n›f›n en
belirgin özelli¤inin “eline
geçen paray› derhal haz
veren nesnelere yat›rmak ve
birikim yapmamak”
oldu¤unu belirtiyor. Ait
olmay› hayal ettikleri üstorta s›n›fa hitap eden marka
ve statü sembollerini
kullanmaya çal›flt›klar› için
h›zla fakirlefltiklerini
söyleyen Nilüfer Narl›, üstorta s›n›f›n ise birikime
yönelik bir kültürü
oldu¤unun alt›n› çiziyor.
TASARRUF ‹NANÇSIZLI⁄I
Prof. Dr. Nilüfer Narl›'ya
göre, orta ve orta-alt
s›n›ftaki bu davran›fl›
tetikleyen ise tasarrufa dair
inançs›zl›klar›... Reel
ücretlerde, son 15-20 y›lda
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reel bir erime oldu¤una
dikkat çeken Narl›,
dolay›s›yla insanlar›n al›m
gücünün düflmesini ise
kabullenemediklerini
belirtiyor. Tüketim
kültürünün çabuk
benimsendi¤i Türkiye'de
al›flveriflin sosyal bir aktivite
gibi alg›land›¤›n› kaydeden
Prof. Dr. Narl›, kredi
kartlar›n›n bir gelir kayna¤›
gibi alg›lanmas›n›n bireysel
iflaslar› gündeme getirdi¤ine
dikkat çekiyor.
Veri Araflt›rma'n›n Kurucusu
ve Baflkan› Sezgin Tüzün de,
al›flverifl merkezlerinin büyük
kentlerde kümelenmesinin
tesadüf olmad›¤›na
de¤inerek, bunu metropoller
ile k›rsal kesim aras›nda
daha da belirgin olan gelir
da¤›l›m›ndaki uçurumun da
sonucu olarak

de¤erlendiriyor. Tüzün,
toplumsal de¤iflimin küresel
üretimdeki de¤iflimden
ba¤›ms›z olmad›¤›n›
belirterek flunlar› söylüyor:
“Dünya genelinde üretim
de¤iflti. Tüketim de buna
paralel de¤iflti. Bir
odaklanma, kümelenme söz
konusu. Türkiye nüfusunun
3'te 2'si kentlerde yafl›yor;
büyük k›sm› 3 büyük
kentte. 2001 krizi baflta,
daha çok metropolleri
etkiledi, ancak sonra k›rsal
kesime yay›ld›. Metropoller
krizin etkisini sinerjileriyle
çözdü, ancak flimdi 20 bin100 bin aras›ndaki nüfusa
sahip kasabalarla, 100 bin
üzeri nüfusa sahip
kentlerde krizin etkileri
derinlefliyor. Büyük
kentlerde de insanlar
borçlan›yor.”

Yeni sosyal s›n›f;
markalar›n ve
al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin de
gözdesi. ‹stanbul'da
bugün 41 al›ﬂveriﬂ
merkezi var ve 35
yeni kardeﬂ daha
geliyor.
Sosyologlara göre,
al›ﬂveriﬂ
tap›naklar›n›n
"müdavimleri" olan
"zengin görünümlü
yoksullar" üst gelir
grubuna
kestirmeden
geçiﬂin hayaliyle
hareket ediyor.
Uzun vadeli
hedeflerden kaçan,
"günü yaﬂama
ö¤retisinin
kurban›"
durumundalar.

Perakende sektörü 136.7 milyar dolarl›k ciroya ulaﬂt›
Türkiye'de perakende sektörü en büyük ifl hacmine sahip
sektörler aras›nda yer al›yor. Al›flverifl Merkezleri ve
Perakende Derne¤i Baflkan› Nuflin Oral, son yap›lan
araflt›rmalardan elde edilen verilerin ›fl›¤›nda, perakende
sektörünün 136.7 milyar dolarl›k bir büyüklü¤ü ulaflt›¤›n›
iletti. Perakende sektörünün Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkilerinin önemine de de¤inen Nuflin Oral,
sektörün ulaflt›¤› büyüklük ile Türkiye'nin uzun y›llard›r
devam eden istihdam sorununa bir aç›l›m getirmesinin
yan› s›ra tar›m sektörünün daha verimli çal›flmas› ve

standarizasyonu aç›s›ndan da önemli bir rol oynad›¤›n›
vurgulad›. Perakende sektörünün modernleflmesinin ise
kay›t d›fl› ile mücadelede kilit rol oynad›¤›n› ifade etti.
Küreselleflmeyle birlikte, dünyan›n art›k tek bir pazar
oldu¤unu ve müflteri taleplerinin birbirine çok
yak›nlaflt›¤›n› ifade eden Oral; yak›n zamana kadar global
olman›n öneminden bahsedildi¤ini ancak, art›k ürün
tedari¤inde küreselli¤in, serviste ise yerelleflme zaman›
oldu¤unun alt›n› çizdi.
Müflteri taleplerinin büyük h›zla de¤iflti¤ine de¤inen

Nuflin Oral, gelecekte hayatta kalmak isteyen
perakendecilerin h›zl›, esnek ve yenilikçi olmalar›n›n flart
oldu¤unu söyledi. Dünya liginde oynamak isteyen Türk
perakendecilerinin mutlaka stratejiler do¤rultusunda
hareket etmeleri gerekti¤ini belirten Oral; “Gelecekte
global arenada rekabet edebilmek ve müflterilerimizin
memnuniyetini sa¤layabilmek için h›zl›, esnek ve
yenilikçi olman›n yan›s›ra, konsolide olmal›,
globalleflmeli, ölçe¤i yakalamal›, en büyükler aras›nda
yerimizi almal›y›z” diyor.
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gündemin sesi: celal toprak
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‘Gazeteciler iflten baflka hiçbir fleye zaman ay›ramazlar.’
Hele de sivil toplum örgütlerine… Bugün Gazetesi
Ekonomi Müdürü Celal Toprak bu yarg›y› y›kt›. Ekonomi
Muhabirleri Derne¤i ‹stanbul fiubesi Baflkan› olan Toprak,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de Yönetim Kurulu
Üyesi… Toprak, “Önemli olan iyi yap›lan› alk›fllamak, kötü
yap›lan› de¤ifltirmeye çal›flmak” diyor.

Sivil toplum aﬂ›¤›
>> Defne Do¤an

K

imi zaman övgüler al›yor, kimi
zaman eleﬂtiri oklar›n›n hedefi
oluyor. Ne de olsa her zaman göz
önünde… Bahsedece¤imiz kiﬂi ne
sanatç›, ne siyasetçi… O bir
gazeteci… Ama sivil toplum aﬂ›¤› bir
gazeteci… Hatta o kadar aﬂ›k ki, nerede
örgütlü bir çal›ﬂma görseniz onun parma¤›
var… Son olarak o¤lunun okuluyla ilgili
eleﬂtiride bulununca onu; okul aile
birli¤ine davet ettiler… “Eleﬂtirece¤ime
elimi taﬂ›n alt›na koyay›m” diyerek oraya
da girdi…
Celal Toprak’tan söz ediyoruz. Celal
Toprak, son y›llarda düzenledi¤i yüksek
kat›l›ml› toplant›larla gündeme yön
verebilen Ekonomi Muhabirleri Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi’nin Baﬂkan›… Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi de olan Celal Toprak, “Ben bir iﬂin
nas›l, neden olmayaca¤›n› asla konuﬂmam.
Daha iyi nas›l yap›labilece¤ine kafa
yorar›m. Önemli olan d›ﬂardan eleﬂtirmek
de¤il, sivil toplum örgütlerinde yer almak
ve çal›ﬂmak. Yani elini taﬂ›n alt›na
koymak” diyor.
Meslekte çeyrek as›r› geride b›rakan Celal
Toprak, Bugün Gazetesi’nin 7 kiﬂilik
ekonomi servisinin baﬂ›nda. Ayr›ca Expo
Chanel ve Cem TV’de de program yap›yor.
Çok heyecan duydu¤u radyoculu¤unu da
Yaﬂam Radyo’da sürdürüyor. Celal
Toprak’la ekonomi gazetecili¤ini, EMD’yi,
hayata bak›ﬂ aç›s›n› konuﬂtuk.
‹nsanlar› motive eden, örgütçü bir isim
olarak tan›n›yorsunuz. EMD ‹stanbul’un
canlanmas›nda önemli bir rolünüz oldu.

Nereden geliyor sivil
toplumculu¤unuz?
Celal Toprak: 1980 öncesinin örgütlü
yap›s›ndan, örgütlenme anlay›ﬂ›ndan
geldim; bu bir avantaj. Okul
dernekleri ve sivil toplum örgütlerinde
çal›ﬂm›ﬂ birisiyim. Örgütlülü¤e
inan›yorum. ‹nsanlar›n örgütlülükte
belli noktalara gelince, haklara
kavuﬂaca¤›na inan›yorum.
TÜS‹AD’tan ihracatç›ya,
sanatç›lardan bakkala kadar bütün
kesimler bunu kavram›ﬂ durumda.
Sivil toplum örgütleri canl›
organizmalar. Üyeler sahip ç›karsa bu
örgütler canl› hale geliyor. Sahip
ç›kmazsa ölü. Böyle bakt›¤›m için
mümkün oldu¤u kadar elimi taﬂ›n
alt›na koymaya çal›ﬂ›yorum.
Elbette yapacak daha çok ﬂey var,
ama EMD’de çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z
önemli yol da katetti. Herhangi bir
arkadaﬂ›m›z iﬂsiz kalsa bugün 10 tane
mail geliyor. ﬁirketler
‘de¤erlendirelim’ diyorlar. Bir
arkadaﬂ›m›z göz ameliyat› olmuﬂtu;
basit bir ameliyat. Onlarca mail,
geçmiﬂ olsun mesaj› alm›ﬂ. A¤layarak
arad›, “Derne¤imiz ne kadar etkinmiﬂ,
arkadaﬂlar beni yaln›z b›rakmad›”
dedi… Bas›n ‹lan Kurumu’nun
Bayramo¤lu Tesisleri’nde ve
Kartepe’de ailelerimizle her y›l bir
araya geliyoruz. Çocuklar›n da
tan›ﬂmas›, kaynaﬂmas› o kadar önemli
ki... Benim herhangi bir meslektaﬂ›m›
o¤lum tan›mal› diye düﬂünüyorum.
Tan›mal› ki; bir gün o meslektaﬂ›m
elini çocu¤un omzuna koydu¤unda
s›cakl›k ve güven hissetsin…
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Muhasebeciler baflar› öyküsü yazd›
Celal Toprak’a ‹SMMMO’nun faaliyetlerini nas›l
de¤erlendirdi¤ini sordu¤umuzda önce “Bir
baflar› öyküsü yarat›ld›” diyor. Ard›ndan
bunun nedenlerini kavramak için 15-18 y›l
öncesine gitmek gerekti¤ini söylüyor. Y›llar
önce söylefli yap›labilecek bir muhasebeci
bulunamad›¤›n› an›msatan Toprak,
‹SMMMO’nun bugün referans olan bir merkez
konumuna geldi¤ini kaydediyor. Muhasebecilik
mesle¤ini kendi mesle¤iyle zaman zaman
k›yaslad›¤›n› belirten Toprak, bu konudaki
düflüncelerini flöyle aktar›yor:
“Y›llar önce söylefli yapacak bir muhasebeci
bulamazd›k. Muhasebeciler köfle-bucak
kaçarlard›, çünkü patronlar›n vergi kaç›ran
adamlar› olarak bilinirlerdi. Ama bugün bir sivil
toplum hareketi oldular. Muhasebecilik mesle¤i
giderek prestij kazand›. fiimdi röportaj yapmak
yapmamak gibi sorunu yok kimsenin. Herhangi

bir konu oldu¤u zaman “Siz ne
düflünüyorsunuz?” diye sorulabilecek güvenilir
bir merkez var. Ayr›ca bu meslek örgütü,
yaflanan baz› olumsuzluklar› da kendi içinde
çözdü. ‹flini kötüye kullananlar, meslekten
uzaklaflt›r›l›yor. Elendi, elendi sonunda flu
noktaya gelindi: ‹SMMMO üyesi muhasebeciler,
toplumun nezdinde çok prestij gören
muhasebeciler oldu. Ben bunun bir baflar›
öyküsü oldu¤unu düflünüyorum.
Örgütlenmenin, bir sivil toplum örgütünün
neler baflarabilece¤inin net göstergesi...
Ekonomi gazetecilerinin neler yapabilece¤ini,
odadaki bu baflar› hikayesiyle önemsiyorum.
Bu model do¤ru ve modeli kopyalamakta hiç
mahzur yok. Bu arada ‹SMMMO Yaflam’› da
çok be¤eniyorum. Böyle bir dergi,
muhasebecilerin yeni buluflma noktas› haline
gelmifl.”

'Radyo çok özgür bir platform’
Celal Toprak, ifliyle evinin aras›nda sadece
10 kilometre mesafe oldu¤unu söylüyor.
Buna karfl›n köprüyü geçmesi
gerekti¤inden ‹stanbul trafi¤inden dertli.
Toprak’›n bu konuyu da s›k s›k gündeme
getirdi¤i art›k ad›yla özdefl radyo
programlar› da sözkonusu. Y›llarca Cem
Radyo’da kentleflmeyle ilgili programlar
haz›rlayan Toprak, flimdi Yaflam Radyo’da,
Kent ve Yaflam programlar› yap›yor.
Radyonun çok özgür bir platform
oldu¤unu, kendisinin de zaten program›n›
canl› yapt›¤›n› söylüyor.
Toprak’›n deyimiyle program, bu alanda
do¤ru ifl yapanlar› ön plana tafl›may›,
alk›fllamay› yanl›fllar› da elefltirmeyi ve

düzeltilmesi için gündem yaratmay›
hedefliyor. Toprak, Expo Chanel TV
kanal›nda ise ekonomi programlar›
yap›yor. Cem TV’de haz›rlad›¤› programlar
ise daha özgün.
Toprak, buradaki “Gözden Kaçanlar”
program›n› flöyle anlat›yor:
“Her alandan konu ve konuklar
seçebiliyoruz. Ama amaç gündeme yön
veren, o hafta konuflulan herhangi bir
olay›n tart›fl›lmayan taraf›n› konuflmak
oluyor. Örne¤in, öldürülen gazeteci Hrant
Dink’in Malatyal› olmas›ndan hareketle
Malatyal› sivil toplum örgütleriyle program
yapt›k. D‹SK’in 40. y›l›n›, yöneticilerin
bilinmeyen yönleriyle iflledik…”

O¤lum bana “Sen ne yapt›n” diye sordu¤unda…
Celal Toprak’›n 16 yafl›nda bir o¤lu var.
Mesleki sorunlar›, gazetecili¤e iliflkin
de¤erlendirmeleri ve örgütlülü¤ü konuflurken
çok önem verdi¤i bir noktaya iflaret ediyor.
Yeni nesilin farkl› oldu¤unu, sorgulad›¤›n›
düflünen Toprak, asl›nda herkes için hareket
noktas› olabilecek bak›fl aç›s›n› flöyle özetliyor:
“O¤lum, belki biraz daha büyüdü¤ünde
daha farkl› ve zor sorular› da soracak, ama
bana flunu sorabiliyor art›k: Türkiye’de ve
senin sektöründe de bu kadar fley olmufl,
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peki sen ne yapt›n? ‹flte bu soruyu
yöneltti¤inde ben flunlar› yapt›m, bunlar›
yapt›m, benim de bu kadar›na gücüm yetti.
Kimine yetiflemedim o¤lum, ama flunlar›
baflard›m diyebilmeliyim. Anlaml› bir cevap
verebilmeliyim. Ben bunu önemsiyorum. Bir
tak›m fleyleri düzeltmeye, var olmaya
çal›fl›yorum. Bunlar göründü¤ü kadar
müthifl zaman alan fleyler de¤il. Yeter ki her
fleyi ciddiye al›n ve programl› olun. O zaman
yeterli zaman bulabiliyorsunuz.”

O zaman, siz hayat›n baflka alanlar›nda
da sivil toplm çal›flmalar›na
inayorsunuz.
Toprak: Kesinlikle. Geçenlerde o¤lumun
okudu¤u okulda, eksik buldu¤um
birﬂeyler vard›. Yap›lmas›n› istedi¤im
birﬂeyler oldu¤unu söyledim. Tabii
oradakiler hakl› olarak hemen “Katk›
sunmak istiyorsan gel” dediler. Hiç
zaman kaybetmeden okul aile birli¤ine
girdim. O¤lum orada okuyor ve birtak›m
aksakl›klar görüyorsam bunun yolu o
yap›da yer alarak de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmak,
geliﬂtirmek. Apartman yönetiminde bile
bu böyle de¤il midir? K›l›n›
k›p›rdatmadan sadece eleﬂtirerek bir
noktaya gelinmiyor. Do¤ru yap›lan›n
herkesçe alk›ﬂlanmas›, yanl›ﬂlar›n
düzeltilmeye çal›ﬂ›lmas› çok önemli.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde
yönetim kurulu üyesiyim, orada da bir
ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Birkaç y›l
önce iyi hat›rl›yorum, çok uzun, 60 y›ll›k
geçmiﬂi olan bu örgüte çok eleﬂtiriler
oldu. Ben o zaman da “ﬂöyledir,

böyledir” diyece¤imize gidip katk›
sunal›m dedim. Komisyonlarda uzun
süre çal›ﬂt›m. Komisyonlarda çal›ﬂacak
insan bulam›yorsunuz. E¤er bir aksakl›k
varsa; bunu düzeltmek bizim elimizde
diye düﬂünüyorum.
Yaklafl›k 28 y›ld›r gazetecilik
yap›yorsunuz. Ekonomi gazetecili¤inin
geldi¤i noktay› nas›l buluyorsunuz?
Toprak: Ekonomi gazetecili¤i belli bir
noktaya ulaﬂt›. Türkiye standartlar›nda
iyi gazetecilik yap›lan alanlardan biri;
hatta baﬂ›nda. Herhangi bir gazetenin
muhabiri ya da editörüysen iyi bir
mesle¤in temsilcisi oluyorsun. Ama
mesle¤in itibar› kötü ise, kamuoyu
nezdinde prestij sahibi olmuyorsun. Bu
noktada da mesle¤imizde dayan›ﬂma çok
önem taﬂ›yor tabii.
Biz, bu mesle¤e 20 y›l hizmet vermiﬂ bir

gündemin sesi: celal toprak
arkadaﬂ›m›z›n cenazesine düﬂük kat›l›m
olunca EMD ‹stanbul’da yer almaya,
canland›rmaya karar verdik. Dedik ki,
“Bizim s›k› bir iletiﬂim a¤›na”
ihtiyac›m›z var. Bugün bir
arkadaﬂ›m›z›n burnu kanasa, herkes
haberdar oluyor. Büyük bir aileyiz ve
insani faaliyetlerde de çok s›k bir araya
geliyoruz. Bütün bunlar›n mesle¤e de
ciddi katk›s› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Türkiye ekonomisi büyürken;
gazetelerin ekonomi sayfalar› da ayn›
oranda önem kazand› m›?
Toprak: Ben mesle¤e 1979 y›l›nda
baﬂlad›m. Ekonomi gazetecili¤ine ise
1986’da geçtim. Geçen y›llarda
ekonomide kamu a¤›rl›kl›yd›.
Dolay›s›yla DPT, Maliye haberleri ön
plana ç›kard›. ﬁimdi ise dünya markas›
olmaya aday ﬂirketlerimiz var.
Ekonomideki büyümenin önemli bir
k›sm›; özel sektör kaynakl›. 100 milyar
dolara do¤ru giden ihracat hacmiyle
ekonomi art›k öne ç›k›yor. Ama dedi¤im

gibi ekonomi kabuk de¤iﬂtirdi.
Buna paralel hem gazetelerin içinde
ekonomi sayfalar›n›n a¤›rl›¤› hem de
sayfalarda özel sektörün a¤›rl›¤› artt›.
Ekonomi sayfalar›n›n tek sayfa oldu¤u
dönemler farkl›yd›. ﬁimdi Hürriyet
Gazetesi’nin Ekonomi Müdürü Vahap
Munyar, 10-12 sayfa yapt›¤›n› söylüyor.
Ekonomi sayfas› en az olan gazetelerde
bile 3 sayfa var.
‹kinci bir nokta da daha çok ekonomi
haberi okunmaya baﬂland›. Baﬂar›
öyküleri çok ilgi görüyor. Ekonomideki
dalgalanmalar herkesi etkiliyor.
Krizlerin gökten zembille inmedi¤ini
ö¤rendi insanlar. Dolay›s›yla ekonomi
giderek birinci sayfaya yaklaﬂ›yor. Tabii
bu demek de¤il ki gazetelerde yeterince
ekonomi haberi var ve yeterince ilgi
görüyor. Çok daha fazla yer verilmeli.

Medya kanallar›n›n birkaç grupta
toplanmas› gazetecili¤i nas›l etkiliyor?
Toprak: Gruplar›n az olmas›, medyan›n
birkaç grupta yo¤unlaﬂmas› zaman
zaman ekonomi haberlerine yans›yor.
Sayfalar gruplar›n savaﬂ alan›na
dönebiliyor. Buna üzülüyoruz.
Bu noktada gazetecili¤in aﬂa¤›
çekildi¤ini düﬂünüyorum. Buna baﬂta
patronlar olmak üzere herkesin dikkat
etmesi gerekir. Zaten patronlar da
bilmeli ki, çal›ﬂanlar kadar onlar da bu
geliﬂmelerden olumsuz etkileniyor. Bir
ürün sat›yorsunuz, bunun sat›ﬂ
grafi¤inin aﬂa¤› düﬂmesinden bütün
kesimler, ama özellikle patronlar ve
çal›ﬂanlar etkilenir. Ama ansiklopedi,
tava savaﬂlar›ndan sonra bugüne
bak›ld›¤›nda; iyiye
gitti¤imizi söyleyebiliriz.
Tabii ﬂimdi yabanc›
sermaye de geliyor. Yabanc›
sermayenin girmesiyle
birlikte yerli de cesaret
bulacak. Rekabet olacak,

gruplar›n da
artabilece¤ini
düﬂünüyorum. Yeni
patronlar›n girmesi
sektörde kaliteyi de
artt›racakt›r.
Gazetecilerin mesai saatleri
yok diye bilinir ve genellikle
aile yaflamlar›nda baflar›l›
olmakta güçlük çektikleri
söylenir. Sizin böyle
s›k›nt›lar›n›z oldu mu?
Toprak: Bizim iﬂimizde ﬂöyle bir
ﬂey yok: Bugün b›rakal›m, yar›n
daha çok çal›ﬂ›r›z ya da bugün
çok çal›ﬂt›k yar›n çal›ﬂmayal›m.
“Dün iyi yapm›ﬂt›m, bugün
yapmasam da olur” diyemezsiniz.
Gazetecilik çok stresli bir iﬂ;
neyse ki erken emekli

olabiliyoruz.
Ben 17 y›ll›k evliyim. Bir avantaj›m
vard›; eﬂimin day›s› gazeteciydi. Biz
evlenirken day›s›, eﬂime; “‹yi düﬂündün
mü; bir gazeteciyle evleniyorsun. Geç
gelir, çok dolaﬂ›r” diye uyarm›ﬂt›. Ben
de eﬂime çal›ﬂma ﬂartlar›m›z› çok fazla
anlatmak zorunda kalmad›m… Ama
suistimal de etmedim. “Gazetecinin
aile hayat› olmaz” diye bir düﬂünce
içinde de¤ilim. Ama çok zor oldu¤una
kat›l›yorum, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ﬂart.
Gazetede bir günü özetler misiniz?
Toprak: Sabah geliyoruz, ilk
yapt›¤›m›z iﬂ “ne atlatt›k-ne atlad›k”
gözüyle gazete okumak. Stres ve keyif
bir arada. Gazeteleri okuduktan sonra
gündem toplant›s› yapar›z. Orada, o
günkü gündemi de¤erlendiririz…
Yar›n ç›kacak gazetede neler yer
alacak, ne yap›labilir? Onlar›
de¤erlendiririz. Özel haberleri
konuﬂuruz. Bu ilk toplant›n›n
ard›ndan servisteki istihbarat›

yeniden konuﬂuruz.
Art›k haberler biraz daha
ﬂekillenmiﬂtir. Sonra
14.30’da yeniden
toplant›ya girilir. Bu
toplant›da hangi haberin
hangi sayfada yer alaca¤›
netleﬂtirilir. Gelecek di¤er
haberlere iliﬂkin planlama
yap›l›r. Ben burada
ﬂansl›y›m; Genel Yay›n
Yönetmenimiz Selahattin
Sad›ko¤lu, ekonomi
haberlerine duyarl›.
Sayfalara iliﬂkin
planlaman›n ard›ndan
sayfalar yap›l›r. ‹ﬂte okur bu
gazeteyi sonraki gün yar›m
saatte de¤erlendirip notunu
veriyor. Bu kadar h›zl›
tüketilen bir ürün daha yok.
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Bizi bu havalar mahvedecek !
Kuraklaflma ve
seller h›zla art›yor;
içme sular› ise
azal›yor. Son 50
y›lda insan eliyle
yarat›lan küresel
›s›nma; dünyay›
felakete
sürüklüyor. Afet
uzman› Prof. Dr.
Mikdat Kad›o¤lu’na
göre Türkiye'yi
kurakl›k, ani seller
ve deniz suyu
seviyesinin
yükselmesi gibi üç
büyük afet
bekliyor. "2007 yaz›
flimdiye kadar
görülmemifl afl›r›
s›caklarla geçecek"
diyen Kad›o¤lu,
küresel ›s›nman›n
önlenmesinde
bireysel katk›lar›n
yap›labilece¤ini
söylüyor.
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arbondioksit oran›
art›yor, okyanuslar
›s›n›yor, buzullar
eriyor, deniz seviyesi
yükseliyor, orman
yang›nlar› art›yor, buzul
tabakalar› parçalan›yor,
göller küçülüyor, kurak
dönemler uzuyor, ›rmaklar
kuruyor. K›ﬂ s›cakl›klar›
art›yor, ilkbahar erken
geliyor, sonbahar gecikiyor,
bitkiler erken çiçek aç›yor,
göç dönemleri de¤iﬂiyor,
yaﬂama alanlar›
farkl›laﬂ›yor, hastal›klar
yay›l›yor. Bu de¤iﬂimler,
dünyaya neler oldu¤u
sorusunu akla getiriyor.
Bütün bunlar, son günlerin
en çok tart›ﬂ›lan konusu

olan küresel ›s›nmadan
kaynaklan›yor. 50 y›ld›r
dünyay› tehdit eden
küresel ›s›nma konusunda
uyan›ﬂ, 2006 y›l›nda
baﬂlad›. Küresel ›s›nma
tart›ﬂmalar›, 2007 y›l›nda
gündemi sürekli iﬂgal eder
hale geldi. Uzmanlara göre,
küresel ›s›nma son 50 y›lda
insan eliyle yarat›ld› ve
etkisi yüzy›llarca sürecek.
VARSAYIM DE⁄‹L,
GERÇEK
Küresel ›s›nma, sadece
üzerinde tart›ﬂmalar›n
oldu¤u bir varsay›m ve
gelecekte olmas› beklenen
bir felaketten ibaret de¤il.
Bugünü ve herkesin
yar›n›n› etkileyebilecek

Dünyada küresel ›s›nma

> Baz› istisnalar d›ﬂ›nda, Ottowa'dan Moskova'ya kadar

kuzey yar›mkürenin her yerinde k›ﬂ baﬂ›nda ortalama hava
s›cakl›¤› yükseldi.
> En s›cak sonbahar› geçiren Avrupa'daki kayak merkezleri,
yeterli kar olmad›¤› için sezon aç›l›ﬂlar›n› erteledi.
> Sibirya'dan Estonya'ya kadar, k›ﬂ uykusuna yatmas›
gereken ay›lar s›¤›nacaklar› yerler fazlas›yla ›l›k ve nemli
oldu¤u için yer bulmakta zorluk çekiyor.
> Finlandiyal›lar›n Noel Baba'n›n evinin oldu¤una inand›¤›
kuzey kutup dairesi yak›nlar›ndaki Rovaniemi'de kar gecikti.

kadar yak›n. Bütün dünya
için ciddi alarm zilleri
çal›yor. Uluslararas›
çal›ﬂma gruplar› taraf›ndan
yay›nlanan raporlarda,
küresel ›s›nman›n geri
dönülemez eﬂi¤ine
ulaﬂmada kalan sürenin 10
y›ldan uzun olmad›¤›
vurgulan›yor. Uzun süre
gündeme getirilmeyen ve
üzerinde çal›ﬂma
yap›lmayan küresel ›s›nma
konusunda, bugünlerde
neredeyse her gün yeni
raporlar ve yeni durum
de¤erlendirmeleri ortaya
konuluyor. Bu raporlar›n
ço¤u, küresel iklim
de¤iﬂikli¤i ve küresel
›s›nmada durumun çok
parlak olmad›¤›n›
gösteriyor.
BU YIL SICAK GEÇECEK
‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Bölümü ve Afet
Yönetim Merkezi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Mikdat
Kad›o¤lu, ﬂu an ki iklim
de¤iﬂiminde büyük ölçüde
insan›n sera gazlar›n›
art›rmas› ve yeryüzü
örtüsünü de¤iﬂtirmesinin
etkili oldu¤unu söylüyor.
‹klim de¤iﬂimleri nedeniyle
Türkiye'yi kurakl›k, ani
seller ve deniz suyu
seviyesinin yükselmesi gibi
üç büyük afetin bekledi¤ine
dikkat çeken Kad›o¤lu'na
göre, 2007 yaz› ﬂimdiye
kadar görülmemiﬂ aﬂ›r›
s›caklarla geçebilir.
Dünyan›n ﬂu an do¤al bir
so¤uma sürecine girmesi
gerekirken, insanlar›n
etkisiyle dünyan›n ›s›nmaya
devam etti¤ini belirten
Kad›o¤lu, ﬂu bilgileri
veriyor:
"Dünya yaklaﬂ›k olarak 120
bin y›lda bir buzul ça¤›na

dosya

girip ç›k›yor. Bu zaman
zarf›nda s›cak ve so¤uk
dönem evreleri yaﬂan›yor.
Karbondioksit, ozon, metan
gibi sera gazlar›n›n do¤al
yaﬂamda insanlar
taraf›ndan art›k daha fazla
kullan›lmas› do¤al dengeyi
bozuyor. Sera gazlar›
olmasayd› güneﬂ ›ﬂ›nlar›
yeryüzüne gelip uzaya geri
dönecekti. Sera gazlar›
yeryüzünden atmosfere geri
gelen enerjiyi daha fazla
tuttu¤u için ›s›n›yoruz. Bu
gazlar›n artmas› daha
çok ›s›nmay› beraberinde
getiriyor. Atmosferin
s›cakl›¤› sanayi
devriminden
bu yana yaklaﬂ›k olarak 1
derece yükselmiﬂ durumda.
1998 y›l›, son 1.400 y›lda
dünyadaki en s›cak y›l
olarak belirlenmiﬂti. Ancak
2007 y›l›n›n daha s›cak
geçmesi bekleniyor."
Mikdat Kad›o¤lu,
geliﬂmekte olan ülkelerde
ormanlar›n yok edilmesine
de de¤inerek, tar›m
alanlar›n›n aç›lmas›n›n

Çöl s›caklar› Türkiye'yi vuracak

ya¤mur ormanlar›n› giderek
yok etti¤ini kaydediyor.
Kad›o¤lu, "Dünyada karbon
ve su döngüsü var ve bu
döngülerde ormanlar›n
önemli bir rolü var.
‹nsanlar bunun fark›nda
de¤il, örne¤in as›rlard›r hep
ayn› suyu içiyoruz" diyor.
Kad›o¤lu, küresel ›s›nman›n
neden olaca¤› felaketleri;
orman yang›nlar›,
susuzluk, g›da
zehirlenmeleri, cilt
kanserinin artmas›, deniz

> Avrupa'y› vurmas› beklenen 'çöl s›caklar›' nedeniyle
‹stanbul ve Ankara'da yaz aylar›nda s›cakl›¤›n 40 dereceyi
aﬂmas› bekleniyor. Avrupa'da geçen y›l pek çok kiﬂinin
ölümüne neden olan çöl s›caklar›n›n bu y›l yeniden gelece¤i
söyleniyor.
> Uzmanlara göre, güneyden gelerek Avrupa'y› etkisine alan
bu s›caklar›n Türkiye'yi de etkilemesi olas› gözüküyor.
‹stanbul ve ‹ç Anadolu'da hava s›cakl›klar›n›n 40 dereceye
kadar ç›kabilece¤i belirtiliyor. S›caklar›n art›ﬂ nedeni olarak
da, küresel ›s›nma görülüyor.
> Uzmanlar, yaz dönemlerinde Ankara ve ‹stanbul için
normal s›cakl›¤›n 30 derece oldu¤unu dile getiriyor. Ancak
bu yaz 40 dereceyi görebilece¤imiz ve bu s›cakl›¤›n nemle
birleﬂmesi durumunda özellikle yaﬂl›lar ve çocuklar için
büyük s›k›nt› yarataca¤› uyar›s›nda bulunuyor. Herkes,
yavaﬂ yavaﬂ daha s›cak yazlara ve daha ›l›k k›ﬂlara al›ﬂmak
zorunda kal›naca¤› konusunda hemfikir.

suyu kirlilikleri ve bal›k
ölümleri ﬂeklinde s›ral›yor.
Ona göre, küresel ›s›nman›n
önlenmesine en az›ndan
a¤aç dikerek, enerji
tasarrufu yaparak,
yürüyerek, az tüketip geri
döndürerek, yerli mal› ve
güneﬂ enerjisi kullanarak
herkesin bireysel katk›da
bulunulmas› gerekiyor.

>> KÜRESEL ISINMA YANLIfiLARI
Miktad Kad›o¤lu, üç bakan›n yapt›¤›
toplant›daki hatalar›, ﬂöyle s›ral›yor:
YANLIﬁ: ﬁu anda kurakl›ktan bahsetmek
do¤ru de¤il. Nisan-may›s ya¤›ﬂlar›n›
beklemek gerekiyor.
DO⁄RU: Asl›nda kurakl›¤›, ya¤›ﬂ gibi tek bir
parametreye göre aç›klamak do¤ru de¤il.
En basit anlamda kurakl›k, su s›k›nt›s›d›r.
Yani kurakl›k, ülkemizin farkl› yerlerinde
farkl› çeﬂit ve seviyelerde hep yaﬂan›yor,
çünkü biz yar› kurak bir ülkede yaﬂ›yoruz.
YANLIﬁ: ‹lkbahar ya¤murlar›n› bekliyoruz.
Türkiye'de ya¤›ﬂlar en fazla, yüzde 50-55
oran›nda mart-may›s aylar› aras›nda düﬂer.
DO⁄RU: Marmara, Ege ve Akdeniz

bölgelerinde büyük ölçüde Akdeniz iklimi
hüküm sürüyor. Akdeniz ikliminin
görüldü¤ü bu bölgelerde ya¤›ﬂ daha k›ﬂ
aylar›nda düﬂer.
YANLIﬁ: Küresel ›s›nman›n Türkiye'yi uzun
vadede etkilemesi bekleniyor.
DO⁄RU: Bir kere "küresel ›s›nma" de¤il;
"küresel iklim de¤iﬂimi" denilmesi
gerekiyor. ‹klim denince akla sadece
s›cakl›k gelmemeli. Küresel iklim de¤iﬂimi
nedeniyle, ﬂu an Türkiye'de de kurakl›k,
orman yang›nlar› ve ani sellerle birlikte
y›ld›r›mlardan ölenlerin say›s› artm›ﬂ ve
artmaya devam ediyor. Etkilerini görmek
için uzun vadeli filan beklemek gerekmiyor.

‹TÜ Uçak ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Meteoroloji
Bölümü ve
Afet Yönetim
Merkezi
Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr.
Mikdat
Kad›o¤lu
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dosya
Küresel ›s›nmada pay›n›z nedir?

Do¤a dostu olup olmad›¤›n›z› hesaplaman›z mümkün.
Küresel ›s›nmadaki kiﬂisel katk› pay›n›z›n ne kadar oldu¤unu
bulun. Mark Lynas'›n ‹ngiliz The Guardian gazetesinde
yay›nlanan 'It's Carbon Judgement Day' yani Karbon
Yarg›lama Günü baﬂl›kl› yaz›s›ndaki ad›m ad›m hesaplama
yöntemi ile küresel iklim de¤iﬂimindeki bireysel pay
belirlenebiliyor. Elektrik ve do¤algaz faturalar›n›z›, hesap
makinenizi, ka¤›t-kaleminizi elinize al›n ve yaﬂad›¤›n›z hayat
tarz›yla dünyaya zarar›n›z›n ne düzeyde oldu¤unu
hesaplay›n.
1. Is›nma ve gaz: Evlerde en büyük enerji harcamas› ›s›nma
için yap›l›yor. Bu yüzden küresel ›s›nmada rolü büyük.
Üzerinizi kal›n giyinip kalorifer ya da sobay› az çal›ﬂt›rarak
ve ›s› kayb›n› önlemek için evde yal›t›m› sa¤layarak
zarar›n›z› azaltabilirsiniz. Siz, ne kadar harc›yorsunuz?
2. Elektrik: Kulland›¤›m›z elektronik cihazlar›n çeﬂidi
artt›kça evlerde tüketilen elektrik miktar› da art›yor.
Öncelikle evi kahve makinesi gibi gereksiz ayg›tlarla
doldurmaktan vazgeçin; televizyonu, bilgisayar› beklemede
b›rakmay›n, ﬂarj aletiyle iﬂiniz bitince mutlaka fiﬂten çekin.
Bu konudaki harcaman›z› hesap edin. Elektrik tüketiminizle
sebep oldu¤unuz bireysel karbon emisyonunuzu bir kenara
yaz›n.
3. Ulafl›m: Otomobiliniz varsa, y›lda kaç kilometre kat
etti¤inizi hesaplaman›z gerekiyor. Ancak otomobilinizin
markas› ve tüketti¤iniz yak›t cinsi çok önemli. Uçak
yolculuklar›n›n zarar› çok daha büyük. Çünkü jet yak›t›n›n
yaratt›¤› kirlilik atmosferin üst k›s›mlar›na ulaﬂarak zarar
veriyor. Otomobil, uçak ve toplu taﬂ›madan pay›n›za düﬂen
toplam› not edin.
4. Yaflam tarz›: Yaﬂam tarz›n›z küresel ›s›nmada önemli bir
etken. Ancak hesaplamak zor. Bu yüzden kendinize en çok
uyan ﬂ›kk› aﬂa¤›dan seçin. 'Her ﬂeyin en yeni modelini al›r›m,
al›ﬂveriﬂ yapmaya bay›l›r›m, paketlenmiﬂ yiyecekler
tüketirim' diyorsan›z 3 bin kg ekleyin. 'Tutumluyum, sadece
ihtiyac›m oldu¤unda yeni ﬂeyler al›r›m, yiyeceklerimi
ço¤unlukla süpermarketlerden al›r›m' diyorsan›z 2 bin kg
ekleyin. 'Kendi organik yiyeceklerimi yetiﬂtiririm, yerel
pazarlardan al›ﬂveriﬂ yapar›m, asla mevsimi olmayan
yiyecekleri tüketmem' diyorsan›z 600 kg ekleyin.
5. Sonuç : Yukar›daki dört bölümden elde etti¤iniz
rakamlar› toplad›¤›n›zda neden oldu¤unuz karbon
emisyonunu hesaplayabilirsiniz.
1.000-3.000 kg: Ya fazlas›yla çevrecisiniz ya da yalanc›.
3.000-6.000 kg: Çevreye duyarl› bir hayat yaﬂ›yorsunuz.
6.000-9.000 kg: Ortalama bir zarar, daha dikkatli
olabilirsiniz.
9.000-12.000 kg: S›n›r› aﬂ›yorsunuz, hayat tarz›n›zda
de¤iﬂiklik yapmal›s›n›z.
12.000-15.000 kg: Dünyay› mahvedenler aras›ndas›n›z,
kendinize gelin.
15.000-18.000 kg: Küresel ›s›nma konusunda tam bir
canisiniz.
18.000-21.000 kg: Felaket, Amerikal›lar gibi yaﬂ›yorsunuz.
21.000 ve fazlas›: Dünyan›n gelece¤i için lütfen kendinizi
öldürün!
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TÜRK‹YE C‹DD‹YE
ALMIYOR
Küresel ›s›nma ve iklim
de¤iﬂiklikleri konusunda son
dönemde sürekli gündeme
taﬂ›nsa da, Türkiye bu
konuyu ciddiye alm›yor.
Çevre ve Orman Bakan›
Osman Pepe,
küresel ›s›nmay› büyük
tehdit olarak görmekle
beraber, Kyoto anlaﬂmas›n›
imzalam›yor. Dünyadaki 189
ülkeden 168'i Kyoto'yu
imzalam›ﬂ durumda. Bakan,
"Kyoto'yu 2015'de imzalar›z"
diyor ancak anlaﬂman›n
yürürlük süresi 2012'de
bitiyor. Her konuda oldu¤u
gibi küresel ›s›nmada da
'Türklere bir ﬂey olmaz"
havas› estiriliyor.
Meteoroloji mühendisi ve
afet yönetim uzman› Prof.
Dr. Mikdat Kad›o¤lu,
'Türkiye'de Yaﬂanan
Kurakl›k ve Etkileri'
raporundaki 'bilgi
kurakl›¤›'n› ve bakanlar›n
kurakl›kla ilgili yapt›¤›
yanl›ﬂ aç›klamalar›
defalarca dinledikten sonra
Türkiye'de bilim ve bilimsel
eti¤in iflas etti¤ini

düﬂünmüﬂ. Kad›o¤lu, "Bu
tür raporlar› yazanlar›n ve
bakanlar›
bilgilendirenlerin,
'kurakl›¤›n k's›ndan bile
haberi yok" diyor.
Ayr›ca Kad›o¤lu, '10- 15
y›lda bir görülen aﬂ›r›

Bunlar› yap›n,
felaket önlensin

Ekonomiye milyarlarca dolar zarar

Küresel ›s›nman›n etkileri tüm dünyada kendisini
gösterirken, birçok sektör sürecin önümüzdeki y›llarda da
devam edece¤i öngörüsüyle gelecek planlar› yapmaya
baﬂlad›. Tekstilde geçen y›la göre k›ﬂl›k ürün sat›ﬂlar› yüzde
40 azald›. Özellikle yünlü kumaﬂa ilginin yüzde 20 azalmas›
nedeniyle, üreticiler naturel elyaf ve pamuklu kumaﬂa
yönelmeye baﬂlad›. Tar›mda ise kurakl›k nedeniyle ürün
rekolteleri giderek azal›yor. Bu¤dayda 1 milyon tonluk
üretim düﬂüﬂünün ekonomiye etkisinin 400 milyon dolar
olaca¤› öngörülüyor. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye
‹klim De¤iﬂikli¤i Program› Yöneticisi Yunus Ar›kan, küresel
›s›nmadan etkilenecek sektörleri ﬂöyle s›ral›yor: "K›sa
vadede, tar›m, g›da, tekstil, turizm, elektrik gibi sektörler
çok olumsuz etkilenecek. Orta vadede fosil yak›t› kullanan
sanayi a¤›rl›kl› sektörler etki alt›nda kalacak. Uzun vadede
ise çabalar›n sürdürülebilir ekonomiye dönüﬂmesi ile yeni
sektörler ve iﬂ alanlar› ortaya ç›kacak. Özellikle karbon
yönetimi önemli bir iﬂ alan› haline gelecek."
∑ Ar›kan, Kyoto Protokolü kapsam›nda yap›lan yat›r›mlar›n
100 milyar dolara ulaﬂt›¤› bilgisini de vererek, "Türkiye'de
bugün enerji verimlili¤ine ve yenilenebilir enerjilere birkaç
yüz milyon dolar yat›r›lmaktan kaç›n›l›yor. Ancak
önümüzdeki dönemde bunun getirece¤i yük, milyar dolarlar›
aﬂacak" diyor.

kurak y›l›', 'döngüsel
kurakl›k' gibi söylemlere
karﬂ› ç›k›yor. Türkiye'nin
kurakl›k gibi
meteoroloji karakterli
afetlere, geliﬂmiﬂ ülkelere
göre daha fazla kay›p
verdi¤inin alt›n›

çizen Kad›o¤lu, bunun
nedenini de Türkiye'nin
kurakl›k baﬂta olmak üzere
meteorolojik afetlerle ilgili
resmen görevli bir birim,
tan›m, plan, mevzuat,
politika veya do¤ru bir
anlay›ﬂ› olmamas›na

Afet uzman› Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu,
küresel iklim de¤iﬂimini durdurmak için
yap›lmas› gereken 10 ﬂeyi ﬂöyle s›ral›yor:
1. Bilgilenin: Anlamad›¤›n›z bir ﬂeyi
çözemezsiniz. Ne konuﬂtu¤unuz hakk›nda
bilgilenin, araﬂt›rmac› olun, daha fazla ve
sürekli ö¤renin.
2. A¤aç dikin: Varsa kendi bahçenize,
evinizin etraf›na veya komﬂular›n›zla
birlikte yerel yönetimlere baﬂvurarak
yollara, boﬂ yerlere a¤aç dikin.
3. Enerjiden tasarruf edin: K›ﬂ›n eviniz çok
s›cak olunca serinlemek için pencereleri
açmay›n, kaloriferleri k›s›n. Is›t›c›y› daha
fazla açmak yerine sizi s›cak tutacak
giysiler giyin. Normal ampulleri floresan
gibi tasarruflu ampullerle de¤iﬂtirin.
4. Elektrikli aletleri dü¤mesinden
kapat›n: Kullan›lmad›¤› zaman ›ﬂ›klar›,
televizyonu, bilgisayar›, ›s›t›c›lar›, aç›k
b›rakmay›n. Hepsini dü¤mesinden kapat›n.
5. Al›flverifli bulundu¤unuz yerde yap›n:
Yerel ma¤aza, al›ﬂveriﬂ merkezlerinden ve
pazarlardan al›ﬂveriﬂ yap›n. Yerli mal›
kullan›n. Al›ﬂveriﬂ için seyahat etmek sera
gazlar›n› art›r›r.

ba¤l›yor. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
oldu¤u gibi yerel
yönetimlerde ve afetlerle
ilgili kurumlarda
meteoroloji
mühendislerinin
çal›ﬂamad›¤›n› dile
getiriyor. Bu nedenle

6. Daha az ve k›sa mesafelere seyahat
edin: Zorunlu olmad›kça tatil için çok
uzaklara gitmeyin. Uçak gibi büyük
miktarda fosil yak›t› kullanan araçlarla
seyahat etmekten sak›n›n. Arac›n›za
binmeyerek büyük bir fark
yaratabilirsiniz. Evinizin
etraf›nda 3 km'lik
mesafeleri yürüyün
veya bisiklete
binin.
7. Günefl
enerjisi
kullan›n:
Mümkün
oldu¤unca güneﬂ
enerjisi kullan›n.
Güneﬂ enerjisi ile
do¤an›n dengesini
bozmadan s›cak su elde
edebilir, evinizi ›s›tabilir ve
elektrik enerjisi üretebilirsiniz.
8. Yemek piflirmeyi ö¤renin ve evde
yiyin: Evde piﬂirip yemek, sadece daha
ekonomik de¤il, ayn› zamanda seyahat
etmeyece¤iniz için fosil enerjisinden

yetkililer, bilimsel, yasal ve
kurumsal destekten yoksun
bir ﬂekilde basit hava
durumu bilgileriyle
olaylara k›sa vadeli ve çok
k›s›tl› bir ﬂekilde bakt›¤›
için resmin tamam›n›
göremiyor.

tasarruf sa¤layarak küresel ›s›nma
probleminin çözümüne de katk›da bulunur.
9. Az tüket, yeniden kullan, geri döndür:
Plastik gibi maddelerin kullan›m›n› ve çöp
üretimini azalt›n. Al›ﬂveriﬂte ald›¤›n›z
ürünler aﬂ›r› paketlenmiﬂ
olmas›n. Mümkünse bu tür
çevreye zararl› maddeleri
fazlaca sat›n almay›n.
10. Karar verenler,
iklim de¤iflimine
karfl› duyarl›
oldu¤unuzu
bilsinler: Birey
olarak burada
s›ralananlar›
uygulayarak önemli
bir fark
yaratabilirsiniz, fakat
ayn› zamanda idareciler,
sanayiciler de üstüne düﬂenleri
yapmal›. Bu nedenle küresel iklim
de¤iﬂimi hakk›nda ki düﬂüncelerinizi
gazetelere, belediye baﬂkanlar›na,
milletvekillerine ve hükümet üyelerine
bildirin.
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renkli yaﬂam: filiz kuman

Yaﬂam enerjisiyle ﬂifa da¤›t›yor
Mali Müflavir Filiz Kuman, reikiyle hem kendi
hayat›na hem de yak›nlar›n›n hayat›na
yaflam enerjisi aktar›yor. ‹SMMMO AB Fonlar›
Komitesi Baflkan› Filiz Kuman ile reikinin
faydalar›n› konufltuk
> > Leyla Y›ld›r›m

eiki, evrensel yaflam
enerjisi demek. Son
y›llarda dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’de
de merakl›lar› art›yor.
‹SMMMO AB Fonlar›
Komite Baflkan›, Mali
Müflavir Filiz Kuman, reiki
yaparak yak›n çevresine ve
arkadafllar›na, evrende var
olan enerjiyi kullanarak, flifa
gönderiyor. 3 y›ld›r Reiki
yapan Filiz Kuman, "Reiki
evrensel yaflam enerjisidir.
Reiki kullan›c›s›y›m. Reikiyi
düzenli kullanarak, ruhumu
ve bedenimi dingin
tutuyorum. Yeni enerjiler
yarat›yorum" diyor.
Kuman’a göre, ifl ve özel
hayat›m›zdaki streslerin
çözümü de reikiden geçiyor.
Hayat›ndaki tüm
olumsuzluklar› reiki ile

R

Reiki e¤itimi nas›ld›r?

Nedir? Reiki
Reiki flifa ve ruhsal çal›flmalara dayanan
binlerce y›ll›k ve enerji aktar›m› ile flifa
vermeye dayal› bir tekniktir. Bat›ya
yay›lmaya bafllad›¤›nda "Evrensel
Yaflam Enerjisi " olarak tercüme edildi.
Ancak ezoterik olarak "yüce kayna¤›n
bilincini tafl›yan, ruhsal amaçla çal›flan
yaflam gücü enerjisi" aç›klamas›
anlam›n› daha iyi ortaya koyuyor. Di¤er
bir de¤iflle, reiki bir ‘ruhsal flifa’
tekni¤idir. Kayna¤›n›n Tibet oldu¤u
san›lan Reiki, 19. yüzy›lda Japon Budusti
olan Dr. Mikao Usui taraf›ndan yeniden
ortaya ç›kar›ld›. Reiki, bedende
meydana gelen enerji dengesizliklerini
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yenerek, yaflam›n› yeniden
flekillendirdi¤ini söyleyen
Kuman, reikinin yararlar›n›
flöyle anlat›yor:
"Reiki’de bir tak›m onaylama
sözcükleri var ve bu
sözcükler sürekli tekrarlan›p
mesaj olarak evrene
b›rak›ld›¤› zaman gereksiz
olan her duygu ve düflünce
kal›plar›ndan kurtulmufl
oluyorsunuz. Reiki yapan
kifli olumlu düflünce ve
duygular içinde oldu¤u için
hep güleryüzlüdür ve asla
baflkas› için kötü bir fley
düflünmez. Keflke herkes
Reiki yapsayd› ve dünyada
suç iflleyen insanlar
olmasayd›."
Filiz Kuman, 1990 y›l›ndan
beri muhasebe camias›n›n
içinde. 1995 y›l›nda mali
müflavirlik belgesini alan
Kuman’›n Zekeriyaköy’deki

ve negatif enerji blokajlar›n›
çözebilmek için yetersiz kalan kendi
enerji bedenimizi dengeleyip,
tamamlayarak ve temelde bilinç
de¤iflikli¤i gerçeklefltirerek ruhsal,
dolay›s›yla da fiziksel iyileflme
sürecini bafllatman›n yolunu açar.
Fiziksel, zihinsel, duygusal sorunlar›n
tümünde kullan›labilir. Bir din de¤ildir
ve hiçbir inanca ba¤l› tutulmaz.
Japonya, Amerika ve Avrupa'n›n baz›
bölgelerinde Reiki klinikleri
bulunmaktad›r. Türkiye'de de son
y›llarda yayg›n bir flekilde
kullan›lmaktad›r.

E¤itim semineri 1 veya 2 gündür. Reiki, master arac›l›¤› ile herkes taraf›ndan
ö¤renilebilen ve kullan›lmas› kolay bir tekniktir. Master'›n ö¤rencisine reiki'yi
kullanma yetene¤ini transfer etmesiyle ( el vermesiyle ) olur. Seminere kat›lan kifli;
enerjiyi, enerjinin çal›flma sistemini ve teorik bilgiyi ö¤renir ve "el verme"
inisiyasyon (uyumlanma) seans› sonras›nda reiki enerjisine kanal olup, kullanmaya
bafllar. Reiki, kanal olunduktan sonra enerjinin ellerden geçerek aktar›lmas› ile
kullan›l›r. Enerji aktar›m› s›ras›nda uygulama yap›lan kifliye, o kifliden de uygulama
yapan kifliye herhangi bir problem geçmez. Reiki uygularken konsantrasyon
gerekmez. Bir kez elde edilip ömür boyunca kullan›l›r. Kullanmazsan›z bile
kaybetmezsiniz. Reiki'yi ö¤renmenin ve kullanman›n kiflinin; e¤itim, bireysel zeka
ve ruhsal tekamül düzeyi ile ya da inanc›yla ilgisi yoktur. Reiki kitap okuyarak
ö¤renilmez. Mutlaka bir reiki master’›n el vermesi gerekir. Bir günlük bir seminer ile
teorik ve el alma bölümünü yaflars›n›z ve elde edersiniz. Reiki uyulmamas›n›n
esasen ücretsiz olmas› gerekti¤i savunulmaktad›r. Ancak, birçok master’›n seminer
masraflar› için belirli bir "hediye" ald›¤› duyulmaktad›r.

Sakinleﬂtirir, ac›y› azalt›r
Filiz Kuman, bir reiki kanal› olarak görev yap›yor. Bu
uygulaman›n kendisi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yok.
Kuman, reikinin yararlar›n› flöyle s›ral›yor?
>> E¤er "al›c›" haz›rsa reiki onun "kendi içsel iyilefltirme"
gücünü harekete geçirir.
>> Bir iyileflme meydana geldi¤inde uygulay›c› bunun kendi
becerisi olmad›¤›n›n idrakine varmal›. Bu yüzden reiki de kifli her
zaman için do¤ru fleyi yapar.
>> Ben hem kendime hem de ihtiyac› oldu¤unu hissetti¤im
kifliler için enerji gönderiyorum.
>> Reikiden faydalan›p faydalanmamak, kiflinin seçimine özgür
iradesine kalm›fl.
>> Stresli oldu¤umda derin rahatlama sa¤layan reiki, kafam
kar›flt›¤›nda düflüncelerime berrakl›k veriyor.
>> Reiki, korku an›nda sakinlefltirir, ac›y› azalt›r, yaralar›n›z›n
do¤al iyileflme sürecini h›zland›r›r, her zaman sa¤l›kl› olmay›
sa¤lar, varolan hastal›klar›n ilerlemesini önler. Duygusal
yaralar›n›z› sarman›za yard›mc› olur. Vücudunuzu toksinlerden
ar›nd›r›r, meydana gelen enerji blokajlar› çözer.

ofisinde, reiki üzerine keyifli
bir röportaj gerçeklefltirdik.
‹ÇSEL ‹Y‹LEfiT‹RME
Filiz Kuman’›n verdi¤i
bilgiye göre, reiki yaflam›n
her alan›n› etkileyen çok
güçlü bir enerji. Düzenli
kullan›m› bütünsel flifa
verdi¤inden, reikiyi alan ve
onu hayat›n›n bir parças›
yapan kiflinin bedensel,
duygusal ve zihinsel olarak
ayn› kalmas› mümkün de¤il.
Reiki’nin "içsel iyilefltirme
gücünü" harekete geçirdi¤ini
kaydeden Kuman, "Reiki’de,
hayat› bir arma¤an olarak
kabul ediyor ve hayattan
zevk al›yorsunuz. Her sabah
uyand›¤›n›zda güne, ‘Bugün
asla öfkelenme, asla
endiflelenme, ekme¤ini helal
yollardan kazan, flükret,
baflkalar›n› kendin gibi sev,
bilinçli olarak an› yafla, her
fley için flükret ve tüm
canl›lara karfl› sevgi dolu
davran’ gibi onaylama
sözcükleriyle bafll›yorsunuz.
Reiki ömür boyu süren bir
ö¤reti ve heyecanl› bir
serüven. Buna karfl›n bir

anda gerçekleflen bir mucize
de¤il" diye konufluyor.
Peki reiki nas›l yap›l›yor. Bu
konudaki merak›m›z› Filiz
Kuman gideriyor:
"Örne¤in a¤r› hisseden bir
arkadafl›mda, ellerimi
reikiyi ak›tmak niyetiyle
koydu¤um zaman enerji
kendi kendine
akmaya bafllar ve
otomatik olarak
en çok ihtiyaç
duyulan yere
gider.
Uygulama
süresince
al›c›n›n
ihtiyac›na
göre
enerjinin
frekans›
de¤iflir. Bazen
ellerim sanki
ayn› noktaya

"yap›fl›p kalmas› “gibi bir
duyguya kap›ld›¤›mda, o
bölgede daha fazla
duruyorum. Zaman
içerisinde, reiki ellerimi
özel bir ilgiye ihtiyaç
duyulan yerlere sezgisel
olarak götürmektedir.
Rahats›z olunan bölgenin
üzerinde çal›flmaya
haz›r oldu¤um
zaman ellerimi
gereken yerlere
koyarak
çal›flmaya
bafll›yorum.
Eller avuç içi
afla¤›ya dönük
flekilde ve
parmaklar
birbirine
bitiflik tutmak
önemli. Bu
enerjiyi
yo¤unlaflt›r›p

daha güçlü bir ak›fl
sa¤layacakt›r. Burada,
tamamen temas edilmesi
flart de¤il. Ayn› zamanda
ellerimi birbirine
yak›nlaflt›rarak, uzaktaki
bir kifliye de enerji
gönderebiliyorum. Tabii
izin alarak kifliden. ‹zin
vermesi ve istemesi cok
önemli. O zaman reiki her
zaman akmaya ve sizinle
çal›flmaya haz›r olacakt›r.
Enerji ak›tt›¤›mda enerjim
azalm›yor, tam tersi
kendim de flifalan›yorum."
Reiki yapan kiflilerin; öfke,
h›rs, k›skançl›k gibi
duygulardan uzaklaflt›¤›n›
vurgulayan Kuman, onun
yerine çiçek, sevgi, aflk, yeni
gelir yollar› gibi olumlu
düflüncelerin evrene mesaj
olarak gönderildi¤ini
anlat›yor.
Mart-Nisan 2007 < ‹SMMMO YAfiAM

29<

‹SMMMO YAfiAM > Mart/Nisan 2007

>30

söylefli: funda arar
Funda Arar, sanat de¤eri yüksek ifller yapmay› flöhretten daha çok önemsiyor. Müzik
piyasas›nda kalitenin düfltü¤ünü belirten Arar, “Müzik sektörü basitlefliyor” diyor.

‘ﬁöhret bir balon, çabuk söner’
> > Gülﬂen Kandemir

Y

eri geliyor Türk sanat müzi¤i
söylüyor… Yeri geliyor yüzy›ll›k bir
türküyü seslendiriyor… Arabesk,
tango… Ama onu tan›yanlar zaten
art›k kendi tarz›n› da oturtmaya
bafllad›¤›n› söylüyor. Popülerli¤i,
magazin malzemesi olmakla
kar›flt›rmayan Funda Arar, TRT’de K›raç
ile yapt›¤› Gölgeler program›nda da
bütün müzik bilgisini cömertçe
hayranlar›yla paylafl›yor. Kendi
deyimiyle adeta her hafta yeni bir s›nava
haz›rlan›yor. 2000 y›l›n›n mart ay›nda
yapt›¤› Sevgilerde albümüyle ilk kez
sesini duyuran Funda Arar, yolunda emin
ad›mlarla ilerliyor. Bu kadar emin olmas›
da bofluna de¤il. Çocuklu¤undan beri
müzikle u¤raflan Arar, konservatuvar
mezunu bir sanatç› olman›n da
avantajlar›n› kullan›yor. Hayranlar›ndan
gelen iste¤e kulak verip, bir Türk Sanat
Müzi¤i albümü yapmak istedi¤ini
belirten Funda Arar ile müzik piyasas›n›
ve hedeflerini konufltuk.
Bir röportaj›n›zda ‘Müzik sektörü
basitleﬂiyor’ demiﬂsiniz? Ne demek
istedi¤inizi biraz daha açar m›s›n›z?
Funda Arar: Müzik sektörü de, albüm
sat›fllar› da son dönemde kötü durumda.
Bundan birkaç sene evvel ‘satmad›’
denilen albümlerin sat›fl rakamlar›
flimdiki satan albüm rakamlar›na ulaflt›.
Bu sektörümüz için hiç iyi de¤il. Bunda
korsan›n da etkisi var. Korsan derken
sadece d›flar›dan al›nanlar›
kastetmiyorum. Paylafl›m sitelerinden
indirilen Mp3’ler de korsana giriyor.
Hiçbir bedel ödemeden bir parçan›n
al›nmas› korsana ve h›rs›zl›¤a giriyor.
Art› müzik piyasas›nda sanatsal anlamda
da büyük inifller var. Yap›lan ifllerin
kalitesine bakt›¤›m›zda da büyük bir
düflüfl var. Hiçbir yetene¤i olmayan
insanlar da k›sa yoldan flöhret olmak

amac›yla, müzik sektörüne girmifl
durumda. Bu da sektörün kalite
anlam›nda büyük düflüfl yaflamas›na
sebep oluyor. Müzikle u¤raflan kiflilere
karfl› insanlar inançlar›n› yitirdiler. Art›
tek flark›l›k, iki flark›l›k kötü albümlerin
yap›lmas› da insanlar›n inanc›n› k›rd›.
Belki korsana biraz ilginin olmas›n›n
nedeni de bu. ‹¤neyi insan biraz kendine
de bat›rmal›.
Popüler kültür içerikten çok görüntüye
önem veriyor. San›r›z bu sanata ve
müzi¤e de yans›yor.
Funda Arar: Dedi¤iniz gibi popüler
kültürün etkisi çok… Bir sanatç› daha
iyi ifller yapmaktan çok maalesef bizde
flöhret yapma peflinde. fiöhret bence çok
balon bir kavram. Benim için önem
tafl›m›yor. Tabii ki, yapt›¤›n›z iflle ilgili
bir flöhret sonradan geliyor. Sevilmek,
milyonlarca insan›n sizi tan›mas›,

7 y›lda 5 albüm yapt›
Funda Arar, 1975 y›l›nda Ankara'da do¤du.
‹lkö¤renimini Ankara'da, orta ve lise ö¤renimini
babas›n›n görevi nedeniyle Mu¤la ve
Adapazar›'nda tamamlad›. Müzi¤e olan ilgisi ve
yetene¤i küçük yafllarda fark edilen Funda Arar,
ilkokul 3. s›n›ftan itibaren mandolin ve solfej
dersleri almaya bafllad›. 1992 y›l›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvar› s›nav›n› ilk 5'in içine girerek
kazand›. Okulu bitirdikten sonra iki y›l boyunca
müzik ö¤retmenli¤i ve sahne çal›flmas› yapt›.
Yaklafl›k bir buçuk y›l albüm çal›flmalar›n›
sürdüren Funda Arar titiz bir repertuvar
seçiminden sonra stüdyoya girerek
"Sevgilerde" ad›n› verdi¤i albümünü 2000 y›l›
mart ay›nda tamamlad›. Arar, Sevgilerde
albümünden sonra s›ras›yla; Sevgiliye, Alagül,
Sevda Yan›¤› ve Son Dans albümlerini yapt›.
Arar halen yeni albüm çal›flmalar›n› sürdürüyor.

konserlerinize gelmesi, o sevgiyi
görmek çok güzel bir duygu. fiöhret,
sanatç›n›n gururunu okflayan ve
motive olmas›n› sa¤layan bir durum
ama benim için çok da bir fley ifade
etmiyor. Sanatsal anlamda yapaca¤›m
ifllere ben daha çok önem veriyorum.
Günümüzde podyumlardan sahnelere
transfer olanlar› uzun soluklu buluyor
musunuz?
Funda Arar: Popüler kültürde
olabilir… Bir dönem albümleri çok
satabilir, flark›lar› hit olabilir ama
sanatla ilgili daha fazla ne
yapabilirler?.. Bir yere kadar olur.
Daha fazlas› olmaz. Herkesin belli bir
kapasitesi vard›r. Zerrin Özer’in ya da
herhangi iyi bir yorumcunun okudu¤u
bir flark›y› okumalar›na imkan yok.
Popüler kültür içinde belli bir yer
edinebilirler ama onun d›fl›nda daha
fazlas› olmaz.
K›raç’la yapt›¤›n›z Gölgeler
program›nda müzikseverleri eskilere
götürüyorsunuz. Eskiler sizin için daha
m› de¤erli?
Funda Arar: Biz program›n ismini flunu
düflünerek Gölgeler koyduk. Bizler
onlar›n gölgesindeyiz. Onlar o kadar
büyük ki!.. Onlar›n gölgesinde olan
bizler, onlar› daha genifl kitlelere
ulaflt›rmak ad›na –kendimiz de
sevdi¤imiz için- onlar›n eserlerini
seslendirmek güzel bir duygu. Çok
farkl› tarzlar söylüyoruz. Yeri geliyor
sanat müzi¤i, yeri geliyor türküler
söylüyoruz. Aranjman dönemleri,
arabesk… O kadar farkl› dönemlerin
parçalar›n› okuyoruz ki, bu çok zor bir
fley. Biz dört dörtlük yapt›¤›m›z
iddias›nda de¤iliz. Yapmaya
çal›fl›yoruz. Belki her flark›y› hakk›yla
okumayabiliriz ama bunu yapmaya
kalk›flmak, istemek de büyük bir
hizmet diye düflünüyorum. K›raç’la
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>>K›raç ile daha güzel ifller baflaraca¤›z
Funda Arar ve K›raç, son y›llarda müzik piyasas›n›n muhteflem ikilisi. K›raç ile Arar’›n yollar› 2001 y›l›nda
kesiflti. ‹kisi de TMC’ye ba¤l› sanatç›. Birlikte düet bir albüm yapan ikili, flimdi de Show TV’de Gölgeler
program›n› yap›yor. Funda Arar’a “K›raç ile ifl arkadafll›¤›n›z nas›l gidiyor?” diye soruyoruz. Yan›t› flöyle:
“K›raç ile ben ayn› flirketin sanatç›lar›y›z. Benim ilk albümüm ç›kaca¤› dönem K›raç’›n da ikinci albümü
ç›k›yordu. Arkadafll›k güzel bir fley. Ayn› mesle¤i icra eden iki insan›n hem ortak bir ifl yapmas› kolay
de¤il. Tabii ki; K›raç ile farkl› oldu¤umuz yönlerimiz çok fazla. Karakterlerimiz, baz› düflüncelerimiz çok
farkl› olsa da orta yolu buluyoruz. Her türlü iliflkide sayg› çok önemlidir. Bir insan› seversiniz, çok
yak›ns›n›zd›r ama o terbiye, edeb, sayg› ayar›n› kaç›rmaman›z laz›m. Kaç›rd›¤›n›z anda o iliflki dejenere
olur. Ben evlili¤imde olsun, özel dostluklar›mda olsun belli s›n›rlar koymuflumdur. O s›n›rlar içinde
K›raç ile de her türlü ifli çok güzel flekilde
baflaraca¤›m›za inan›yorum. Biz K›raç ile
beraber düet bir albüm yapt›k. fiimdi beraber
bir program yap›yoruz. Bunca y›ld›r ayn› flirket
içerisinde arkadafll›¤›m›z sürüyor. Ayn›
projelerde çok yer ald›k. ‹kimizin de birbirimize
karfl› sayg›s›ndan ve sevgisinden dolay› bu
arkadafll›k yürüyor.”

ikimiz çok mutluyuz.
Her hafta farkl› dönemin parçalar›ndan
oluﬂan bir repertuvar oluﬂturmak
yorucu de¤il mi?
Funda Arar: Çok seviyoruz ama
yoruluyoruz. ‹ki gün prova yap›yoruz.
Sonra çekimler… Hiç bilmedi¤imiz
flark›lar var. Bazen de hiç bilinmemifl
parçalar› özellikle seçiyoruz. Hiç
duyulmad›k flark›lar›… Ö¤renci gibi her
hafta çal›fl›yoruz. Biz güzel bir fley
yapmaya çal›fl›yoruz. Hep diyoruz;
“Sürç-ü lisan ettikse affola.”
Böylesi bir program için sa¤lam bir
müzik altyap›s› gerekiyor. Bu noktada
bize müzik geçmiﬂinizden bahseder
misiniz?
Funda Arar: Hep anlat›l›r ya… Müzi¤e
çocukken bafllad›m. Ben da aynan›n
karfl›s›nda elime f›rça al›p, flark›
söyleyenlerdenim. Ailem de bana büyük
destek oldu. Bu anlamda onlar›n da
hakk›n› ödeyemem. Genelde aileler
çocu¤unun herhangi bir sanat dal›na
karfl› e¤ilimi oldu¤unda biraz çekinirler.
“Aman bu çocuk çalg›c› olacak ya da
ressam olacak; aç kalacak” derler. Ama
benim ailem bana gerçekten çok destek
verdi. ‹lkokul s›ralar›nda müzik dersleri
almaya bafllad›m. Konservatuvara
girmemde destek oldular.
Konservatuvardan mezun olduktan sonra
iki sene ö¤retmenlik yapt›m. Sonra da
albümüm ç›kt›. Ben çok büyük
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problemler ve s›k›nt›lar çekmedim.
Allah bana çok yard›mc› oldu.
“fiansl›ym›fl›m” diyorum. Kap› kap›
gezersiniz, büyük s›k›nt›lar çekersiniz.
Benim Allah’a flükür flans›m yaver gitti,
bugünlere kadar geldim.
Sizin müzik yetene¤inizi ilk kim
keﬂfetti?
Funda Arar: ‹lkokulda ö¤retmenim
keflfetti.
Peki sizin de 2 y›ll›k müzik
ö¤retmenli¤iniz s›ras›nda yetene¤ini
keﬂfetti¤iniz ö¤rencileriniz oldu mu?
Ö¤retmenli¤i sevdiniz mi?
Funda Arar: Ben Ataköy’de 60. Y›l
‹lkö¤retim Okulu’nda iki y›l
ö¤retmenlik yapt›m. Ö¤retmenlik
yapmak istedim ama ben flark›
söylemeyi de hiçbir zaman b›rakmad›m.
‹nan›n ö¤retmenlikle ö¤rencilik
aras›nda da çok büyük fark yokmufl.

Ö¤rencilere müzi¤i sevdirdiysem bana
ne mutlu ki yine sevdiklerini biliyorum.
Benimle iyi anlafl›yorlard›. Koromuz
vard›. Bir sürü çocuk koroya girebilmek
için can at›yordu. Veliler geliyordu;
çocuklar›n› koroya almam›z için. Ben de
diyordum ki; sanatta torpil olmaz.
Derslerde çocuklar›n kulaklar›na da
bak›yordum. Derslerin d›fl›nda
çocuklar›n böyle bir projenin içinde
olmak hofluna gidiyordu.
Son zamanlarda türküden sanat
müzi¤ine kadar de¤iﬂik alanlarda ﬂark›
söyleyince, hayranlar›n›z sizi ‘Türk
sanat müzi¤ine’ çok yak›ﬂt›rd›lar. Bir
Türk sanat müzi¤i albümü yapacak
m›s›n›z?
Funda Arar: O tarz bir albüm olacak.
Ne aﬂamada bu albüm?
Funda Arar: Benim kafamda az çok
repertuvar belirlenmifl durumda ama flu
an s›ras› de¤il diye düflünüyorum. Biraz
daha vakti var. Herkesin böyle bir
beklenti içinde oldu¤unu da biliyorum
ama birazc›k daha zaman› var.
Muhakkak böyle bir albüm yapaca¤›m.
Bu hiçbir zaman ticari yönünü
düflünmeden yapaca¤›m bir albüm
olacak. Gerçekten de merakl›s›na,
sevenine bir albüm olacak.
Albümlerinizde ünlü ﬂairlerin
sözlerinden bestelenmiﬂ parçalar›
yorumlad›¤›n›z› görüyoruz. ﬁiiri sever
misiniz?
Funda Arar: Çok severim fliiri. fiiir de
okurum. Özel bir merak›m ve sevgim de
var fliire karfl›. O yüzden bestelenmifl
fliirleri okumak da keyif veriyor bana.
fiiiri bestelemek kolay de¤il. Onu metin
olarak okudu¤unuzda size bir duygu
aktar›m› olur. Melodi olarak
okundu¤unda ayn› hissiyat› vermesi
laz›m. Onu yakalamak çok zordur.
Yorumlayan kifli aç›s›ndan da bu kolay
de¤il. Besteleyen kifli aç›s›ndan da kolay
de¤il. Bizim bestelenmifl fliirler çok
sevildi. Bu Necip Faz›l K›sakürek’›n
Kald›r›mlar fliiri ile bafllad›. O albümde
Behçet Necatigil’in Sevgilerle fliiri de
vard›. Keza, Sevda Yan›¤› albümünde
Haberin Var m›? flark›s› da öyle. Bir
Ahmet Arif fliiri.
Son albümünüz ç›kal› ne kadar oldu?
Funda Arar: Bir sene oldu ama
insanlara yeni gibi geliyor. Demek ki

>>Vergi rekortmeni olmak istiyorum
Funda Arar’a “Muhasebecilerle aran›z nas›l?” diye soruyoruz. Hesap-kitap
iﬂlerinden çok fazla anlamad›¤›n› itiraf eden Arar, “Çok uzun y›llard›r
çal›ﬂt›¤›m bir muhasebecim var. ‹ﬂini de gerçekten iyi biliyor” diyor.
Vergilerini zaman›nda veren ve bunu takip eden bir sanatç› oldu¤unu
vurgulayan Arar, bütün sanatç›lar›n da vergiye hassasiyet göstermesi
gerekti¤ini söylüyor. Arar’a “Gün gelir, sanatç›lar aras›nda belki sizi de vergi
rekortmeni olarak görürüz” diyoruz. Bunun üzerine Arar, “‹nﬂallah çok
kazan›r›z; ben de güzel iﬂler yap›p, vergi rekortmeni olmay› çok isterim.
Yapt›¤›m›z iﬂin karﬂ›l›¤›nda ülkemize de vergi vermeliyiz” diye konuﬂuyor.

Seyrettiren de bunlar asl›nda… Keflke
“fiark›c›lar acaba bugün hangi flark›lar›
okuyacak?” diye seyredilse… Bu
düflüncede olanlar da vard›r ama
az›nl›kta… Ben yar›flmac›lar›n oraya
çok büyük ümitler besleyerek
gitmelerini istemiyorum. Ama o dönem
popüler oluyorlar; ondan sonra da geçip
gidiyorlar. Bu ac› bir fley. Ama bu
televizyon program›. Bunu unutmamak
gerekiyor. Yar›flmac›lar da bunu bilerek
kat›ls›nlar…
Ses sanatç›lar›n› zaman zaman farkl›
projelerde görebiliyoruz. Siz ﬂu ana
kadar oyunculuk yetene¤inizi hiç
s›nad›n›z m›?
Funda Arar: Ben bir kere Ruhsar
dizisine konuk oyuncu olarak
kat›lm›flt›m. Orada da kendi ismimle
sanatç› olarak bir rolüm vard›.
Kendimde oyunculuk potansiyelinin var
oldu¤unu biliyorum. Bir sinema filmi
olsun isterim. Zaten bir müzikal
yapmak istiyorum. Ama kendimin
sahneye koyaca¤› müzikli gösteri veya
içinde oyunlar›n, danslar›n, ufak
diyaloglar›n olaca¤› konser tad›nda bir
gösteri haz›rlamak istiyorum.
çabuk tüketilen bir albüm yapmam›fl›z.
Bu güzel bir fley.
Yeni albüm ç›kartma plan›n›z var m›?
Funda Arar: Yeni albüme daha zaman
var. Bir sonraki albümle bunun aras›nda
farkl› bir tarz yapmay› düflünüyorum.
Kendi tarz›m›n d›fl›nda bir fley yapmam
anlaml› olabilir. Kendi tarz›mda single
yapmam bir fley ifade etmez.
Sizin besteleriniz de var.
Funda Arar: Evet, Alagül albümümde
befl tane flark›m vard›. Bu albümümde de
var. Besteci kimli¤imi çok fazla öne
ç›kartm›yorum ben. Bunu çok fazla dile
de getirmiyorum.
Neden?
Funda Arar: Kendi yapt›klar›ma çok
daha fazla elefltirel gözle bak›yorum

herhalde. Bir baflka flark›y›
be¤enebiliyorum ama kendime karfl›
çok daha fazla ac›mas›z›m. Çok
yükseldi¤im bestelerimi koyuyorum
albümüme. Önümüzdeki albümde var
flark›lar›m.
Popstar gibi yetenek yar›ﬂmalar›n› nas›l
buluyorsunuz?
Funda Arar: Bunca senedir yap›lan
yar›flmalar içerisinde flimdiye kadar
benim tezimi çürütecek hiç kimse
ç›kmad›. Bir tanesi de s›yr›l›p gerçekten
bir popstar olamad› maalesef. Bunlar
birer televizyon program›. Raiting
yapma amaçl› programlar. “Gerçekten
bir yetenek bulal›m; müzikal anlamda
bir star yaratal›m” durumu yok.
Fark›ndaysan›z sürekli jüri üyeleri
aras›nda polemikler ya da yar›flmac›lar
aras›nda tart›flmalar yarat›l›yor.

Sanatç›lar› halktan kopuk zannederler
ama siz de bu ülkede yaﬂ›yorsunuz.
Türkiye cumhurbaﬂkanl›¤› seçimiyle
birlikte bir siyasi risk bekliyor. Siz neler
düﬂünüyorsunuz bu konuda?
Funda Arar: Türkiye’de hiçbir fley
güllük gülistanl›k de¤il. Kendi
sektörümüzden bahsettim size; ne kadar
kötü oldu¤umuzu anlatt›m. Her yeni
seçim bir panik yarat›yor halkta. Bu her
fleyi etkiliyor. ‹nflallah en iyi flekilde
bunu da atlat›r›z. Biz millet olarak
gerçekten çok büyük zorluklar›
atlatm›fl›z. Bunu da atlat›r›z. Yeter ki
sa¤duyulu olal›m. Yeter ki, bilinçli
olal›m. Yeter ki, insanlar›n birbirleriyle
iliflkileri sevgiye dayans›n. Birbirimize
kenetlenmemiz laz›m. Böyle bir
sevgisizlik seziyorum ben. Yunus Emre
ve Mevlana felsefesini örnek almal›y›z.
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Düﬂünceni yönet, stresi yen
‹fl odakl› yaflama felsefesinin ön plana
ç›kar›lmas›, stresli insan say›s›n› art›r›yor. Art›k,
baflar› kutsan›yor, baflar›s›zl›k d›fllan›yor. Baflar›,
parasal kazanç ve
mesleki kariyerde
edinilen geliflmeye
ba¤lan›yor. Bu da,
stresli bir yaflama
davetiye ç›kart›yor.
Stresle mücadele;
düflünce, davran›fl ve
yaflam tarz›n›
de¤ifltirmekten geçiyor.
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eni bir ﬂehre taﬂ›nmak, iﬂ de¤iﬂtirmek, evlenmek,
boﬂanmak, çocuk sahibi olmak, ölümler, s›navlar…
Hepsi birer stres kayna¤›. Baz›lar› pozitif olan bu stres
kaynaklar› d›ﬂ›nda iﬂ yaﬂam›ndaki stres farkl› bir olgu
olarak görülüyor. Yaﬂ, sosyal statü, cinsiyet, meslek fark›
olmaks›z›n herkesi etkileyen stres, modern dünyada kiﬂisel
beklentilerin yükselmesiyle art›ﬂ gösteriyor. ‹ﬂ, para, yaﬂam
tarz›, aile, eﬂ, sevgili, sosyal yaﬂam beklentilerinin giderek
daha kuﬂat›c› hale gelmesi stresin önemli tetikleyicisi olarak
kabul ediliyor. Yükselen beklentiler ayn› zamanda daha
yüksek hayal k›r›kl›klar› riski de yarat›yor. Bu ruh hali ise,
insanlar›n ve toplumlar›n stres düzeyini ikiye katl›yor.
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi ve Stres
Yönetimi E¤itmeni Doç. Dr. Tekin Akgeyik, stresi; insanlar›n,
beklentileri ile gerçekleﬂenler aras›ndaki farklara gösterdikleri
tepki olarak tan›ml›yor. Bu fark; ne kadar yüksekse, stres de o
kadar yükseliyor.
Akgeyik, stresin her zaman kötü bir ﬂey oldu¤u düﬂüncesine
kat›lm›yor. Stresi, negatif ve pozitif stres olmak üzere ikiye
ay›r›yor. Pozitif stresin; motivasyonu ve ilgiyi canl› tutmas›,

Kahkahayla stres at›n

Düflünceni de¤ifltir

Stresi yönetme tekniklerinin bafl›nda rahatlama yöntemleri geliyor.
Stresten ilk etkilenen sinir sistemi… Rahatlamayla, kalp at›fl›, kan
devir daimi, nefes alma h›z› devaml› olarak kontrol alt›na
al›nabiliyor. Zihninde stresi yaflayanlar›n, kaslar›nda kas›lma olur,
yorgunluk belirir. Rahatlama teknikleriyle, farkl› kas gruplar› gerilip
gevfletilir. Olumlu hayal kurma, görsellik yaratma da bir stres
yönetim takti¤i olarak kabul ediliyor. Bu yolla, bulunulan ortamdan
az da olsa uzaklafl›p iç dünyaya dönme sa¤lan›yor. Yaflanabilecek
olumlu anlar›, baflar›lar› hayal etmek stresi azalt›p, motivasyonu
art›r›yor. Gülmek, kahkaha atmak da, vücutta baz› olumlu
hormonlar›n salg›lanmas›na yol açarak, çal›flanlar›n mutlulu¤unda
etkili olan di¤er bir yöntem. Yoga, meditasyon, masaj, yeni hobiler
kazanma, d›fla dönük, sosyal olma da iflteki stresi azaltmada geçerli
yöntemler aras›nda s›ralan›yor.

Stres faktörlerinin insanlar üzerindeki olumsuz sonuçlar›n› en
aza indirgemek ve bu gerilim kaynaklar›yla bafla ç›kmak için
gösterilen çabalar, stres yönetimi teknikleri olarak
adland›r›l›yor. Stres yönetimi e¤itmeni Tekin Akgeyik'e göre,
stres yönetimi; 'düflünce biçimini de¤ifltirmek', 'davran›fl
biçimini de¤ifltirmek' ve 'yaflam tarz›n› de¤ifltirmek' fleklinde
üç teknikten olufluyor. Akgeyik, günlük yaflamda stresle bafl
etmede izlenebilecek basit yöntemleri flöyle s›ral›yor:
> Düzenli yaflamak.
> Sigara ve alkol gibi kötü al›flkanl›klardan kaç›nmak.
> Çat›flma yerine uzlaflmaya aç›k olmak.
> ‹letiflimi güçlendirmek, yeni al›flkanl›klar edinmek.
> Sosyal etkileflimi art›rmak.

Stresin belirtileri

mümkün olmad›¤›n›n alt›n› çiziyor. Spor, aﬂk,
zor koﬂullarla mücadele etmeyi teﬂvik
evlilik, terfi gibi pozitif stres kaynaklar›n›n
etmesi gibi olumlu etkileri bulunuyor.
yaﬂama renk katt›¤›n› dile getiriyor. Ancak
Buna karﬂ›l›k, yo¤un, uzun süreli ve
> Yorgunluk, bitkinlik > Kas gerginli¤i
özellikle çal›ﬂma ortam›nda yaﬂanan
yönetilemeyen negatif stres ise,
> Endifle > Haz›ms›zl›k> Asabiyet, titreme
stresin etkilerini tamamen ortadan
zihinsel, fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤a
> Uykusuzluk > So¤uk ve terli eller
kald›rmak ise zor görünüyor. Yap›lmas›
giderilemeyen zararlar veriyor.
> ‹fltahs›zl›k veya afl›r› yeme iste¤i
gereken ortamdaki stresi mümkün
Akgeyik, iﬂ ortam› ve özel
> Difl g›c›rdatma veya çeneyi s›kmak
oldu¤unca en aza indirmeye çal›ﬂmak.
yaﬂamdaki stres kaynaklar›n›n
> Zay›fl›k > Bafl dönmesi, bafl a¤r›s›
Akgeyik'e göre, stresi yönetmede
azalt›lmas›n›n kolay olmad›¤›na
> Mide a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, adale a¤r›s›
yap›lmas› gereken ilk ﬂey, düﬂünce
de¤inerek, "Stresle mücadelede,
biçimini de¤iﬂtirmek. Tekin Akgeyik,
kontrollü bir yaﬂam tarz›
düﬂünce gücünü de¤iﬂtirmek için de ﬂu
geliﬂtirmek ﬂart. Önemli olan stresin
tavsiyelerde bulunuyor:
kökenlerini bulmak ve onunla mücadele
"Güçsüzlü¤ü, moral bozuklu¤unu, baﬂar›s›zl›¤› unutmay›
etmek. Bu kapsamda 'fark›ndal›k' yani stresin
hedefleyen bir düﬂünce biçimi kurmak gerekir. Stres, pozitif
kayna¤›n› ya da nedenini fark etmek ve bununla nas›l baﬂa
düﬂünce yerine negatif alg›laman›n oldu¤u bir düﬂünce biçimi
ç›k›labilece¤ini de¤erlendirmek ve denge kurarak negatif stres
yarat›r. Pozitif düﬂünme tekni¤iyle bu tersine çevrilebilir.
koﬂullar›yla mücadele etmek gerekir" diyor.
Böylece güçlü yönlere odaklanmak, yaﬂan›lan stresli
BAfiARI KUTSANIYOR
olaylardan dersler ç›karmak, yeni f›rsatlar› aramak, pozitif
düﬂünmek ve de¤iﬂimi hedeflemek mümkün olur."
Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de, son y›llarda iﬂ
odakl› bir yaﬂama felsefesinin ön plana ç›kar›lmas› stresli
SA⁄LIKLI BESLEN‹N
insan say›s›n› art›r›yor. Akgeyik, iﬂkolikli¤in ciddi bir
Stres, kiﬂiyi patlamaya kadar götüren bir birikim sürecine
psikolojik yans›ma ve stres kayna¤› olarak görüldü¤üne
neden olabiliyor. Bu nedenle, stresle mücadelede di¤er önemli
dikkat çekerek, ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yor:
bir faktör, negatif stresi daha ilk aﬂamas›nda
"Bu durum, iﬂ merkezli bir yaﬂam felsefesini
farkedebilmek olarak görülüyor. Tekin Akgeyik,
egemen k›l›yor. Baﬂar› kutsan›yor,
süreç yeni baﬂlad›¤›nda al›nacak küçük
baﬂar›s›zl›k d›ﬂlan›yor. Baﬂar› parasal
tedbirlerle etkin bir stresle mücadele
kazanç ve mesleki kariyerde edinilen
stratejisi baﬂlat›labilece¤ine iﬂaret
geliﬂmeye ba¤lan›yor. Bu da,
ediyor:
iﬂyerinde daha güvensiz, yaln›z,
"Stresi yönetmede düzenlenmesi
çat›ﬂmac› ve sürekli rekabet
gereken alan yaﬂam tarz›d›r.
etmek zorunda olan bir kiﬂilik
Düzenli spor aktiviteleri ve
profili yarat›yor. Böyle bir
sa¤l›kl› diyet program› stresle
süreç, kaç›n›lmaz olarak
mücadelenin ilk ad›m›d›r. Hafta
stresli bir yaﬂama davetiye
en az 3 veya 4 gün en az 20
ç›kart›yor."
dakikal›k spor, dengeli ve sa¤l›kl›
Tamamen stressiz bir hayat
beslenme rejimi, her gece düzenli
mümkün mü? Stresle
olarak en az 7 saatlik uyku
yaﬂamaya al›ﬂmak m› gerekir?
program› stresle mücadeleye önemli
E¤itmen Akgeyik, yaﬂam›n her
bir katk› sa¤lar."
alan›nda stresten kaç›nman›n
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Evlilikte e-efl modas›
Evlilikler de art›k
elektronik ça¤a
uydu. ‹nternet
aflklar›, internet
evlilikleri, internet
sohbetleri moda…
Sanal alemde sörf
yaparken, bir t›k
ile eflinizi
bulman›z
mümkün. Ancak
uzmanlar, internet
evliliklerinin k›sa
sürdü¤ü
konusunda
uyar›yor.
‹SMMMO YAfiAM > Mart/Nisan 2007
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nnelerin o¤ullar›na
hamamda k›z be¤enme
dönemi kapand›.
Çöpçatan siteleri
sayesinde, sevgiliniz
veya eﬂinizde arad›¤›n›z
özellikleri yazarak, size
uygun olabilecek adaylar›n
kiﬂisel bilgilerine ve
foto¤raflar›na
ulaﬂabiliyorsunuz.
Ve internette yeni bir aﬂka
ad›m at›yorsunuz. Sabaha
kadar chatleﬂmeler,
sonras›nda telefon
görüﬂmesi ve birkaç
buluﬂma sonunda al›nan
evlilik karar›... Annenize

“müjde nur topu gibi egelinin olacak” diyorsunuz.
Aile büyükleriniz sizi, edü¤ünden vazgeçirmek için
büyük çaba sarf ediyor.
Sonuçta ya çevreniz ya da
e-aﬂk›n›z kazan›yor.
Ancak, arad›¤› gerçek aﬂk›
bulamayanlara bir çare
olarak gözüken sanal
evlilikler, ne yaz›k ki ço¤u
zaman hüsran ile
sonuçlan›yor.
Çünkü bireylerin sanal
alemde gizledikleri yönleri
ve geçmiﬂleri, evlilik ile
birlikte ortaya ç›k›yor.
e-Evliliklerin ömrü de ço¤u
zaman mevsimler gibi k›sa
olup, çabuk bitiyor.
Hatta yak›n gelecekte,
birkaç tuﬂ ile internette
evliliklerin yan›nda,
birkaç tuﬂ ile
internette
boﬂanmalar bile
baﬂlayabilir.

SANAL EVL‹L‹KLER KISA
Uzmanlar, son y›llarda h›zla
artan sanal evlilikler
karﬂ›s›nda kad›n ve erkekleri
uyararak, internet
evliliklerinin uzun
sürmedi¤ine dikkat çekiyor.
Evlilik gibi önemli bir
kararda gençlerin duygu,
düﬂünce ve paylaﬂ›mlar›n›
ekran yerine, yüz yüze
yans›tmalar› gerekti¤i
savunuluyor. Sanal dünyada
kiﬂilerin, birbirini görmeden,
sesini duymadan aﬂ›k
oldu¤una iﬂaret eden
uzmanlar, "Sanal alem,
hayaller kurulmas›yla gizem
kazan›yor. Diyelim ki
internette biriyle tan›ﬂan
kiﬂi, e-postan›n ard›ndan
sabahlara kadar chatleﬂmeye
baﬂl›yor. Bu s›rada
chatleﬂti¤i kiﬂi hakk›nda
hayali bir portre çiziyor.
Taraflar birbirlerini gördü¤ü
zaman ise, “Aaa... Hiç

bekledi¤im gibi
de¤ilmiﬂsiniz. Ben sizi, daha
yaﬂl›, daha uzun boylu veya
daha kilolu sanm›ﬂt›m" gibi
lâflar edilebiliyor. Uzmanlar
uyar›lar›n› ﬂöyle sürdürüyor:
"‹letiﬂim bir sanatt›r ve tüm
duyulara hitap ederek
ﬂekillenir. Bilgisayar
ekran›ndan hiçbir veri elde
edilmedi¤i için ilk
buluﬂmada; ‘Ben böyle
beklemiyordum’ denilmesi
de biraz garip. Zira, birkaç
görüﬂmenin sonunda evlilik
karar› al›nmas› da ciddi
riskler do¤urabiliyor.
Evlilikler; geçici hevesler,
anl›k zevkler gibi gelir-geçer
hayaller üzerine
kuruldu¤unda da k›sa
ömürlü oluyor. Çünkü sanal
dünyada; ne bir mutluluk, ne
kal›c› bir sevgi, ne de
fedakarl›k duygusu vard›r.
Sevgi ve aﬂk, internetin sanal
ve rastlant›sal dünyas›na
terk edilemeyecek kadar
önemlidir."
ÇÖPÇATAN S‹TELER‹
ARTIYOR
Ancak, uzmanlar›n olumsuz
görüﬂlerine ra¤men
dünyadaki çöpçatan siteleri
h›zla art›yor. Geçti¤imiz y›l
dünyadaki çöpçatan
sitelerinde, yüzde 16.4’lük
bir art›ﬂ yaﬂand›. Sanal
dünyada tan›ﬂ›p evlenmek
sadece ülkemizde de¤il,
ABD’de de tabu. ‹nternetin
arac› oldu¤u bir evlili¤e
dünyan›n hiçbir yerinde hoﬂ
bak›lm›yor. Buna ra¤men
arkadaﬂl›k siteleri t›ka basa
dolu. Amerika’da bu tür
siteleri 40 milyon kiﬂinin
kulland›¤› tahmin ediliyor.
Zira ülkemizde de, say› her
geçen gün art›yor.
Arkadaﬂl›k sitelerine her
geçen gün yenileri ekleniyor.
Sidney Üniversitesi Tatbiki
‹nsan Davran›ﬂlar› Bölümü
taraf›ndan ‹ngiltere, ABD ve
Avustralya’da yap›lan bir
araﬂt›rmaya göre; internette
dürüst davran›lm›yor.

Özellikle erkeklerin hemen
hemen hepsi evli olduklar›n›
gizliyor. 10 erkekten 6's›
meslekleri, yaﬂlar› ve
ekonomik durumlar›
konusunda chat
arkadaﬂlar›na yalan
söylüyor. Kad›nlar erkeklere
oranla çok daha samimi. Online iliﬂkilerde erkekler seks,
para ve menfaat ararken,
kad›nlar daha çok
duygusall›k ve maneviyat
bekliyor.
30’un üzerinde web sitesini
kapsayan ABD’li Jupiter
Reaearch’ün araﬂt›rmas›na
göre ise internetten randevu
vermek giderek
yayg›nlaﬂ›yor. Araﬂt›rmaya
göre bir ay içerisinde
çöpçatan sitelerini 34
milyon civar›nda insan
ziyaret ediyor ve bu
sitelerde ortalama 13
saatlerini geçiriyorlar.
Örne¤in bu sitelerden
‘Match.com’ ﬂu anda ayl›k
25 dolar abonelik ücreti
ödeyen 600 bin müﬂteriye
sahip ve ayda 15 milyon
dolar gelir elde ediyor.
Pazar›n 1 milyar dolara
ulaﬂt›¤› belirtiliyor. Bir
di¤er araﬂt›rma ise, zarar
eden internet ﬂirketlerinin
kurduklar› çöpçatan
siteleriyle kâra geçtiklerini
gösteriyor.
MUHAFAZAKAR ‹LG‹
Sanal alem, ‹slami cemaatini
de yaratt›. Diskoya, bara,
ç›lg›n konserlere gidemeyen,
tan›ﬂt›¤› ve be¤endi¤i kiﬂinin

Doland›r›c›lar
cirit at›yor
Sanal alemin kurban› olan
ve doland›r›lan binlerce kifli
mevcut. Bünyesinde 5
‘evlilik ve arkadafl’ sitesi
bulunan Deniz Web’in
yetkilileri, evlilik veya
arkadafl bulma sitelerine
kay›t olanlar aras›nda en
çok kad›nlar›n
doland›r›ld›¤›n› söylüyor.
Evlenme hayali kuran
kad›nlar karfl›s›ndakine
güveniyor ve tüm s›rlar›n›
verdi¤i için doland›r›l›yor.
Hatta internet çeteleri bile
var. Amerikan Kongresi,
2004 y›l›nda çöpçatan
sitelerine karfl› yasa tasar›s›
haz›rlad›. D›flifllerine
Bakanl›¤›’na ba¤l› ‹nsan
Kaçakç›l›¤› Dairesi, yabanc›
ülkelerden getirilen
kad›nlar›n uluslararas›
çöpçatanl›k flirketleri
taraf›ndan istismar
edilmesini önlemeye
çal›fl›yor.

elini s›kamayan
muhafazakar kesim de eﬂini
internette ar›yor. Helal
s›n›rlar içerisinde evlilik
niyetiyle tan›ﬂmak isteyenler
için kurulan
‹slamievlilik.com sitesinde,
üyeler be¤endikleri kiﬂiler ile
özel olarak mesajlaﬂabiliyor.
Siteyi kuran ‘Kalpten Abi’
yapt›¤› bir aç›klamada,
"Amac›m›z, evlilik niyetinde

‹haneti ele veren program
‘SpectorSoft’ adl› program, "çocuk ve çal›flanlar›n›z›n internette
yapt›¤› her fleyi gözleyin" slogan›yla yola ç›kt›ysa da en önemli
kullan›c›s› eflinden flüphelenenler oldu. SpectorSoft-‹nternet
Görüntüleme ve Gözetleme’nin "www.spectorsoft.com" adresine
girdi¤inizde, internet üzerinden siparifl edebilece¤iniz bir
program karfl›n›za ç›k›yor. Program sayesinde flüphe etti¤iniz
kiflinin bilgisayarda yapt›¤› her ifllemi (ziyaret etti¤i siteler, emailler, chat konuflmalar›, v.s) görebiliyorsunuz. Program›n
fiyat›, 69.95 ile 99.95 aras›nda de¤ifliyor.

olan inançl› insanlar›n ilk
tan›ﬂmalar›na ve birbirleri
hakk›nda ilk bilgileri
edinmelerine vesile olmak.
Bundan sonras› ise, bu
kiﬂilerin kendi tercih, gayret
ve niyetlerine göre
Rabbimizin takdir etti¤i
ﬂekilde sonuçlan›yor. Biz
sadece bu sonucun
gerçekleﬂmesine yönelik,
helal s›n›rlar› içerisinde, en
uygun platformu sa¤lamaya
çal›ﬂ›yoruz. Sanal evlilik,
görücü usulünün geliﬂmiﬂ
metodu oldu" diyor.
‹slamievlilik.com sitesi
sorular› aras›nda en çok
han›mlara tesettürlü olup
olmad›¤› soruluyor. Siteye
üye olanlara ‘yemin’ ﬂ›kk›
mevcut. 2004 y›l›nda yay›n
hayat›na giren
‹slamievlilik.com sitesinde
tan›ﬂ›p evlenenlerin say›s›n›n
100’ü geçti¤i kaydediliyor.
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S›nav Koç’lar›

kazand›r›r m›?
K›sa bir süre öncesine kadar ailelerin el yordam›yla üstlendi¤i S›nav
Koç’lu¤u, art›k bilimsel yöntemlerle psikolog e¤itmenler taraf›ndan
yap›l›yor. Psikolog Leyla Genç Akaçl›’ya göre, S›nav Koç’lu¤u alan
ö¤rencilerde baflar› performans› en az yüzde 30 oran›nda art›yor…
> > ‹lke Balkan
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KS ve ÖSS deyince
ilk akl›m›za gelen
“büyük s›nav”d›r.
Ço¤umuz, bu zorlu
s›navlardan geçtik.
Ve bugün de hepimizin
büyük yar›ﬂa haz›rlanan
baﬂta çocuklar› olmak
üzere yak›nlar› bulunuyor.
OKS, ÖSS’ye aç›lan bir
kap›. Çocu¤unuz,
Ortaö¤retim Kurumu
S›nav›nda (OKS) baﬂar›l›
olursa, alaca¤› yabanc› dil
a¤›rl›kl› kaliteli e¤itim, onu
Ö¤renci Seçme S›nav›

(ÖSS) yar›ﬂ›nda öne
taﬂ›yacak.
ÖSS s›nav› ise,
çocu¤unuzun mesle¤ini,
gelece¤ini belirleyecek.
Konu bu kadar önemli
olunca, k›sa bir süre
öncesine kadar, anne ve
babalar, araﬂt›rmalar›,
gözlemleri, önsezileriyle
çocuklar›n›n Koç’lar› yani
dan›ﬂmanlar› oldular.

SINAV KOÇ’LARININ Ö⁄RETT‹KLER‹

Ö¤renciye verilen e¤itimler
>> Motivasyonel süreçler nelerdir?
>> Dikkati ve konsantrasyonu art›rman›n yollar›
>> S›nav stratejileri
>> Motivasyon engellerinin tan›nmas› ve ortadan kald›r›lmas›
>> Hat›rlaman›n püf noktalar›
>> Derslere iliflkin önyarg›lar›n yok edilmesi
>> Özgüveni art›rman›n yollar›
>> ‹ç motivasyonu art›rman›n yollar›
>> Zaman denetimi ve planlamas›
>> ‹ç disiplini sa¤laman›n yollar›
>> Rekabet ve baflar›
>> Kazanman›n alt›n kurallar›
>> Özel hayat ve ö¤renim hayat›n›n dengelenmesi
>> Rahatlaman›n basit ama güçlü yollar›
>> Stresle bafla ç›kabilme
>> Duygu yönetimi
>> Kariyer planlama ve meslek seçimi
>> Alternatif düflünce e¤itimi
>> Kayg›s›z yüksek baflar›
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Anne-babaya verilen e¤itimler
>> Özgüven nas›l art›r›l›r?
>> Ailenin güçlerini birlefltirmesi
>> Motivasyon nas›l art›r›l›r?
>> Çocu¤unuzun geliflimsel özellikleri
>> Alternatif düflünce e¤itimi
>> Çocuklar aras› k›skançl›k
>> Çocu¤unuzun yeteneklerini tan›yor musunuz?
>> Aile içi iletiflim
>> S›nav›n kazan›lmas›nda etkiniz yüksek

Ailelerin biraz da el
yordam›yla yapt›¤› S›nav
Koç’lu¤u, art›k bilimsel
yöntemlerle psikolog
e¤itmenler taraf›ndan
veriliyor. Tüm dünyada
h›zla yay›lan Koç’luk
(Coaching) sistemini,
günümüzde neredeyse
hayat›n her alan›nda
görebilmek mümkün.
HAYATIN HER ALANINDA
Yaﬂam, Kariyer, Kurumsal,
Organizasyon, Sat›ﬂ,
E¤itim, Tak›m, Ö¤renci,
S›nav Koç’lar› sorunlar›
çözmek üzere
karﬂ›m›zdalar..
Bu yaz›m›zda ele ald›¤›m›z
S›nav Koç’lu¤u, hedef grup
olarak OKS ve ÖSS
s›navlar›na haz›rlanan
ö¤rencileri ele al›yor. S›nav
Koç’lu¤unun amac›,
üniversite ve lise giriﬂ
s›navlar›na haz›rlanan
ö¤rencilerin, baﬂar›lar›n›
art›racak yöntemleri
geliﬂtirmek, s›nava haz›rl›k
sürecinin çocuk ve aile için
sanc›s›z geçmesini
sa¤lamak ve gencin kariyer
plan›n› yapmak olarak
özetlenebilir. Koç’luk
çal›ﬂmas› ile baﬂar› art›ﬂ›n›
sa¤layacak unsurlar ortaya
ç›kart›l›yor; ö¤renci konu
hakk›nda
bilinçlendirilerek, baﬂar›l›
olmas› amaçlan›yor.

Y›k›c› kayg›
baflar›s›zl›k
getiriyor

Psikolog Leyla Genç Akaçl›’ya göre, S›nav Koç’lu¤u alan
ö¤rencilerde baﬂar› performans› en az yüzde 30 oran›nda art›yor…

YÜZDE 30 BAfiARI
Bu alan›n öncülerinden
Hayat›n ‹çinden Psikolojik
Dan›ﬂma Merkezi Baﬂkan›
Psikolog Leyla Genç Akaçl›,
S›nav Koç’lu¤unun di¤er
Koç’luklardan ayr›lan
taraf›n› ‘spesifik’ ve ‘hedef
odakl›’ olarak özetliyor.
Psikolog Ataçl›, OKS ve
ÖSS s›navlar›nda baﬂar›l›
olabilmek için, S›nav
Koç’lu¤unun katk›lar›n›
ﬂöyle aç›kl›yor:
“Öncelikle baﬂvuru
sahibinin, hayat öyküsü
al›n›r ve kendisine çeﬂitli
beceri, kariyer testleri
uygulan›r. Ard›ndan, baﬂar›
olgusuna yaklaﬂ›m biçimleri
sorgulan›r. Üçüncü ad›m,
kiﬂiyi motive eden motiflerin
ortaya ç›kart›lmas› ile ilgili
çal›ﬂmalar› kapsar.
Baﬂar› art›ﬂ›n› hedefleyen
kiﬂinin etrafl›ca
tan›nmas›n›n ard›ndan y›ll›k
çal›ﬂma ve hedef program›
yap›l›r. Y›ll›k program daha
sonra haftalara bölünür.
Ö¤renci ve Koç haftal›k plan
dahilinde çal›ﬂmalar›n›
yürütür. Ö¤renci ve Koç’un
belirledi¤i saat ve tarihlerde
bir araya gelinerek haftal›k
de¤erlendirmeler ve
s›navlar›n analizi yap›l›r.
Baﬂar›l› olman›n önündeki
engeller ve kiﬂinin
geliﬂtirmiﬂ oldu¤u direnç
odaklar› belirlenerek yok

edilir.
Sonraki aﬂamada ise, anne
baban›n tan›nmas› ile ilgili
iﬂlemlere baﬂlan›r.
Uygulaman›n ilerleyen
k›sm›nda, ö¤rencinin ve
ailenin ihtiyaç duydu¤u
e¤itim çal›ﬂmalar› yap›l›r.
Ö¤renci s›nava haz›rlan›rken
yaﬂad›¤› açmazlar› uzman
psikologlar yönetiminde aﬂar
ve baﬂar› performans› en az
yüzde 30 düzeyinde artar.”
BAfiARI GARANT‹ M‹?
Psikolog Akaçl›, “S›nav
Koç’lar› ö¤rencilere baﬂar›
garanti ediyorlar m›?”
sorusunu ﬂöyle yan›tl›yor:
“Baﬂar›s›zl›k nedenleri
araﬂt›r›ld›¤› ve tek tek
ay›kland›¤› için elbette
baﬂar› art›ﬂ› olacakt›r.
Ancak bu kiﬂinin
kapasitesine do¤ru orant›l›
bir baﬂar› art›ﬂ› olur. S›nav
Koç’lar› ders
ö¤retmeni de¤ildir,
S›nav Koç’lar›
ö¤renmeyi ö¤retirler.
Yap›lan analizlerle
baﬂar›s›zl›k
nedenleri
bulunur ve
tek tek
ortadan
kald›r›l›r.
Ayr›ca
kiﬂinin

motivasyon odaklar› tespit
edilir ve performans›n›
art›r›c› kiﬂiye özgü strateji
planlar› oluﬂturulur. Bu
çal›ﬂmalarda di¤er önemli
bir alan› psikolojik sa¤l›k
çal›ﬂmalar› kapsar.
Psikolojik sa¤l›k için kayg›
düzeyi ve duygu kontrolü
gibi konular öncelik teﬂkil
eder.”
Psikolog Akaçl›, S›nav
Koç’lu¤unun Türkiye için
yeni bir uygulama
oldu¤unu belirtirken,
taleplere zorlukla yan›t
verebildiklerine dikkat
çekiyor. Akaçl›, ö¤renciye
ayl›k maliyeti 280 YTL
olan S›nav Koç’lu¤u için
ö¤rencilerin s›nava son bir
ay kald›¤›nda bile
çal›ﬂmaya kat›labildiklerini
belirtiyor.

Psikolog Ali R›za Tanaltay,
ö¤rencilerdeki s›nav kayg›lar›n›n
psikolojik destekle aﬂ›labilece¤ini
belirterek ﬂu aç›klamalar› yap›yor:
> S›nav›, bugüne kadar ö¤rendi¤i
bilgileri de¤erlendirebilece¤i,
kendini s›nayaca¤› bir durum olarak
de¤il de, kiﬂili¤inin bir
de¤erlendirmesi olarak görmek,
gencin kayg› düzeyini yükseltir. Bu
duygulara bir de gencin çevresinin,
anne-babas›n›n, ö¤retmenlerinin
yüksek beklentileri eklenince
gencin yap›c› kayg› düzeyi olumsuz
boyuta taﬂ›narak y›k›c› kayg›
düzeyine eriﬂir.
> Y›k›c› kayg› düzeyi gencin
ö¤renim faaliyetlerini olumsuz
yönde etkilemeye baﬂl›yor. En çok
da dikkat mekanizmas› bundan
zarar görüyor. Genç, çal›ﬂma
sürecinden çok sonuca odaklan›yor.
Bir de gencin heyecanl› bir kiﬂilik
yap›s› varsa,
öz güven
eksikli¤i
içindeyse,
s›nava
haz›rlanma
enerjisini ,
stres ve
panikle
harcamaya baﬂl›yor, çal›ﬂma verimi
düﬂüyor, derslerde ve s›navlarda
dikkatini toplayam›yor, baﬂar›s›z
oluyor. ‘E¤er s›nav› kazanamazsam
ailemin yüzüne nas›l bakaca¤›m?’,
‘Gelece¤im ne olacak’ gibi
kayg›lar›n da eklenmesi ö¤renme
sürecinden uzaklaﬂmas›na yol
aç›yor.
> Düﬂüncelerimizin, duygular›m›z›
oluﬂturdu¤u gerçe¤inden hareketle,
ö¤rencilerin s›nava ve s›nav
haz›rl›¤›na iliﬂkin düﬂünce
sistemleri baﬂar›l› olmalar›nda en
etkili unsurlardan biridir.
> S›nav kayg›s› yap›c› kayg›dan
uzaklaﬂ›p, y›k›c› kayg›ya dönüﬂmüﬂ
gençlerin, y›k›c› kayg› düzeyi
artt›kça, baﬂlang›çta s›nav
öncesinde veya an›nda kendini
gösteren terleme, a¤›z kurulu¤u,
kar›n a¤r›s›, kalp çarp›nt›s› gibi
fizyolojik belirtiler giderek
gençlerin gelece¤ini etkileyecek
psikosomatik rahats›zl›klara
dönüﬂebilir. Bu safhaya
gelinmeden, s›nav öncesinde bu tip
s›k›nt›lar çeken gençlerin mutlaka
psikolojik yard›m almalar› gerekir.
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sa¤l›kl› yaﬂam

Bahar sizi yoruyorsa dikkat!
Bahar›n ola¤anüstü güzelliklerini yaflamak
istiyorsunuz ama kendinizi sürekli bitkin ve
güçsüz mü hissediyorsunuz? Siz bir bahar
yorgunusunuz. Aman dikkat! Bahar
yorgunlu¤u, önemli hastal›klar› tetikleyebilir.

En çok kimler bahar yorgunu?
>> Tansiyonu, kalp
hastal›¤›, alerjisi, nezlesi
olanlar ve
s›k a¤r› kesici ilaçlar
kullananlar.
>> Kan flekeri problemi
olanlar
>> Beslenme al›flkanl›¤›
bozukluklar› olanlar.
>> Yeteri kadar vitamin,
mineral almayanlar.
>> Tembel yaflayanlar.
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>> Tiroid bezi düzensiz
çal›flanlar.
>> Bir enfeksiyon hastal›¤›
olanlar.
>> Gürültülü, fazla s›cak ya
da so¤uk ortamlarda
çal›flanlar, stresli ifl yaflam›
olanlar, kirli havaya maruz
kalanlar.
>> Fazla kafein alanlar,
sigara, alkol ve madde
kullananlar.

> > ‹lke Balkan

ardelen, k›ﬂ›n olanca
sertli¤ine karﬂ› yapt›¤›
savaﬂ›n›, ilkbahar›n
baﬂlang›c› olan 21
Mart’ta kazan›r.
Kardelen’in kar› delip k›ﬂ›
yendi¤i o gün, Yeni Gün
anlam›na gelen Nevruz’un
baﬂlang›c›d›r. Ve Nevruz
ateﬂiyle bahar bayram›
kutlan›r.
Do¤a döngüsünde 21 Mart-20
Haziran dönemini kapsayan
ilkbahar, k›ﬂ›n so¤uk ve a¤›r
yüklerinden kurtulup, yaza
yak›nlaﬂman›n heyecan› ve
coﬂkusuyla sevgiyle
karﬂ›lan›r. Her ne kadar yaza
giriﬂ mevsimiyse de, hiç
bitmesin istenir. Do¤ada
çiçeklerini açt›¤› bu mevsim;
güneﬂe durmak, gezmek, aﬂ›k
olmak, güzellikleri yaﬂamak
için idealdir. Siz bahar›n tüm
güzelliklerini yaﬂamak
istersiniz ne var ki, her bahar
hemen herkeste nükseden
“bitkinlik, güçsüzlük, enerji
noksanl›¤›, isteksizlik,
uykusuzluk” gibi ﬂikayetler
önünüze bir engel gibi
dikiliverir. ‹lkbahar, tüm
güzelliklerine karﬂ›n ayn›
zamanda yorgunlu¤un, çeﬂitli
a¤r› ve alerjilerin nedenidir.

K

ENERJ‹N‹Z TÜKENEB‹L‹R
Akﬂamlar› ayn› saatte yat›yor
ancak sabahlar› daha geç
uyan›yor, yataktan
kalkmakta zorlan›yor,
vücudunuzda a¤r›lar
hissediyor, gün içinde
enerjinizin bitti¤ini
hissederek çabuk
yoruluyorsan›z, bahar
yorgunlu¤u sizin de kap›n›z›
çalm›ﬂ demektir.
Uzmanlara göre bahar
yorgunlu¤un belirtilerini
ﬂöyle s›ralamak mümkün:
Kas a¤r›lar›, omuz, s›rt ve

boyun a¤r›lar›. Yorgunlukla
birlikte konsantrasyon
bozuklu¤u, neﬂesizlik, aﬂ›r›
sinirlilik, haf›za zay›flamas›
ve uyku bozukluklar›.
Uyku ritmi bozuklu¤u;
uykuya dalma güçlü¤ü, bazen
de aﬂ›r› uyuklama hali olarak
da kendini gösterebilir. Baﬂ
a¤r›lar› da bahar
hastal›klar›n›n bir belirtisi
olurken; bazen de stres ve
ruhsal gerginli¤e ba¤l› olarak
barsak ve mide rahats›zl›klar›
görülebilir.
HAF‹FE ALMAYIN
Sözünü etti¤imiz bahar
semptomlar›na yakalansan›z
bile hasta say›lmazs›n›z
ancak sorunlar›n
kronikleﬂmemesi için gerekli
önlemleri mutlaka
almal›s›n›z. Baharla birlikte
nükseden yorgunluk haliniz,
ciddi bir hastal›¤›n›z›n
habercisi de olabilir.
Bahar yorgunlu¤unun ana
nedeni, güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz
kalma süresi ve mevsimsel
beslenme de¤iﬂikliklerinden
kaynaklan›yor. Ac›badem
Hastanesi ‹ç Hastal›klar›
Uzman› Prof. Dr. Koptagel
‹lgün’e göre, bahar
mevsiminde havadaki
elektrik yükü art›yor. Artan
elektrik yükü yorgunluk
belirtilerine ve hatta ruhsal
s›k›nt›lara yol aç›yor.
Prof. ‹lgün, büyük ﬂehirlerde
oturanlar› ise ﬂöyle uyar›yor:
“Havadaki elektrik yükü
özellikle büyük ﬂehirlerde
daha fazlad›r. Bu duruma bir
de hava kirlili¤i, sanayi
at›klar› ve trafik yo¤unlu¤u
eklenirse, belirtiler artar.
Bahar›n ve güneﬂin getirdi¤i
rehavete, stres ve gerginlik
duygusunun eklenmesi,
insanda mevcut olan birçok
hastal›¤› negatif yönde
etkilemektedir.”

sendromu diyoruz. Kas,
eklem ve baﬂ a¤r›lar›,
konsantrasyon güçlü¤ü,
sürekli uykuya e¤ilim,
dinlenememe gibi
durumlarla karakterize olan
kronik yorgunluk sendromu,
baharda alevlenme göstermiﬂ
olabilir.”

Yöneticilerde s›k görünüyor
Bahar yorgunlu¤u yaflayan kiflilerin durumu ifl yerlerine yans›yor.
Bu durumda çal›flanlar, ifl yorgunlu¤u ve tafl›d›klar› stres oran›nda
rahats›zl›k yafl›yorlar. E¤er, yöneticiyseniz ya da sorumlulu¤u a¤›r
bir iflte çal›fl›yorsan›z, halsizlik, k›r›kl›k, bo¤az, boyun, eklem ve bafl
a¤r›lar›yla geliflen kronik yorgunluk sendromuna yakalanma riskiniz
daha fazla demektir. Dinlenmek için süre ay›rmayan ve yüksek
aktivite ile çal›flanlarda bahar yorgunlu¤unun daha fazla
görüldü¤üne dikkat çeken uzmanlar, yo¤un bir tempo ile
çal›flanlar›n masalar›nda bile uygulayabilecekleri gevfleme,
relaksiyon teknikleri uygulamalar›n› öneriyorlar. Olaylara iyimser
ve olumlu bakmak yorgunluk giderici bir ilaç olarak öneriliyor.

B‹R HASTALIK MI?
Bahar mevsiminde havadaki
elektrik yükünün
fazlalaﬂmas›, alerjiye neden
olan ajanlarla birlikte stresin
ve vücuttaki oksijen
ihtiyac›n›n artmas› gibi
faktörler, asl›nda var olan
yorgunlu¤un daha çok
hissedilmesine neden oluyor.
Çünkü bahar mevsiminde
oksijen ihtiyac› ile birlikte
seratonin hormonunun
düzeyi art›yor, kalp at›ﬂlar›
h›zlan›yor ve daha çok enerji
tüketiliyor. Bu enerji
ihtiyac›n›n alt yap›s›, dengeli
ve düzenli beslenme, kaliteli
bir uyku, yeterli vitamin ve
mineral al›m› ve egzersiz ile
desteklenmedi¤i zaman
yorgunluk insan›n hayat›n›
daha çok etkiliyor.
‹ç Hastal›klar›
Uzman› Prof. Dr.
Zeynep Oﬂar,
baharda alevlenme
gösterip

yorgunlu¤a neden olan
bahar alerjilerine dikkat
çekiyor. Oﬂar, baharda
alerjik rinit’in daha fazla
görüldü¤ünü belirterek, ﬂu
bilgileri veriyor:
“Burundaki t›kan›kl›k gece
uykular›n› bozar, gündüze
yans›yan bir yorgunluk hali
ortaya ç›kar. Kiﬂi konsantre
olamaz; iﬂini do¤ru dürüst
yapamaz. Baﬂ ve kas a¤r›lar›
ortaya ç›kabilir. Ayr›ca
alerjiye yol açan bir tak›m
medyatörler vücutta
salg›lanmaya baﬂlar ve
bunlar da bahar aylar›nda
yorgunlu¤a yol açabilir.
Bahar yorgunlu¤u bir
hastal›k de¤ildir ancak
kronik yorgunluk sendromu
bir hastal›kt›r. Alt› aydan
uzun bir süre baﬂka bir
hastal›k nedeni
bulunmadan
devam eden
yorgunluk haline
kronik yorgunluk

ÜSTES‹NDEN GEL‹N
Prof. Dr. Oﬂar, baharda
yo¤un bir ﬂekilde hissedilen
yorgunlu¤un bir
nedeninin de baharla
gelen depresyonlar
oldu¤unu belirterek,
baharda geliﬂebilen
gizli depresyonun
da yorgunlu¤a neden
olabilece¤ine dikkat
çekiyor. Oﬂar’a göre
baharda yorgunlu¤a yol açan
di¤er hastal›klar da bahar da
ata¤a geçebilir. Örne¤in
böbrek üstü bezinin
yetersizli¤i, adison hastal›¤›,
ciddi bir ﬂeker hastal›¤›,
tiroid bezindeki fonksiyon
bozukluklar›, hipotiroidi
veya fark›na var›lmam›ﬂ bir
kanser, sinsi gidiﬂli bir
enfeksiyon hastal›¤›,
nörolojik hastal›klar, uyku
bozukluklar› ortaya ç›kan
ﬂiﬂmanl›k hali, multipl
skleroz gibi pek çok hastal›k
yorgunlu¤a neden olabilir.
Yorgunluk çok önemli bir
belirti çünkü ﬂeker
hastal›¤›ndan kalp
hastal›¤›na kadar pek çok
hastal›¤›n göstergesi olabilir.
O yüzden ‘Benim
yorgunlu¤um bahara ba¤l›’
deyip geçiﬂtirmemek laz›m.
Sebze-meyve tüketerek,
içilen su miktar›n› art›rarak,
aç›k havada yürüyüﬂ
yaparak, iyi ve kaliteli bir
uykuyla bahar
yorgunlu¤unun üstesinden
gelmek mümkün.. Uzman
Diyetisyen Dilara Koçak,

özellikle mevsim geçiﬂlerinde
ba¤›ﬂ›kl›k sistemiyle ilgili
daha dikkatli olunmas›n›n
önemine iﬂaret ediyor.
Bahar yorgunlu¤una güneﬂ
›ﬂ›¤›na maruz kalma süresi
ile mevsimsel beslenme
de¤iﬂikliklerinin neden
oldu¤unu ifade eden Koçak,
ﬂikayetlerin üstesinden
günde 5-6 porsiyon sebzemeyve tüketimi, C, A ve E
vitaminleri, selenyum ve
omega 3 kullan›m›,
içilen su
miktar›n›n
art›r›lmas›,
probiyotik ile
prebiyotik
içeren içecekler
tüketimi, güneﬂten
olabildi¤ince
yararlan›p aç›k havada
yürüyüﬂ yap›lmas›, iyi ve
kaliteli uyku, sentetik
yerine pamuklu k›yafetlerin
tercih edilmesi gibi çok basit
tedbirlerle gelinebilece¤ini
belirtiyor.

Bahar yorgunlu¤a karﬂ› en iyi ilaç
tatile ç›kmak. Birkaç günlü¤üne de
olsa kent d›ﬂ›na kaç›n. Her gün
sabahlar› aç karn›na en az 5 dakika
yürüyüﬂ yap›n. Bu yürüyüﬂleri güneﬂli
günlerde yapmaya özen gösterin.
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evim evim

Evinize de
bahar gelsin
Bahar geldi; do¤ada herﬂey yenileniyor.
ﬁimdi evinize sihirli dokunuﬂlar yapman›n
tam zaman›. Evinizde yapaca¤›n›z ufak
tefek de¤iﬂikliklerle fark yaratabilirsiniz.
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B

ahar demek, yenilenme
demek. Do¤ada
baﬂlayan de¤iﬂim, nice
güzellikleri de
beraberinde getirir,
hayat›m›z renklenir. Baharla
baﬂlayan de¤iﬂim, evlerde de
kendini hissettirir.
Sohbetlerde daha çok
duyulmaya baﬂlar "bahar
temizli¤i"... Bugün sadece
duvarlar›n boyanmas›, k›ﬂl›k
giysilerin ortadan
kald›r›lmas› olarak
anlaﬂ›lm›yor, bu yorucu
u¤raﬂ. Pek çok kiﬂi eﬂyalar›n›
de¤iﬂtirirken, buna imkan›
olmayanlar da
dekorasyonunda farkl›l›klar
yaratmaya çal›ﬂ›yor...
Asl›nda amaç hep ayn›:
Pencerenin ötesinde
hissetmeye baﬂlad›¤›m›z bu
güzel de¤iﬂimi, vaktimizi en
çok geçirdi¤imiz evimizde de
yakalamak...
E¤er duvarlar›n›z›
boyatacaks›n›z, lila, buz
mavisi ya da buz yeﬂili gibi
aç›k ama canl› renk tonlar›n›
kullanarak, mekana
hareketlilik katabilirsiniz.
Bugün, pek çok kiﬂi
duvarlar›n üstünü ve alt›n›
farkl› renklere boyat›p,
birleﬂme yerlerine bordür

çekerek de¤iﬂiklik yaratma
yoluna gidiyor. Siz de pek
çok çeﬂiti olan bu bordürler
aras›ndan yapaca¤›n›z
tercihle zevkinizi
yans›tabilirsiniz.
Kap›lar›n›z› boyamay›
düﬂünüyorsan›z, bunun için
de önerilerimiz var.
Duvarlar›n›z mat ise ya¤l›,
parlak ise yar› mat boyalar›
tercih edebilirsiniz. Birçok
aile a¤›rl›kl› olarak
kap›lar›n› beyaz ya da
kahverengiye boyuyor. Bu
kez biraz da canl› renkleri
neden kullanmayas›n›z...
Örne¤in duvarlar›n›z krem
rengindeyse kap›lar›n›z›n
f›st›k yeﬂiline boyarsan›z,
harika görünebilir.
KOLTUKLARINIZI G‹YD‹R‹N
Evinizdeki eﬂyalar›
yenilemek yerine çok para
harcamadan de¤iﬂik bir hava
yaratmak istiyorsan›z, en
uygun olan› koltuk örtüleri
ve yast›klar› de¤iﬂtirmektir.
Bir süredir kulland›¤›n›z
koltu¤unuzun renginden
s›k›ld›ysan›z, onu daha hoﬂ
görünür bir hale
sokabilirsiniz. Koltuklar›n›za
örtece¤iniz ﬂallar ve örtüler
sayesinde hem

Eviniz
çiçek
açs›n

>> Ev dekorasyonunda çiçeklerin de ayr›
bir önemi var. Çiçekleri kullanarak
evinize bahar› tafl›yabilirsiniz.
>> Uzmanlara göre evin düzeni, insan›n
ruh halinin aynas›d›r. Çiçekler moral
konusunda da etkilidir, insana huzur
verir.

kirlenmelerinin önüne
geçersiniz hem de onlar› yeni
bir görünüme
kavuﬂturursunuz. Ev ürünleri
satan firmalar, her zevke göre
k›rlent ve yast›k seçenekleri
sunuyor. Düz ve aç›k
renkteki koltuklar›n›z›
rengarenk yast›klarla
hareketlendirebilirsiniz. Evin
her hangi bir yerinde c›v›l
c›v›l renklerdeki yast›klar›
aksesuar olarak yerde
geliﬂigüzel kullanabilirsiniz.
Salonda yapabilece¤iniz
detay de¤iﬂikliklerinden biri
de abajurlar… Abajur
ayaklar›n›n modas› çok
çabuk de¤iﬂmez. Bu
kapsamda abajur ﬂapkas›n›
de¤iﬂtirerek evinize farkl› bir
görünüm kazand›rabilirsiniz.
HALIYI MERKEZ ALIN
Dekorasyonda hal›n›n ayr›
yeri vard›r. Bir odan›n genel
görünümünde hal›n›n büyük
etkisi olur. Mekanda oldukça
geniﬂ alanlar› kaplad›¤›ndan
yap›lan tercihe göre hal› bir
odada sadelik, yumuﬂakl›k,
rahatl›k ve yaﬂanabilirlik
sa¤layabilir. Bu noktada
do¤ru hal›n›n seçimi önemli.
E¤er ﬂu s›ralar yeni bir hal›
alacaksan›z öncelikle hal›n›n

zarif bir arka plan ö¤esi mi,
yoksa odan›n görünümünde
dikkat merkezi mi olaca¤›na
karar vermeniz gerekir.
Tercihiniz zarif bir arka plan
olmas›ysa, bej, gri, toprak
tonlar› gibi renk gruplar›ndan
seçim yapmal›s›n›z.
E¤er hal›n›z›n mekanda
bask›n olmas›na ve etki
yaratmas›n› istiyorsan›z hoﬂ
bir bordo, nefti yeﬂil ya da
turuncu gibi göze çarpan
renklerden yana tercih
yapmal›s›n›z. Yeni ya da eski
olsun mobilyalar›n renginin
hal› seçiminde etkisi vard›r.
E¤er mobilyalar›n›z koyu
renkte ise, mobilyan›z›n
kendini çok daha güzel
göstermesi için aç›k renkte
olan hal›lar› tercih etmeniz
do¤ru olacakt›r. E¤er aç›k
renkteki bir mobilyay› aç›k
renkteki bir hal›yla
kullan›rsan›z, bu pek do¤ru

olmaz. Çünkü kontrast
oluﬂturmak için aç›k renkli
mobilya tak›mlar›, koyu
renkteki bir hal›yla daha
uyumludur.
E¤er "Mobilyalar›mda
de¤iﬂiklik yapmak
istiyorum" diyorsan›z, hem
yerden kazanmak hem de
mekana samimi bir hava
katmak için modüler
mobilya tercih
edebilirsiniz. Mobilyalarda
bu sene parlak ve cilal›
modellerin ön plana
ç›kt›¤›n› belirtelim. Ayr›ca
görkemli avizeler de
yeniden dikkat çekiyor...
Unutmay›n, güzel ev,
pahal› ve gösteriﬂli
mobilyalar kullan›larak
gerçekleﬂtirilmiﬂ bir ev
demek de¤ildir. Önemli
olan neyin nereye, nas›l bir
ahenk içinde yerleﬂtirilmiﬂ
olmas›d›r. Art›k her ﬂey
kiﬂinin zevkine
odaklan›yor. Modern
çizgiler taﬂ›yan bir evde 5060 y›l öncesini and›ran
objeler kullan›labiliyor.
Modern görünümlü bir
masan›n etraf›na antika
sandalyeler koyularak
post-modern bir görünüm
yarat›labiliyor.

>> Evinize giren bir kifli için ilk etkilemeyi
yapan antre ve holdür. Buralarda iri,
görkemli çiçekler tercih edilebilir. Ayr›ca
antrenize kap›dan giriflte görünebilecek
flekilde bir çiçekçiden alaca¤›n›z simit
çelengi asabilirsiniz. Buradaki çiçekler
soldu¤unda, taze çiçekler eklersiniz.
Çiçeklerinizin kokusu, misafirlerinizde
hofl etki yaratacakt›r.
>> Oturma odan›zda yere koyaca¤›n›z
büyük bir vazoya yerlefltirece¤iniz
antorium, lillium, orkide gibi çiçekler
evinizin havas›n› de¤ifltirecektir.
>> Bir ev han›m›n›n vaktinin en çok geçti¤i
yerlerden olan mutfa¤a ise özellikle
pencere kenar›na ›fl›ktan hofllanan saks›
çiçekleri uygundur. Saks› yerine
kullanmad›¤›n›z eski çaydanl›klar›, klasik
semaverleri çiçeklerle buluflturmak
etkileyici bir görüntü oluflturacakt›r.
>> Ev kozmeti¤i ürünleri de son y›llarda
evin havas›n› de¤ifltirmek için kullan›lan
temel unsurlardan. Farkl› biçimlerde
sat›lan ev kokular› sadece evdeki kötü
kokular› yok etmiyor ayn› zamanda
estetik görüntüleriyle mekana renk
kat›yor.
>> Kokulu mumlar›n her zevke uygun
çeflidi bulunuyor. Lavanta, amber,
bambu, tarç›n, çikolata, gül, vanilya gibi
farkl› aromalarla bahar havas›n› evinize
tafl›yabilirsiniz...
>> Ayr›ca do¤adan çeflitli objeleri evinize
tafl›mak, iç mekanda mucize etkisi
yaratacakt›r. Midye kabuklar›, mercan,
çak›l tafllar› ortama pozitif enerji
yayacakt›r.
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dostlar›m›z
Dostlar›m›z için de hamilelik ve do¤um bir mucize… Kediler
ve köpeklerin hamileli¤i ortalama 60 gün sürer. Bu
dönemde dostlar›m›za özen gösterin. Beslenme, do¤um
yerinin seçimi konusunda yard›m›n›z olabilir ama normal
ﬂartlarda do¤um sürecine fazla müdahale etmeyin.

K›z›m anne oldu

O

nu ya¤murlu bir
günde sokakta
bulmuﬂlar. Minik
gözlerini korkuyla
açm›ﬂ, arabalar›n
aras›nda nereye gidece¤ini
ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir haldeyken…
Hayat›ma kendisi küçük
ama anlam› büyük bir
hediye olarak girdi¤i gün,
bu dünyada kaç günlük
oldu¤unu bilmiyordum.
Veteriner tahminen 10
günlük oldu¤unu söyledi.
Ard›ndan da ekledi: "Bu
diﬂi bir kedi." O günden
sonra benim k›z›m oldu.
Küçük k›z›m göz aç›p
kapay›ncaya kadar büyüdü.
ﬁimdi anne olmaya
haz›rlan›yor.
Rüyamda farkl› renklerde
tam 6 yavrusu oldu¤unu
gördüm. Kimisinin rengi
mavi, kimisinin ise siyaht›.
Bakt›m içlerinden bir
tanesi ona t›pa t›p
benziyordu. ﬁimdi
heyecanla onun yavrular›n›
dünya gözüyle görece¤im
günü bekliyorum.
Do¤um, do¤an›n en
muhteﬂem gösterilerinden
biri… Dostlar›m›z içinde
böyle oldu¤una emin
olabilirsiniz. Gerek kediler,
gerekse köpekler hamile
oldu¤unda hassas bir bak›m
ister. Bazen sokakta
gördü¤ümüz hamile bir dost
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için mutlaka yapabilece¤iniz
bir ﬂeyler var. Ama bunun
için de bilgilenmeniz ﬂart.
NORMAL YAﬁAMA DEVAM
Önce kedi dostlar›m›zla ilgili
bilgi vererek baﬂlayal›m.
Kedilerin hamilelik süresi
ortalama olarak 63-68 gün.
Kediler hamile kald›ktan 2-3
hafta sonra art›k çiftleﬂme
iste¤i göstermez. Bu
dönemde gö¤üs uçlar›
belirginleﬂmeye baﬂlayan
dostlar›m›z, ayn› zamanda
tombullaﬂmaya da baﬂlar.
Kediler hamilelikleri
boyunca normal kilolar›n›n
ancak yüzde 20-25 fazlas›na
ç›karlar. Ancak dördüncü
haftaya gelene kadar
dostlar›m›z›n karn›nda bir
ﬂiﬂlik göremezsiniz.

20 DAK‹KALIK BEBEK
Peki kediniz için do¤um
zaman›n›n yaklaﬂt›¤›n› nas›l
anlayacaks›n›z? O muhteﬂem
saatlerin baﬂlamas›ndan önce
kediniz a¤z›n› ﬂap›rdatmaya
baﬂlar. Yatt›¤› yere mukoza
salg›lar› b›rakmas› da normal.
Nefes al›ﬂlar› h›zlanan
dostunuzun miyavlayarak
dolaﬂma e¤iliminde oldu¤unu
gözleyebilirsiniz. Do¤um
kesesinin görünmesiyle de
do¤umun baﬂlad›¤›n›
anlayabilirsiniz. Bu durumda
kedinizin alt›nda geniﬂ bir
havlu ya da bez olmas›nda
fayda var. Tabii do¤um
yerinin temizli¤i de ﬂart.
‹lk bebek 20 dakika içinde
do¤ar. Di¤er bebekler de peﬂ
peﬂe gelir. Bazen do¤umun
tamamlanmas› 24 saat

sürebilir. Anne kedi, bebek
ile aras›ndaki kordon ba¤›n›
diﬂi ile keser ve plasentay›
genelde yer. Bu sokak
kedileri için ilk de¤erli
besindir. Bebekler do¤ar
do¤maz annelerinin kar›n
bölgesinde toplaﬂ›rlar ve
annelerinin memelerine
uzan›rlar. Kedi yavrular›
nispeten sa¤›rd›r ve gözleri
henüz görmez.
YAVRUYA SAH‹P ÇIKIN
Genelde kediler bir do¤umda
2 ila 6 aras›nda bebek
do¤ururlar. Normal
do¤umlarda kedilere
kesinlikle müdahale
edilmemeli. Odada sadece
gözlemci olarak bulunulmal›.
Baz› kediler yan›nda
birilerinin ya da baﬂka bir
kedinin olmas›ndan da
hoﬂlanmaz. Yine baz›
kediler do¤um
sonras›nda yavrular›na
dokunulmas›n› istemez.
Buna da sayg› duymal›.
Ayr›ca do¤um
sonras›nda yavru
kedileri ne sebeple
olursa olsun,
annelerinden
ay›rmamal›; hatta ev
içinde gezdirmeye
çal›ﬂmamal›s›n›z.
Genelde ilk kez anne
olacak kedilerin
do¤umdan ürkmesi ve
çocuklar›n› istememesi

Dostlar›n beslenmesi özen ister
gibi kayg› verici durumlar da
yaﬂanabilir. Tüm
çabalar›n›za ra¤men anne
kedi yavrular›na sahip
ç›km›yorsa, iﬂ size düﬂüyor
demektir. Veterinerinizden
de destek alarak yavru
kedileri yaﬂatma çabas›
vermelisiniz.
KÖPEKLERDE HAM‹LEL‹K
Tüm diﬂilerde oldu¤u gibi
köpek dostlar›m›z için de
hamilelik ve do¤um, özel bir
dönem. Köpeklerde
hamilelikle hormonlarda
farkl›laﬂma olur. Do¤um için
güvenli bir yer arayan
köpekler do¤um sonras›nda
bazen olumlu bazen de
olumsuzluklar yaﬂayabilir.
Baz› köpekler do¤um
sonras›nda yavrular›na
tamamen ilgisiz kal›r. Baz›
köpekler hamilelik öncesinde
sald›rgan bir tav›r

sergilerken, hamilelikle
birlikte tav›rlar›nda
yumuﬂama gözlenebilir.
Köpekler hamilelik
döneminde genellikle yavaﬂ
hareketler sergiler.
Do¤um için anne köpe¤in
seçti¤i yere müdahale
edilmemeli. ‹kinci müdahale
edilmemesi gerekli durum ise
do¤umun gidiﬂat›. E¤er
dostlar›n›z izin verirse,
okﬂayarak yan›nda
kalabilirsiniz. E¤er yan›na
gitti¤inizde huzursuzlanarak
yerini de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂ›yorsa, do¤umu uzaktan
izlemekle yetinmelisiniz.
63 GÜNLÜK ANNEL‹K
Diﬂi köpeklerde hamilelik
yaklaﬂ›k 63 gün sürer.
Hamileli¤in belirtileri iﬂtah,
kiloda art›ﬂ ve memelerin
büyümesi olarak say›labilir.
Do¤um zaman› yaklaﬂt›kça

>> Hamile kedilerin beslenmesine özen gösterilmesi gerekli. Genelde
normal beslenmesine devam edilmeli ancak daha besleyici yiyecekler
verilmeli.
>> Hamile kedilerin beslenmesinde aﬂ›r›ya kaç›lmamal› çünkü
dostunuzu kontrol etmezseniz aﬂ›r› kilo alabilir.
>> Hamile kedilerde genelde hemoroid s›k›nt›s› yaﬂayabilirler. Bu
durumda veterinerden destek alman›zda fayda var. Kat› beslenme yerine
sulu beslenme de bu rahats›zl›¤a çare olabilir.
>> Hamilelik döneminde diﬂi köpe¤in çok iyi beslenmesi ﬂart. Do¤umdan
birkaç gün önce, diﬂi köpe¤iniz yeme¤ini geri çevirebilir ve yavrular›n›
do¤urmay› düﬂündü¤ü yerde yuvas›n› kurmaya baﬂlar.

köpekler de do¤um yeri
aramaya baﬂlar. Onu daha
önceden bir do¤um sand›¤›na
al›ﬂt›rmad›ysan›z, sizin
dolab›n›z›n içini, yata¤›n›z›n
alt›ndaki boﬂlu¤u da sizin
tercih etmeyece¤iniz
herhangi bir yeri seçebilir.
Do¤um baﬂlamadan k›sa bir
süre önce köpe¤in vücut ›s›s›
düﬂer. Yaklaﬂ›k 24 saat sonra
ilk sanc›lar›n baﬂlamas›
beklenebilir. O zaman diﬂi

Do¤um yeri nas›l olmal›?
>> Hamile kediler do¤umdan yaklaﬂ›k bir hafta önce
do¤um için uygun ve güvenilir bir yer aramaya baﬂlar.
>> Ev kedileri için en uygun mekan giysi dolap
içleridir. Ama uygun bir köﬂeye konulmuﬂ bir sepet ya
da geniﬂ bir kutu hamile kedi taraf›ndan do¤umhane
ve bebeklerin ilk günlerinin yuvas› olarak seçilir.
>> Hamile kedileri do¤um yeri konusunda zorlamay›n.
Seçimi ona b›rak›n.
>> Do¤um zaman› yaklaﬂt›kça köpekler de do¤um yeri

aramaya baﬂlar. Onu daha önceden bir do¤um
sand›¤›na al›ﬂt›rmad›ysan›z, sizin dolab›n›z›n içini,
yata¤›n›z›n alt›ndaki boﬂlu¤u da sizin tercih
etmeyece¤iniz herhangi bir yeri seçebilir.
>> Do¤um sand›¤›nda diﬂinin istedi¤i kadar yer
olmal›. ‹ki alçak taraf› olmal› ve s›cak, kuru,
cereyanlardan uzak bir yerde bulunmal›.
>> Yumuﬂakl›k ve temizlik için sand›¤›n alt›na havlu
ve baﬂka yumuﬂak malzemeler koyabilirsiniz.

köpek h›zla solumaya,
huzursuz görünmeye ve
bazen kusmaya baﬂlar.
Kusma, do¤umun baﬂlad›¤›
s›rada normaldir, ancak
devam etmesi halinde bir
hastal›¤›n habercisi olabilir.
Normal, sa¤l›kl› bir köpek
genelde kolay do¤um yapar,
bir doktorun yard›m›na gerek
duymaz. Her yavru kendi
plasentas› içinde do¤ar,
ancak yavru nefes almaya
baﬂlamadan önce bu
plasentan›n al›nmas› gerekir.
Genelde diﬂi köpek bu iﬂi
hemen yerine getirir ve göbek
ba¤›n› da keser. Do¤umdan
sonra yavrular›, onlar›
temizlemek ve solunumlar›n›
sa¤lamak için yalay›p durur.
Bu yalama tam 3 hafta
sürebilir. Normal
do¤umlarda dostlar›n›z›n size
çok ihtiyac› olmayabilir ama
ola¤anüstü durumlara karﬂ›
da tetikte olman›z› öneririz.
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lezzet
Anadolu topraklar›n›n binlerce y›ld›r unutulmaya yüz tutan
lezzetleri Çiya Sofras›’nda yeniden diriliyor. 4 bin Anadolu
yeme¤inin tarifini ve öyküsünü toplayan Çiya’n›n sahibi Musa
Da¤deviren, ‘yemek kültürü enstitüsü’ kurmay› hedefliyor.

Geleneksel lezzetleri
günümüze tafl›yor
> > Leyla Y›ld›r›m

Çiya’n›n sahibi Musa Da¤deviren

S

irmo, çaﬂ›r, yemlik,
koçkoz, hardal, keçi
sakal›, zillop, gelincik
çiçe¤i, sak›z a¤ac› filizi,
kiﬂkiﬂ, zahter, tarhur,
haspir… Ço¤umuzun ad›n›
bile bilmedi¤i bu otlar;
Anadolu’nun bereketli
Mönü her gün de¤ifliyor
topraklar›nda yetiﬂiyor.
Anadolu’daki 200
> Kad›köy Bal›kç›lar Çarﬂ›s› içinde
çeﬂidin üzerindeki
3 Çiya restoran› bulunuyor.
ottan, bine
> Her gün 12.00 ile 23.00 aras›nda hizmet veriyor.
yak›n
> Çiya’ya gitmeden önce internet sitesinden (www.ciya.com.tr)
unutulmaya
günün yeme¤ine bak›n. Zira gelen otlara göre günün mönüsü oluﬂuyor.
yüz tutan
> Çorba, günün sebze veya et yeme¤i, meze ve tatl›dan oluﬂan
yeme¤in
mönü kiﬂi baﬂ›, 15 YTL ile 30 YTL aras›nda de¤iﬂiyor.
yap›ld›¤›n›
> Restoranlarda alkol bulunmuyor.
biliyor
> Çiya’ya (0216) 330 31 90 ve (0216) 418 51 15 nolu
musunuz?...
telefonlardan ulaﬂarak rezervasyon
Çiya
Sofras›’nda;
yapt›rabilirsiniz.
Mezopotamya’dan
Osmanl›’ya, Balkanlar’dan
Kafkasya’ya kadar geniﬂ bir
co¤rafyada unutulmaya yüz
tutmuﬂ binlerce yemek
aras›nda adeta bir lezzet
serüvenine dalabilirsiniz.
Yöresel yemekler,
Anadolu’nun dört bir
yan›ndan getirilen otlar ile
gelenek ve göreneklere göre
haz›rlan›yor.
20 y›ld›r Kad›köy Çarﬂ›s›’n›n
içinde yer alan Çiya’ya
gitti¤inizde; siyasetçilerden
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Mübarek otu

gazetecilere, sanatç›lardan
futbolculara kadar birçok
ünlü simay› görebilirsiniz.
Üsküdar’daki evinde davet
veren Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an,
misafirlerine Çiya’dan
ald›¤› yemekler ile
Anadolu’nun unutulmaya
yüz tutan lezzetlerini ikram
ediyor. Yaln›zca
Kad›köylülerin de¤il
‹stanbullular›n gözde lezzet
mekanlar›ndan olan Çiya,
son y›llarda Avrupal› ve
Amerikal› turistlerin de
u¤rak yeri.
OTA GÖRE YEMEK
Çeﬂitli dillerde ‘da¤,
k›v›lc›m, sevda, iksir’
anlamlar›na gelen Çiya,
1987 y›l›nda Kad›köy
Çarﬂ›s› içinde mütevaz› bir
kebap lokantas› olarak
faaliyetine baﬂlam›ﬂ.. Bugün
çarﬂ› içinde birbirine birkaç
metre uzakl›kta, 3 tane Çiya
var. Çiya’lardan 2’si kebap,
biri ise Çiya Sofras› olarak
hizmet veriyor. Çiya
Sofras›, 2 bin y›ll›k
lezzetleri günümüze taﬂ›yor.
Çeﬂitli bölgelerden her gün
taze otlar›n geldi¤i Çiya’da,
o gün hangi ot geldi ise, o
otun yeme¤i piﬂiyor.
Mönüdeki birkaç yeme¤i
hemen sayal›m… Mübarek

> MALZEMELER
(4 kiflilik)

> MALZEMELER
(6 kiflilik)

600 gr
mübarek
dikeni
Yar›m kilo
kuzu eti
2 tane ekfli
da¤ elmas›
1 çay kafl›¤›
s›zma zeytin
ya¤›
1 adet yumurta

1 kilo patl›can
2 litre üzüm
pekmezi
Yar›m limon
5 veya 6 adet
karanfil
250 gram
sönmemifl
kireç

>> MÜBAREK D‹KEN‹ (VEYA fiEVKET‹ BOSTAN)

>> PATLICAN TATLISI

> YAPILIfiI
Mübarek dikeninin yeﬂil k›s›mlar› ve kuzu eti kuﬂbaﬂ› ﬂeklinde do¤ran›r ve 1
litrelik suyun içinde k›s›k ateﬂte piﬂirilmeye baﬂlan›r. Tencerenin üzerinde oluﬂan
köpük, kaﬂ›k yard›m›yla at›l›r. Etler yumuﬂamaya baﬂlad›ktan sonra, do¤ranm›ﬂ
mübarek dikeni ocaktaki suya at›l›r. Birlikte kaynamaya b›rak›l›r. Bir tavada,
rendelenmiﬂ da¤ elmas› zeytinya¤› içinde yaklaﬂ›k 10 dakika kavrulur. Kavrulan
da¤ elmas›, piﬂmekte olan yeme¤in üzerine dökülür. Daha sonra, 1 limon suyu ile
yumurta ç›rp›l›r. Kar›ﬂ›m az az tencereye dökülerek yeme¤e kar›ﬂt›r›l›r.

> YAPILIfiI
Sonbaharda ç›kan küçük patl›canlardan al›n›r. Patl›can›n çekirdek k›sm›
oyulup ç›kar›l›r. Patl›canlar so¤uk suda iyice y›kan›r. 5 litrelik suya, 250
gram sönmemiﬂ kireç konulur ve kar›ﬂt›r›l›r. Patl›canlar, kireçli suyun
oldu¤u kapta 7 ile 8 saat bekletilir. Sonra iyice y›kan›r ve yar›m limon ile
ovulur. Di¤er tarafta 2 litre üzüm pekmezi, 3 su barda¤› su ile kar›ﬂt›r›l›r.
Kar›ﬂ›m, k›s›k ateﬂte kaynamaya b›rak›l›r. Kaynamas›na yak›n içine
karanfiller ve patl›canlar at›l›r. Patl›canlar k›s›k ateﬂte 1.5 saat piﬂirilir.

yeme¤i, dikenucu, mendi
kavurmas›, arapsaç›, Isp›t
kavurma, firik pilav›,
s›k›lmahﬂi, mualle, dövme,
unut beni, maﬂ çorbas›,
malh›tal› çorba, kömeç aﬂ›,
sitti simidi, mumbar, felafeli,
lahm› kiraz, börg, anal› k›zl›,
do¤rama, piﬂik köftesi, za¤l›
köfte, kuymak, y›lan çorbas›,
yeﬂil erik tavas›… Liste böyle
uzay›p gidiyor.
E¤er, y›lan çorbas› var ise
tad›na mutlaka bak›n. Zira
60 saatte haz›rlanan çorba,
birçok iﬂlemden geçtikten
sonra sofralar›m›za geliyor.
Ne de olsa bahar geldi. Art›k
Çiya’da, hardal otu, aﬂ otu,
ça¤lar, keçi sakal› gibi çeﬂitli
otlardan haz›rlanan yöresel
sebze ve et yemeklerini de
tadabilirsiniz.
4 B‹N YEMEK TAR‹F‹
Çiya’n›n sahibi Musa
Da¤deviren, Anadolu’yu
kar›ﬂ kar›ﬂ gezmiﬂ bir
gastronomi uzman›. 26 y›ld›r
yapt›¤› araﬂt›rmalar›n

sonunda, unutulan veya
unutulmaya yüz tutan 4
bine yak›n yeme¤in tarifini
ve öyküsünü toplam›ﬂ. Bir
etnolog gibi çal›ﬂan ve
sürekli araﬂt›ran Musa
Da¤deviren, sanki Anadolu
yemek kültürünün
“google”› gibi... Binlerce
y›ld›r Anadolu
topraklar›nda yaﬂayan
uygarl›klar›n zengin bir
yemek kültürü
oluﬂturdu¤unu anlatan
Musa Da¤deviren, “Birçok
ilimizin da¤lar›n›,
bahçelerini, ilçelerini kar›ﬂ
kar›ﬂ gezerek, hem otlar›
tan›d›m hem de yörelerin
yemekleri hakk›nda bilgi
toplad›m. Kiﬂisel arﬂivimde,
4 bine yak›n kaybolmuﬂ
veya kaybolmaya yüz
tutmuﬂ yeme¤in öyküsü ve
tarifi bulunuyor. Hedefim,
önümüzdeki birkaç y›l
içerisinde, Anadolu
Medeniyetleri Yemek
Kültürü Enstitüsü kurarak,
26 y›ll›k arﬂivimi ve tüm

birikimimi bu enstitüye
aktarmak. Böylece gelecek
kuﬂaklara, kültürümüzü ve
ülkemizin lezzetlerini
taﬂ›yabiliriz” diye
konuﬂuyor.
Ç‹YA B‹R OKUL
Çiya’n›n ‹stanbul s›n›rlar›n›
aﬂarak, Anadolu’ya ilham
kayna¤› oldu¤unu kaydeden
Da¤deviren, ﬂöyle
konuﬂuyor:
“Bizi örnek al›p
Anadolu’nun birçok ilinde
yerel restoranlar aç›ld› ve
aç›lmaya devam ediyor. Her
bir restoran, lezzetlerimizi
gelece¤e taﬂ›yacak olan birer
nefer. Çiya’da çal›ﬂ›p ayr›lan
300’e yak›n arkadaﬂ›m,
bugün ya kendi iﬂini yap›yor
ya da baﬂka restoranlarda
çal›ﬂarak, bizden ald›¤›
kültürü orada uyguluyor.
Çiya bir okul. Ben ayr›lan
arkadaﬂlar›mdan
birço¤unun iﬂletmesine
zaman zaman giderek,
çal›ﬂmalar›n› inceliyorum.

Art› ve eksilerini
söylüyorum.”
ORTAKLI⁄A SICAK
BAKMIYOR
Çiya Sofras›, neredeyse
haftada bir kez yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›ndan ortakl›k teklifi
al›yor. Ortakl›k tekliflerine
s›cak bakmad›¤›n› ifade eden
Musa Da¤deviren “Sahip
oldu¤um tüm birikimi
enstitüye aktarmak
istiyorum” diyor.
Çiya Sofras›’nda, Musa Bey
ve Eﬂi Zeynep Han›m, yemek
mühendisleri gibi çal›ﬂ›p,
sürekli bir ﬂeyler
araﬂt›r›yorlar. Son olarak
Çiya zincirine bir de yay›n
eklemiﬂler. 3 ayda bir ç›kan
Yemek ve Kültür Dergisi,
okullarda kaynak kitap
olarak kullan›l›yor.
Yolunuz Kad›köy Bal›kç›lar
Çarﬂ›s›’na düﬂtü¤ünde,
Çiya’ya u¤ray›p, günün taze
otlar›yla piﬂmiﬂ yemekleri
tatman›z ﬂiddetle tavsiye
edilir.
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güzellik

SPA’larda bahar tazeli¤i
B
Kendinize bir
güzellik yapmak
istemez misiniz?
Keyifli aroma
terapiler, özel
masajlar, bol
köpüklü hamam
sefas›, güzellik ve
bak›m kürleri….
Hayat›n›za k›sa bir
mola verin ve
SPA’da birkaç gün
geçirin…

> > Leyla Y›ld›r›m

ahar kap›y› çald›…
Bütün do¤a yeniden
diriliﬂ ve tazeleniﬂ
içinde… Peki siz neden
tazelenmeyesiniz…
‹sterseniz, yapaca¤›m›z bir
SPA kaçama¤› ile
“bedeninize, ruhunuza ve
zihninize” bahar tazeli¤i
gelebilir. Stresten ve
toksinlerden ar›nmak için
SPA merkezleri ile termal
sular sizleri bekliyor. Y›l
boyunca kaybetti¤iniz
enerjinizi yeniden

‹flte SPA için otel seçenekleri
> Richmond Nua Wellness - SPA Sapanca

(0264) 582 21 05

> ‹kbal Thermal Afyon

(0272) 252 56 00

> Oruço¤lu Thermal Afyon

(0272) 251 50 50

> Sheraton Çeflme Hotel Resort & SPA

(0232) 723 12 40

> Güral Harlek Kütahya

(0274) 245 22 24

> Barut Hotel Lara SPA

(0242) 352 22 00

> Il›ca Hotel & SPA Çeflme

(0232) 723 31 31

> Salmakis Beach Resort & Spa Hotel Bodrum

(0252) 316 65 06

> Kervansaray Thermal Otel Bursa

(0224) 233 93 00
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depolayarak, kendinizi
ödüllendirebilirsiniz.

STRES‹ SPA’DA BIRAKIN
Yo¤un iﬂ temposu, stres,
zamans›zl›k gibi sorunlarla
bo¤uﬂan ça¤›m›z insan›,
strese karﬂ› rahatlaman›n
yolunu SPA’larda buldu.
Aralar›nda Mustafa Koç,
Tuncay Özilhan, Ferit
ﬁahenk, Dilek Sabanc›,
Bülent Eczac›baﬂ›, Nihat
Özdemir gibi birçok ünlü
iﬂadam› SPA merkezlerinin
müdavimleri aras›nda.
Yo¤un tempoya k›sa bir

mola verenler, stres ve
yorgunlu¤u bu merkezlerde
b›rak›yor. Zira, suyun
içeri¤inde bulunan elektrolit
ve mineraller, vücudun
gerginli¤ini al›p stres
faktörlerini azaltarak,
yorgunlu¤a ve depresyona
karﬂ› etkili oluyor. Masaj›n
vücut üzerinde fizyolojik,
psikolojik ve mekanik
etkileri bulunuyor. Öncelikle
kan dolaﬂ›m›n› düzenliyor,
kaslar› gevﬂetiyor, sindirime
yard›mc› oluyor ve lenf
sistemini harekete geçirerek
at›k maddelerin boﬂalt›m›n›
h›zland›r›yor. Masajdan
sonra zihinsel anlamda
rahatlama ve gevﬂeme de
hissediliyor. K›saca kiﬂi,
bedenen- ruhen ve zihnen
yenileniyor.
ROMA’DAN
KALAN M‹RAS
Orjinal ad› “Salus Per
Aquam- Sudan Gelen
Sa¤l›k” anlam›na gelen SPA
kültürü, Roma
‹mparatorlu¤u dönemine
kadar uzan›yor. SPA’lar o
dönemin gündelik hayat›nda
sadece kiﬂisel bak›m
aç›s›ndan de¤il, sosyal bir
aktivite olarak da önem
taﬂ›yordu. Bu mekanlar
insanlar için, t›pk› eskiden
Türk hamamlar›nda oldu¤u
gibi bir buluﬂma noktas› idi.
Günümüzde SPA’lar bir lüks
olarak de¤il, bir gereklilik
olarak alg›lan›yor. ‹stanbul,
Ankara, Antalya baﬂta
olmak üzere birçok ilimizde
SPA merkezleri var.
Özellikle son y›llarda oteller
ve tatil köylerinde SPA
yat›r›mlar› h›z kazand›. SPA
and Wellness merkezlerinde;
anti-stres kürleri ve çeﬂitli
masajlar›n yan› s›ra,
zay›flama, selülit, anti-

Terapi ve masaj alternatifi çok
TERAP‹LER
Aromaterapi: Buharda dam›tma
yöntemiyle ç›kar›lm›fl bitki özleri,
bitki ya¤lar› kullan›l›yor. Kifliye özel
olarak seçilen kokular›n rahatlat›c›,
canland›r›c› etkileri fizyolojik oldu¤u
kadar psikolojik etki de yap›yor.
Buhar odas›: Yüksek ›s›da verilen
buhar ile gözeneklerin aç›lmas› ve
toksinlerin at›lmas› sa¤lan›yor.
Çamur bak›m›: Mineralce zengin
deniz çamurunun vücuda sürülmesi.
Hidroterapi: Su ile yap›lan tüm
bak›mlar.
Thalassoterapi: Deniz suyuyla
yap›lan bak›m.
Tafl masaj› (Stone terapi): S›cak
volkanik tafllar›n vücudun belirli
bölgelerine yerlefltirilerek ovulmas›
fleklinde uygulanan bir yöntem.
Kne›pp terapi: T›bbi telkinler, diyet
ve egzersizler ile birlefltirilmifl; s›cak,
so¤uk ve ›l›k banyolar.
Çamur terapisi: Termal suyla
balç›¤›n harmanland›¤› banyo flekli.
Fizyoterapi: Balneoterapinin önemli
bir unsuru da rehabilitasyon ya da
fizyoterapidir. Fizyoterapi kifliye özel
fizyoterapi odas›nda
uygulanabilece¤i gibi, grup egzersizi
olarak termal havuzda da
uygulanabilir.

romatizmal kürleri de
alabilirsiniz. Kendinizi kral
ya da kraliçe gibi
hissedece¤iniz, SPA
otellerinde double odada kiﬂi
baﬂ› gecelik 55 YTL ile 175
YTL aras›nda de¤iﬂiyor. Bu
fiyata sauna, buhar banyosu,
jakuzi ve fitness dahil. E¤er
masaj yapt›racaksan›z bu
ekstraya giriyor. Otellerde
ortalama masaj fiyatlar›,
normal masaj 80 YTL, Bali
Masaj› 145 YTL, S›cak Taﬂ
Masaj› 155 YTL’yi buluyor. 5
y›ld›zl› bir otelin ayl›k SPA
üyeli¤i 150-200 dolar aras›nda
de¤iﬂiyor.
TAT‹LDE SPA BAﬁKADIR
SPA’lar Amerika ve
Avrupa’da çok yayg›n.

MASAJLAR
Bali masaj›: Kan dolafl›m›n› artt›r›p,
kas gerginli¤ini azaltarak vücutta
rahatlama sa¤lar.
Bali masaj›nda kullan›lan
ya¤lar son derece çeflitlidir. En çok
kullan›lan meyve ve bitkiler;
ananas, hindistan cevizi, çam ve
lavantad›r. Bal, hindistan cevizi ve
kahvenin kar›fl›m›yla yap›lan
peeling kremleri ölü derinin
at›lmas›n› sa¤lar.
Derin doku masaj›: Artrit, eklem
a¤r›lar› gibi çeflitli sorunlar yaflayan
kiflilere tavsiye edilir. Tüm beden

Yurtd›ﬂ›nda insanlar
akﬂamlar› aileleri ile sinemaya
gider gibi SPA merkezlerine
gidiyor. Kad›nlar güzellik ve
bak›mla ilgili hizmetlerden
faydalan›rken, erkekler daha
çok çeﬂitli masajlar› tercih
ediyor.
Sa¤l›k turizmi dünyada, 100
milyar dolara ulaﬂt›.
Dünyan›n en iyi SPA'lar›,
Almanya, Fransa, ‹spanya,
Avusturya, Slovenya ve
Slovakya'da bulunuyor.
Amerikan Seyahat
Acenteleri Birli¤i (TIA)’n›n
araﬂt›rmas›na göre,
tatilcilerin yüzde 54´ü
tatildeyken SPA
merkezlerine u¤ramak
istiyor. Avrupa´da yap›lan
anketlerde, SPA

ele al›nsa da, öncelik problemin
oldu¤u bölgeye verilir.
‹sveç masaj›: S›rt, kol, ayaklar ve
gö¤üs bölgesine yap›lan bir masaj
türü. Genel bir rahatlama ve
stresten ar›nma masaj› olan ‹sveç
masaj›n›n bir seans› 60 dakikad›r.
La Stone masaj›: S›cak (volkanik)
ve so¤uk (mermer) tafllar›n
vücudun üstüne yerlefltirilmesi
yoluyla yap›lan masaj.
Refleksoloji: Stres ve gerginli¤i
gidermeye yönelik, ayak ve ellere
özel yap›lan bir masaj türü.

Shiatsu: Parmak, dirsek ve
yumruklarla uygulanan bas›nçla
yap›lan bir masaj türü. Bedenin
enerjisi dengelenerek, bedene
genel bir iyilik hali veriliyor.
Thai masaj›: Sinirler ve sinir
dü¤ümleriyle atardamarlar
üzerine yap›lan bask›lar, ufak
vurufllar, germe ve çekme
hareketleriyle yap›l›r. Vücutta
daha iyi bir enerji ak›m› sa¤lamak,
gerginli¤i çözmek ve hareket
sisteminin daha aktif çal›flmas›na
yard›mc› olmak hedeflenir.

merkezlerine olan ilgiyi
gösteriyor. SPA say›s›
bak›m›ndan ‹talya 300 SPA
ile Avrupa’n›n lideri.
Almanya’da 260, ‹spanya
128 SPA merkezi var.
Türkiye’de ise SPA
merkezlerimizin say›s›
100’ü geçti ve yeni
yat›r›mlar devam ediyor.
Bu y›l, Almanya´dan
Türkiye´ye SPA ve termal
amaçl› 90 bin kiﬂinin
gelece¤i tahmin ediliyor.
SPA ve termal tesislerinin
yan›nda, 2007 y›l›nda özel
hastaneler de sa¤l›k
turizmi konusunda ata¤a
geçti. Ülkemizdeki, 310
özel hastaneden 20’nin
üzerindeki ‘sa¤l›k turizmi’
alan›nda çal›ﬂ›yor.
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gezi dünya

Bu flehir, baflka flehir
Dünyan›n en lüks arabalar›n›n sokaklar›nda cirit att›¤› Moskova’da
dünyan›n en ünlü markalar› vitrinleri süslüyor. 1990’lar öncesindeki
Moskova’y› arayanlara ise bu karmafla içinde hayal güçlerini
çal›flt›rmaktan baflka seçenek kalm›yor.
> >Gülﬂen Kandemir

K›z›l Meydan, gündüzleri oldu¤u kadar
gece ›fl›kland›rmas›yla da muhteflem.

S

osyalizmin mabedi
Moskova’n›n eski halini
görmedim ama K›z›l
Moskova’da böylesi bir
trafi¤in olmad›¤›n›
tahmin etmek zor de¤il.
Aynen ‹stanbul’daki gibi
Moskova’da da ç›ld›rt›c› bir
trafik var. Liberalizmle
birlikte paray› bulan Rus
halk›, otomobil almaya
koﬂmuﬂ. Eskiden Lada’lar›n
özgürce dolaﬂt›¤› caddelerde,
art›k dünyan›n en lüks
markalar› dura kalka
ilerliyor.
Moskova Havaalan›’ndan
otobüsümüz hareket
etti¤inde, ilk olarak bu
gerçekle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Otelimize de 2.5 saatlik bir
yolculuktan sonra
ulaﬂ›yoruz. Swissotel
Moskov, ﬂehirdeki en yeni
beﬂ y›ld›zl› otellerden.
Otelimiz Moskova Nehri’nin
k›y›s›nda. Rehberimiz
otelimizi Enka’n›n yapt›¤›n›
söyleyince gururlan›yoruz.
Otelimiz ayn› zamanda
Bolﬂoy Balesi’ne 2 kilometre
mesafede. Moskova’da
birçok yap› gibi Moskova’da
Bolﬂoy Balesi Binas› da
yenileniyor. Bolﬂoy
gösterilerini bu mekanda
izlemek isteyenlerin 2008
y›l›na kadar sabretmeleri
gerekiyor.
TAKS‹ KITLI⁄I VAR
Moskova’y› gezmeye K›z›l
Meydan’dan baﬂlamak
niyetindeyiz. K›z›l Meydan’a
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taksi ile gitmek istiyoruz
ama bu ﬂehirde taksi bulmak
oldukça zor. 13 milyonluk
ﬂehirde topu topu 300 adet
resmi taksinin oldu¤u
söyleniyor. Say› az olunca da
-tahmin edece¤iniz üzeretarife fiyatlar› çok yüksek.
Ama Moskova caddelerinde
korsan taksiler cirit at›yor.
Soka¤a ç›k›p otostop
yaparsan›z, mutlaka
önümüzde bir korsan taksi
durur ve sizi istedi¤iniz yere
götürür. Onlarla da iyi bir
pazarl›k yapman›z› öneririz.
Moskova’n›n dillere destan
metrosu dururken, taksi ile
seyahat etmemizin
gerekçesini de hemen
anlatal›m. Ünlü Moskova
Metrosu’nu kullanmak için
de mutlaka yan›n›zda bir
Rus’un, en az›ndan kiril
alfabesini bilen birinin
olmas›nda yarar var.
Avrupa’da kendini evinde
hisseden turistler, kiril
alfabesi ile yaz›lan tabelalar
yüzünden Moskova’da
genellikle sudan ç›km›ﬂ

bal›¤a dönüyorlar.
Biz de otelimizden K›z›l
Meydan’a gitmek için kolay
olan yolu tercih ediyoruz ve
durdurdu¤umuz bir taksiye
‘Krosnaya P›loscat’ diyoruz.
Moskova’da taksi
ﬂoförlerinin öyle ‹ngilizce
falan bilmesini de
beklemeyin. Bizden
söylemesi; yolda kal›rs›n›z.
BU KATEDRAL‹ GÖRÜN
K›z›l Meydan’a Aziz Basili
Katedrali’nin oldu¤u
taraftan giriyoruz. Asl›nda
genelde K›z›l Meydan’a
turistler Tverskaya Caddesi
taraf›ndan girmeyi tercih
ediyorlar ama biz tersine bir
rota izliyoruz. Rusya
mimarisinin klasik oturtma
so¤an kubbeli tarz›nda inﬂa
edilmiﬂ bu katedralin
görünüﬂü çok renkli. Bana
adeta bir pastay›
hat›rlat›yor. 16’nc› yüzy›lda
inﬂa edilen bu katedrali
Korkunç ‹van yapt›rm›ﬂ.
Polonyal›lara karﬂ›
kazan›lan zafer sonunda

MOSKOVA’DA BUNLARI YAPIN!
>> Stalin döneminde yap›lmaya bafllanan ikiz binalar›
görün.
>> Ruslar›n ünlü et yeme¤i flafll›k’› yemeden gelmeyin.
>> Arbat Caddesi’ndeki Puflkin Kafe’de bir kahve için.
>> Ku¤u Gölü manzaras›na karfl› resim çektirin.
>> Naz›m Hikmet’e selam verin.
>> Daha 1930’larda yap›lan Moskova Metrosu ile yolcu
luk edin.
>> K›z›l Meydan’› gece ›fl›kland›r›lm›fl flekliyle de görün
.

K›z›l Meydan’›n bir köflesindeki Aziz
Basili Katedrali, klasik Rus mimarisin
en güzel örneklerinden.
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gezi dünya
yapt›r›lan bu katedral, K›z›l
Meydan’a adeta farkl› bir
güzellik kat›yor.
Nihayet K›z›l Meydan’day›z.
K›z›l Meydan’daki ilk saray,
3. ‹van Dönemi’nde 1147
y›l›nda ahﬂaptan yap›lm›ﬂ.
Onun hemen yan›nda da bir
pazar yeri varm›ﬂ. Burada
çok fazla yang›n ç›kt›¤› için
bu meydan zaman içinde
boﬂalt›lm›ﬂ. Saray›n etraf› da
k›rm›z› tu¤lalarla çevrilmiﬂ.
Bu meydanda yüzy›llar
boyunca çarlar halka
aç›klama yapm›ﬂlar.
K›z›l Meydan’a, Rusça’da
‘Krasnaya P›loscat’ deniliyor.
Krasnaya asl›nda güzel
demek. Zaman içinde bu
kelime k›z›l anlam›nda da
kullan›lmaya baﬂlam›ﬂ. Ama
k›z›l kelimesinin Sovyet
Rusyas› ile bir alakas› yok.
Tamamen bir tesadüf.
LEN‹N Z‹YARET‹
K›z›l Meydan’›n bir taraf›nda
da zaman›nda devlet sat›ﬂ
ma¤azas› olarak kullan›lan,
ﬂimdi ise ünlü markalar›n
halka sunuldu¤u bir al›ﬂveriﬂ
merkezi var. GUM olarak
adland›r›lan bu al›ﬂveriﬂ
merkezinde ﬂimdi prestijli
markalar›n ma¤azalar› ve
kafeler bulunuyor.
K›z›l Meydan’›n ortas›nda
Lenin’in mozolesi yer al›yor.
K›z›l granit ve feldispat

taﬂlar›ndan yap›lm›ﬂ bu
mozole, 1924’te Lenin
öldükten sonra yap›lm›ﬂ.
Lenin asl›nda gömülmek
istememiﬂ. Vasiyetinde de
bunu belirtmiﬂ. Ama
komünist dönemde, ona
duyduklar› sayg› nedeniyle
böyle bir mozoleye
yerleﬂtirilmesini uygun
görmüﬂler.
Mozole, pazartesi ve cuma
günleri hariç saat 10.00 ile
13.00 aras› ziyaret
edilebiliyor. Bu ziyareti
yapacaklar›n en az 2 saatlik
kuyru¤u göze almalar› ﬂart.
Zaten Lenin Mozolesi’nin
ziyaretinin kurallar› da var.
En fazla iki saniye
durabiliyorsunuz. Öyle uzun
uzun durup bakmak yok.
Görenler çok iyi
korundu¤unu, yaln›zca
t›rnaklar›nda hafif bir
bozulma oldu¤unu
söylüyorlar. Do¤rusu biz iki
saatlik kuyru¤u göze
alam›yoruz.
GUM’un vitrinlerine göz
atarak K›z›l Meydan’› baﬂtan
baﬂa geçiyoruz. Tarih
Müzesi’nin oldu¤u yere
ulaﬂ›yoruz.
KIZIL EFSANELER
Tarih Müzesi’nin yan›ndaki
kap›dan ç›k›yoruz. Kap›n›n
önünde Moskova’n›n ‘s›f›r
noktas›’ olarak bilinen bir

Çaykovski, Ku¤u Gölü Balesi’ni bu gölden esinlenerek yazm›fl...

daire var. ‹nsanlar bu
dairenin içine girip,
arkalar›na kafalar›n›n
üstünden bozuk para
at›yorlar. E¤er para dairenin
d›ﬂ›na ç›kmazsa dile¤inin
kabul olaca¤›na inan›l›yor.
Tabii turistler paray› atar
atmaz, dilenciler neredeyse
havada kap›yor. K›z›l
Meydan’› gece görmek de
güzel. Çok hoﬂ
›ﬂ›kland›rm›ﬂlar. ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’n›n bitiﬂ günü
olan 30 May›s bu meydanda
çok güzel kutlan›yormuﬂ.
Hatta hava ya¤murlu
oldu¤unda Ruslar›n ya¤mur
bombas› atarak bulutlar›
da¤›tt›¤› ve meydanda
törenlerin rahat yap›lmas›n›
sa¤lad›klar› da bir efsane
gibi anlat›l›yor.

ünlü markalar›n
ma¤azalar›n› bulabilirsiniz.
Düz bir arazi üzerine
kurulan Moskova’da geniﬂ
binalar olsa da bir ferahl›k
var. Tverskaya Caddesi ise
tüm lükse ra¤men benim
içimi karart›yor. ‹ki
taraf›nda binalar olan cadde
adeta nefessiz yaﬂ›yor.
Moskova’da özellikle
turistlerin görmeden
geçmedi¤i bu caddede baz›
binalar›n bir-iki kat›n›n
bordo granitlerle yap›ld›¤›n›
göreceksiniz. Bu taﬂlar›
asl›nda Hitler, Moskova’y›
iﬂgal planlar› yaparken
getirtmiﬂ. Amac› buraya bir
otel yapmakm›ﬂ. Hitler bu
plan›n› gerçekleﬂtirememiﬂ
ama Ruslar bu taﬂlar›
binalar›nda kullanm›ﬂlar.

LÜKSÜN CADDES‹
Tarih Müzesi’nin Tverskaya
Caddesi’ne bakan taraf›nda
Alman kartal›n› ayaklar›
alt›na alm›ﬂ Mareﬂal
Jukov’un heykeli var. Onu
da gördükten sonra meçhul
asker an›t›n›n bulundu¤u
tarafa do¤ru ilerliyoruz.
Orada resim çektirip,
yönümüzü Moskova’da
lüksün caddesi olarak
bilinen Tverskaya
Caddesi’ne do¤ru
çeviriyoruz. 1 kilometreden
uzun olan bu caddede, en

PUﬁK‹N VE ARBAT
Moskova’n›n en ünlü
caddelerinden birisi ise
Arbat Caddesi. Bir eski, bir
de yeni Arbat var. Biz eski
Arbat’a gitmeyi tercih
ediyoruz. Sokak
ressamlar›na portrenizi
yapt›rabilece¤iniz bu cadde
biraz ‹stiklal Caddesi’ni
and›r›yor. 1 kilometre
uzunlu¤unda, yaln›zca yaya
trafi¤ine aç›k olan eski
Arbat’ta, ‹stiklal
Caddesi’ndeki kadar giyim
ma¤azas› görmek mümkün

de¤il. Daha çok Arbat
Caddesi’nde kafeler,
lokantalar ve hediyelik eﬂya
dükkanlar› var. Arbat
kelimesi asl›nda Farsça
kökenli. Yük ya da insan
taﬂ›yan at arabalar›n›n park
etti¤i alan anlam›na geliyor.
Geçmiﬂte de zaten Arbat
Caddesi bu amaçla
kullan›l›yormuﬂ.
Eski Arbat’›n giriﬂinde ünlü
yazar Puﬂkin’in hayat›
boyunca kulland›¤›
evlerinden biri var. Bugün
müze olarak, ziyarete aç›k.
Arbat Caddesi’nde yine
Puﬂkin Cafe olarak bilinen
ünlü kafelerde de Moskova
atmosferini soluyabilirsiniz.
Ama bizim karn›m›z iyice
ac›kt›¤› için ‘ﬂaﬂl›k’
yiyebilece¤imiz bir lokanta
ar›yoruz.
ﬁaﬂl›k, Ruslara özgü bir et
yeme¤i. Lokantada atmosfer
güzel ama servisin kaç saat
sürece¤ini düﬂünerek
endiﬂeleniyoruz. Ruslar henüz
hizmeti yeterince
ö¤renememiﬂler. Sipariﬂi
yar›m saatte al›p, yeme¤i de
bir saatte getirdikleri için
ciddi bir sab›r s›nav›
vermeniz gerekiyor. Ne de
olsa biz, 5 y›ld›zl›
Swissotel’de bile bir borck
(borç) çorbas› için 40 dakika
bekledi¤imizi biliyoruz.
Neyse ki korktu¤umuz gibi

olmuyor ve servis
bekledi¤imizden h›zl›
yap›l›yor.
NAZIM’A Z‹YARET
Moskova gezimizin son
dura¤›nda, ünlü ﬂairimiz
Naz›m Hikmet’i ziyaret
ediyoruz. Naz›m Hikmet’in
mezar›na gitmeden önce
mezarl›¤›n yak›n›ndaki Ku¤u
Gölü’ne u¤ruyoruz. Gölün
görünüﬂü müthiﬂ. Gerçekten
de ku¤ular yüzüyor. Bu göl,
Çaykovski’nin Ku¤u Gölü
Balesi’ni besteledi¤i göl
olarak da biliniyor. Göle 200
metre mesafede ise Yeni
Rahibeler (K›zlar) Manast›r›
bulunuyor. Bu manast›r›
Saint Petersburg ﬂehrinin
kurucusu Büyük Petro
yapt›rm›ﬂ. Hani bizim Deli
Petro olarak bildi¤imiz,
Çar…
Çarlar eskiden eﬂleri ölmeden
evlenemiyormuﬂ. Ancak eﬂi
manast›ra kapan›rsa çar
yeniden evlenebiliyormuﬂ.
Deli Petro’nun kar›s›ndan
kurtulmak için bu manast›r›
yapt›rd›¤› söyleniyor.
Sonralar› Petro’nun birinci
eﬂiyle birlikte, zaman zaman
Petro’ya karﬂ› askerleri
ayakland›ran ablas› da bu
manast›r›n konuklar›ndan
olmuﬂ(!) Halen bu manast›rda
100 kadar rahibe yaﬂad›¤›
ifade ediliyor.

Manast›r› da d›ﬂtan
gördükten sonra mezarl›¤a
giriyoruz. Buras› adeta bir
müze mezarl›k. Birçok ünlü
isim burada ebedi
konaklamaya çekilmiﬂ. Her
mezar›n baﬂ›nda o kiﬂinin
rütbesini ve mesle¤ini
yans›tan bir heykel yap›lm›ﬂ.
Naz›m’›n mezar›na
vard›¤›m›zda onun rüzgara
karﬂ› koﬂan heykelini
görüyoruz. Naz›m Hikmet,
1922-1924 y›llar› aras›nda
Moskova Üniversitesi’nde
okumuﬂ. 1951’de yeniden
Moskova’ya gelen Naz›m,
1963’te vefat etti¤inde de
buraya defnedilmiﬂ. Biz
ayr›lsak da onu 2001’de
yan›na defnedilen eﬂi Eva
yaln›z b›rakm›yor.
Mezar›n›n baﬂ›nda dua

okudu¤umuz Naz›m
Hikmet’e, otobüsümüzde
okudu¤umuz ﬂiirlerle veda
ediyoruz. Asl›nda okuyan
Naz›m, dinleyen biz…
“Dört nala gelip, uzak
Asya’dan / Akdeniz’e bir
k›srak bafl› gibi uzanan / Bu
memleket bizim / ,,,, /
Yaflamak bir a¤aç gibi tek ve
hür / Ve bir orman gibi
kardeflcesine / Bu davet
bizim.”
Ekim ortas›nda kar›
bekleyen Moskova’y›
ard›m›zda b›rak›p, ‹stanbul’a
dönerken yazdan kalma
birkaç günü daha
yaﬂayabilece¤imiz
ümidindeyiz… Bu ümitle
dönüﬂ uça¤›m›za biniyoruz.

Naz›m Hikmet, halen rüzgara karfl› soluksuz kofluyor.
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Cennetten ‘ﬂirin’ bir köﬂe
Bir rivayete göre
Rumlar; köylerinin
ad›na Çirkince diyerek
güzelli¤ini yüzy›llarca
gizlemifller. fiimdiki ad›
fiirince… ‹zmir
Selçuk’taki bu da¤
köyünü görenler
cennete düfltüklerini
san›yor.

> > Leyla Y›ld›r›m

‹

zmir’in Selçuk ilçesinde
bir da¤ köyü, ﬁirince…
Ev yap›m› meyve
ﬂaraplar› ve zeytinya¤› ile
ünlü… Selçuk’a 8
kilometre uzakl›ktaki bu ﬂirin
köye; zeytin a¤açlar›
aras›ndan k›vr›la k›vr›la,
yukar›ya do¤ru t›rmanan
asfalt bir yoldan ulaﬂ›rs›n›z.
Yol arkadaﬂ›n›z oluverir
binlerce zeytin a¤ac› ve
gökyüzü. Cennette oldu¤unuz
hissine kap›l›rs›n›z.

BUNLARI DA GÖRÜN!
fi‹R‹NCE’YE G‹TM‹fiKEN
›, Aziz
yem Ana Evi, Artemis Tap›na¤
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u
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in
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tren müz
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kalan›n›
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ikas›ndan
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Didim Apollon
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“Yolculuk hiç bitmesin”
istersiniz. ﬁirince’ye
ulaﬂt›¤›n›zda, ba¤lar bahçeler
aras›nda, 100-150 y›ll›k iki
katl› bembeyaz evler, taﬂ
yollar ve güler yüzlü köy
halk› karﬂ›lar sizi. Derin bir
nefes alarak, üzerinizdeki
tüm yorgunlu¤unuzu
atabilirsiniz. Sakin ve huzur
dolu bir ortamdas›n›zd›r
art›k. ﬁehrin gürültüsünü ve
stresini geride b›rakma
zaman›… ﬁirince’nin köy
meydan›nda her gün aç›k
olan bir pazar yeri var.

Anadolu yaﬂam
kültüründen birçok hat›ray›
bulaca¤›n›z bu pazarda; ev
yap›m› meyve ﬂaraplar›ndan
zeytinya¤›na, kuru incirden
elmaya, keçi peynirinden
bademe kadar nefis do¤al
yiyecekler sat›l›yor.
K‹V‹ ﬁARABINI DENEY‹N
Karn›n›z aç›kt›ysa, oturun
bir gözleme bahçesine; vakit
geçirmeden ›smarlay›n
gözleme ile ayran›…
ﬁirince’nin gözlemesi de
meﬂhur. 15’e yak›n gözleme
bahçesi var bu köyde.
Bunlar›n aras›nda, tarihi
Artemis ﬁarap Evi ve
Restoran› oldukça ünlü.
Yaklaﬂ›k 150 y›ll›k eski bir
okul binas› restore edilerek,
restorana dönüﬂtürülmüﬂ.
‹ncir, ahududu, çilek, kivi,
erik, karadut gibi çeﬂitli
meyvelerden oluﬂan ev
yap›m› ﬁirince ﬂaraplar›n›
ve yöresel yemeklerini
burada tadabilirsiniz.
ﬁirince’de çarﬂ›y› biraz
geçince, taﬂ döﬂemeli
sokakta, 2 katl› beyaz evler
aras›nda ilerlersiniz. Bu
ﬂirin köyde tüm evlerin
balkonlar›, bahçeleri veya
kap› önleri renk renk
çiçeklerle süslü. Tüm
sokaklar, k›vr›la k›vr›la
köyün en üst yerleﬂim
noktas›na kadar uzan›yor.
Topo¤rafyaya uygun
yap›lan evler eﬂyükselti
e¤rilerine paralel konumda
oldu¤u için, yokuﬂlar fazla
dik de¤il. Rahat ve

gezi türkiye

Ç‹RK‹NCE’DEN ﬁ‹R‹NCEYE…
fiirince köyünün kuruluflu, M.S. 5’nci yüzy›la kadar uzan›yor.
Köyün ilk ad› asl›nda K›rk›nca… Halk dilinde zamanla köyün
ad›, Kirkince’ye, daha sonra da Çirkince’ye dönüflmüfl. Yüzy›l
önce Rumlar yaflarken, 1923-1924 y›llar›nda gerçekleflen
nüfus mübadelesinde boflalan köye, Makedonya’n›n Kavala
bölgesinden gelen muhacirler yerlefltirilmifl. 1930’lu y›llarda
ise Çirkince’yi ziyarete eden ‹zmir Valisi Kaz›m Dirik Pafla,
“Böyle güzel bir yer Çirkince olamaz, olsa olsa fiirince olur”
demifl ve köy fiirince ad›n› alm›fl. Çocuklu¤unun bir bölümünü
fiirince’de geçiren Yunanl› fiair Dido Sotiroya, “Benden Selam
Söyle Anadolu’ya” adl› eserinde, “fiu yeryüzünde cennet diye
bir yer varsa bizim K›rk›nca- fiirince, cennetin bir parças›
olmal›” demifl. fiirince’yi görmeden fiair Sotiroya hak
vermeyin… Önce görün, sonra karar›n›z› verin…

fi‹R‹NCE ‹Ç‹N NOTLAR...
yorulmadan tepelere
ulaﬂabilirsiniz. Bütün evlerin
üst katlar› manzaraya hakim.
Evler, bir di¤erinin
manzaras›n› kesmeyecek
ﬂekilde. Ovadan köye do¤ru
bakt›¤›n›zda da tüm evlerin
pencerelerini görürsünüz.
REHBER‹N‹Z KÖYLÜLER
Dar sokaklarda ilerlerken,
kap›n›n önünde oturan
köylüler, sat›l›k çarﬂaflar›n›,
i¤ne oyalar›n›, ﬂile bezlerini
göstermek için, sizi avluya
davet eder. Bir yandan
çay›n›z› yudumlarken, di¤er
yandan Türk eliﬂlerinin

birbirinden güzel örneklerine
hayran kal›rs›n›z.
ﬁirince’de sokaklarda
dolaﬂ›rken Vaftizci Yahya
Kilisesi’ni görebilirsiniz. E¤er
kiliseyi gezmek isterseniz,
çekinmenize gerek yok, ev
sahipleri çok nazik… Nas›l
yani demeyin?. Bu kilise özel
mülkiyet s›n›rlar› içinde. Bu
yüzden ev sahibine bir
‘merhaba’ diyerek girmenizde
fayda var. E¤er köy halk›ndan
birine, bir yeri sorarsan›z, sizi
gitmek istedi¤iniz yere kadar
götürür. Zaten köyü bir
baﬂtan bir baﬂa ortalama 20
dakikada yürüyebilirsiniz.

Al›flverifl
>> Yörede zeytin a¤açlar› bol
oldu¤undan zeytinya¤› ve sabun,
ba¤lardan gelen üzümlerden
yap›lan ev flaraplar›, çeflitli eliflleri,
sat›lan fleyler aras›nda. Buradan
sevdikleriniz için hediyelik
alabilirsiniz. Köy ekme¤i
bulursan›z, mutlaka al›n...
Ne yenir, ne içilir?
>> Tabii ki gözleme. fiirince’de
ad›m bafl› gözleme yapan bir
yer bulabilirsiniz. Köyün üst
taraf›na do¤ru yürürseniz, tüm
Selçuk’u ayaklar›n›z›n alt›na
seren teras›nda gözleme
yiyebilece¤iniz gözleme evleri var.
Köyde üretilen meyve flaraplar›n›n
tad›na bak›n. Hatta damak tad›n›za
uygunsa, s›cak flarap içmeyi
deneyin...
Ulafl›m
>> fiirince Selçuk’a 8 km uzakl›kta.
Selçuk’tan ‹zmir yönüne do¤ru
giderken sa¤da fiirince tabelas›n›
görürsünüz. Özel arac›n›zla, tur
otobüsüyle veya Selçuk’tan
fiirince’ye saat bafl› kalkan

otobüslere binerek, fiirince’ye
ulafl›labilir. fiirince, Selçuk’a 8
kilometre, Kufladas›’na 28
kilometre, ‹zmir Adnan Menderes
Havaalan›’na 64 kilometre
uzakl›ktad›r. Band›rma Vapuru ile
‹stanbul-fiirince aras› yaklafl›k 6.5

saati buluyor.
Nerede kal›n›r?
>> Niflanyan Evleri ve Köflkü
Tel:(0232) 898 31 82 (oda kahvalt› 2
kifli 180 YTL, tek kifli 120 YTL )
>> Kilisealt› Pansiyonu Tel:(0232)
898 32 08 (oda kahvalt› 2 kifli 90
YTL, tek kifli 60 YTL)
>> Çift katl› ev pansiyonlar› Tel:
(0232) 898 32 08 (Evin tamam›
gecelik 260 YTL)
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26’nc› Uluslararas› ‹stanbul
Film Festivali’nde 20 bölümde
235 filmden oluflan bir
program› sinemaseverler ile
bulufluyor.

>> Ümit Yaﬂar
O¤uzcan’›n dizeleri
dile geldi
"Benim hayat›m roman de¤il,
bafltanbafla fliirdir, aflkt›r" diyen
Ümit Yaflar O¤uzcan’›n dizeleri
"Önce Aflk Vard›" adl› dinletiyle,
16 Nisan Pazartesi akflam› saat,
20.00’da ‹fl Sanat’ta fliir
severlerle bulufluyor. Atilla
Birkiye’nin haz›rlad›¤›, Mehmet
Birkiye’nin sahneye uygulad›¤›,
Serdar Yalç›n’›n müzik
yönetmenli¤ini üstlendi¤i
tematik bir bütünlük içinde
haz›rlanan ve fliir ile müzi¤in
harmanland›¤› dinletide fliirleri,
Metin Belgin, Bülent Emin Yarar
ve Hakan Gerçek okurken,
Vedat Sakman, piyanoda Saki
Çimen ve kemanda U¤ur Akyürek
eflli¤inde baz›lar›n› O¤uzcan’›n
fliirlerinden besteledi¤i flark›lar›
seslendirecek. fiiir dinletisine
girifl ücretsiz.
Bir "‹stanbul flairi" olan Ümit
Yaflar O¤uzcan (1926–1984)
Eskiflehir Ticaret Lisesi’ni
bitirdikten sonra otuz y›l çal›flt›¤›
‹fl Bankas›’ndan Halkla ‹liflkiler
Müdür Yard›mc›s› iken emekli
oldu; ard›ndan ‹stanbul’da kendi
ad›n› tafl›yan sanat galerisini
kurdu. fiiire 1940’da Yedigün
flairleri aras›nda bafllayan
O¤uzcan ilk fliirlerinde aruz ve
hece ölçüsüyle aflk, özlem,
ayr›l›k, ölüm gibi temalar›
romantik bir duyarl›l›kla iflledi.
Basit bir söyleyifl seçen, gülmece
ve yergi fliirleri de yazan flairin
dizeleri yediden yetmifle fliir
severlerin belle¤ine iflledi,
âfl›klar›n mektuplar›nda yer ald›;
fliirleri hep genifl kitlelerin
be¤enisine hitap etti.
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Bu festival kaçmaz
stanbul Kültür Sanat
Vakf› taraf›ndan Akbank
sponsorlu¤unda
düzenlenen, 26.
Uluslararas› ‹stanbul
Film Festivali, 31 Mart ile 15
Nisan tarihleri aras›nda
gerçeklefliyor. Gösterdi¤i
filmlerin niteli¤i ve
çeflitlili¤iyle
uluslararas›
sinema
endüstrisinin
nabz›n› tutan
‹stanbul Film
Festivali bu y›l,
2006 ve 2007’nin
yeni yap›tlar›n›n yan› s›ra
unutulmaz klasik filmler ve
sinema tarihinin usta
yönetmenlerinin
baflyap›tlar›ndan seçmeler
içeren, 20 bölümde 235
filmden oluflan bir program›
sinemaseverler ile
buluflturuyor. Festivalin 26
y›ll›k tarihinde, bu y›l ilk kez
aç›l›fl› bir Türk yönetmenin
filmiyle yap›l›yor. 30 Mart
Cuma akflam› Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda
Ferzan Özpetek’in son filmi
‘Bir Ömür Yetmez’ ile
festival aç›l›yor. Kapan›fl›
ise, 14 Nisan günü yine Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi
Saray›’nda Steven
Soderbergh’nin ‘‹yi Alman/

‹

The Good German’ filmiyle
son bulunuyor.
MERKEZ YEN‹ MELEK
26. Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali’nin merkezi bu y›l
Yeni Melek Sinemas›. 900
kiflilik Yeni Melek salonunda
film gösterimlerinin yan› s›ra
festival
konuklar›yla
söylefliler de
düzenleniyor.
Yeni Melek’te,
festival
boyunca baz›
geceler film
gösterimlerinin ard›ndan
After Party’ler de
düzenleniyor. Film
gösterimlerinin yan› s›ra 10

farkl› mekânda, Festival’deki
temalarla ba¤lant›l› ve
konuklar›n kat›l›m›yla
renklenecek 5 konser ve
parti, 6 ustal›k s›n›f› ve
söylefli, sergiler ve paralel
etkinliklerle, 16 gün boyunca
‹stanbul’da tam bir festival
rüzgar› esiyor.
Festival boyunca film
gösterileri, Yeni Melek,
Beyo¤lu Emek, Atlas,
Sinepop, Beyo¤lu ve
Kad›köy Rexx’de de
gösteriliyor. Filmlerin
gösterim saatleri: 11.0013.30-16.00-19.00-21.30 ve
24.00 aras›nda gerçekleflecek.
Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali ile ilgili ayr›nt›l›
bilgi için: www.iksv.org/film

Y›l›n en iyi Türk filmi seçiliyor
Festivalin Ulusal Yar›flma bölümünde, "Y›l›n En ‹yi Türk Filmi" ödülüne 30’a
yak›n film baflvurdu. Jürinin karfl›s›na, Barda ( Serdar Akar), ‹klimler (Nuri Bilge
Ceylan) ve Takva’n›n da (Özer K›z›ltan) aralar›nda bulundu¤u 16 film ç›kacak.
Bu y›l Festivalde ilk kez, Sinemada ‹nsan Haklar› Bölümünde en iyi filmin
yönetmenine ‘Avrupa Konseyi Sinema Ödülü’ de verilecek. Festivalin bu y›lki
sürpriz bölümlerinden biri dünya sinemas›n›n en sayg›n yönetmenlerine
adand›. Y›llara medyan okuyan, Istvan Szabó’nun Akrabalar / Relatives, Alain
Resnais’nin Kalpler / Private Fears in Public Places, Otar Iosseliani’nin son filmi
Güz Bahçeleri / Gardens in Autumn, Vittorio de Seta’n›n Sahra’dan Mektuplar /
Letters from Sahara, Jiri Menzel’den ‹ngiltere Karl›’na Hizmet Ettim / I served
the King of England, Manoel de Oliveira’dan Daima Güzel / Belle Toujours’un,
di¤er bir de¤iflle 6 ustan›n en son filmleri sinemaseverle bulufluyor.

Ölümsüz Öykü seyirci ile bulufluyor
Karen Blixen’nin yazd›¤›, Fatih Özgüven’in
dilimize çevirdi¤i ve Kenan Ifl›k’›n
oyunlaflt›r›p yönetti¤i Ölümsüz Öykü, 2, 3, 4,
5 ve 6 May›s tarihleri
aras›nda, saat 20.30’da
Harbiye Muhsin Ertu¤rul
Sahnesi’nde seyirciyle
bulufluyor.
Oyunun dekor tasar›m› M.
Nurullah Tuncer (Genel
Sanat Yönetmeni), kostüm
tasar›m› Canan Göknil,
dramaturgu Dilek Tekintafl,
›fl›k tasar›m› Fatih Mehmet
Haro¤lu, efekt ve müzik düzenlemesi Ersin
Aflar imzas› tafl›yor. Ölümsüz Öykü’de;
Tomris ‹ncer (Öykücü), Erhan Abir (Mr.
Clay), Eraslan Sa¤lam (Eliflama), Pelin

Budak (Virginie), Mehmet Atak – Murat
Bavli (Tayfa), Volkan Ayhan, Serkan Bacak,
Hamdi Gültekin, Murat Güreç, Murat Üzen
(Tayfalar, Hizmetkârlar) rol
al›yor.
Oyunun konusu k›saca flöyle:
"Kanton'da yaflayan zengin,
cimri, ac›mas›z bir çay taciri,
yafll›l›¤›nda muhasebe
defterlerinden baflka
okunacak fleylerin de
oldu¤unu fark eder. Örne¤in
öyküler... Oysaki bildi¤i tek
hikâye dünyadaki bütün
gemicilerin, tayfalar›n bildi¤i uydurma,
anonim bir öyküdür. Tacir bunu ö¤renince
öfkelenir ve bildi¤i bu tek hikâyeyi
gerçeklefltirmeye" karar verir."

Nuri Bilge Ceylan’n›n ‘Sinemaskop Türkiye’ Foto¤raf Sergisi
Film yönetmeni ve foto¤raf sanatç›s› Nuri
Bilge Ceylan’›n "Sinemaskop Türkiye"
foto¤raf sergisi, 3 ile 28 Nisan tarihleri
aras›nda, Avea’n›n deste¤iyle ilk kez Milli
Reasürans Sanat Galerisi’nde sanatseverler
ile buluflacak.
Serginin dünya prömiyeri, Nuri Bilge
Ceylan’›n toplu film gösteriminin yap›ld›¤›
47. Selanik Film Festivali kapsam›nda 17
Kas›m - 3 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda
"Turkey Cinemascope" ad› alt›nda Selanik’te
gerçekleflti. Ceylan’›n foto¤raf sergisi
Selanik’ten sonra, Londra’da National
Gallery’de izlendi. Londral›lar, daha önce
‹ngiltere’de vizyon görmüfl olan ‘Uzak’
filmiyle tan›d›klar› Nuri Bilge Ceylan’›, 2006
Cannes Film Festivali’nde Uluslararas›
Sinema Elefltirmenleri Ödülü’nü alan
‘‹klimler’ filminin ‹ngiltere'de vizyona
girmesinden hemen önce bu kez de
foto¤raflar›yla tan›d›. Sergideki foto¤raflar›n›
‹klimler çekimleri s›ras›nda çekti¤ini ifade

eden Nuri Bilge Ceylan "Bu foto¤raflar›n
ço¤u son filmim ‘‹klimler’ için ç›kt›¤›m
mekan araflt›rma gezileri s›ras›nda çekildi.
Bafllang›çta bir sergi açacak ciddiyette
çal›flm›yordum. Sonra kendimi biraz
kapt›rd›m. Bir gün bakt›m epey foto¤raf
birikmifl. O günlerde Selanik Film Festivali
filmlerimin toplu gösterimini yapmak
istedi¤ini söyleyince bu foto¤raflar› orada
sergilemenin iyi bir fikir olabilece¤ini
düflündüm” dedi. Nuri Bilge Ceylan’›n
foto¤raf sergisi nedeniyle Milli Reasürans
Sanat Galerisi, Avea’n›n deste¤iyle tan›t›c›
bir kitap da yay›nlad›.

Laleler,
laleler...
‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan
ikincisi gerçeklefltirilen
‘lale festivali’
kapsam›nda, Toprak
Sanat Galerisi iflbirli¤iyle
‹smail Acar’›n ‘Lale’
temal› resim sergisi, 7
Nisan ile 7 May›s tarihleri
aras›nda, Topkap›
Saray›’nda sanatseverlerle
bulufluyor .
Sergileri yurt içi ve yurt
d›fl›nda büyük kitleler
taraf›ndan be¤eniyle
izlenen ‹smail
Acar eserlerinde,
co¤rafyaya dair
sembolleflmifl formlardan
yola ç›k›yor ve laleyi de
bu semboller aras›nda en
bafl köfleye yerlefltiriyor.
Osmanl›’dan günümüze
lalenin fantastik ve lirik
hikayesinin anlat›laca¤›
sergide; geçmiflin
sembolleri, günümüzün
formlar› ve gelece¤e
mesajlar ad› alt›nda üç
ana bölüm bulunacak.
Topkap› Saray› Has
Ah›rlarda sergilenecek
olan, tuval üzerine,
ya¤l›boya, toz pastel ve
ka¤›t oyma
tekniklerinden oluflan
çeflitli ebatlarda
ortalama 50 adet eseri
saray›n aç›k oldu¤u
saatlerde gezebilirsiniz.
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Oscar’l› filmleri
kaç›rmay›n

Orijinal ad›: El Laberinto
del Fauno
Tür: Gerilim
Yönetmen: Guillermo Del
Toro
Senaryo: Mel Gibson,
Farhad Safinia
Oyuncular: Ivana Baquero,
Doug Jones, Sergi López,
Ariadna Gil, Maribel Verdú
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 119 dk.

2007’nin tarihe geçen PAN’IN
Oscar ödülleri
LAB‹RENT‹

V

izyondaki filmleri
tan›tt›¤›m›z Sinema
sayfam›zda, 25 fiubat’ta
aç›klanan Oscar kazanan
filmlere ‹SMMMO Yaflam
dergisi okurlar›n›n dikkatini
çekmek istiyoruz. Hat›rlayaca¤›n›z
gibi, ünlü yönetmen Martin
Scorsese, 40 y›l› aflk›n sanat
yaflam›nda ilk Oscar ödülünü
kazan›rken, kendisine Oscar
getiren Köstebek-The Departed
filmi, dört ödülle, bu y›l›n en çok
ödül kazanan filmi oldu. Pan’in
Labirenti- El Laberinto del Fauno 3
dalda, Bayan Sunshine-Little Miss
Sunshine 2 dalda, Rüya K›zlarDreamgirls 2 dalda, Babil-Babel 1
dalda ödül kazand›. Güçlü mafya
babas› Frank Costello'nun
egemenli¤ine içeriden bir
müdahaleyle son vermenin nefes
kesen mücadelesini anlatan
Köstebek filmi, elefltirmenler
taraf›ndan bir baflyap›t olarak
de¤erlendiriliyor. Helen Mirren’in,
en iyi kad›n oyuncu Oscar’›n›
kazand›¤› Kraliçe-The Queen,
Prenses Diana’n›n ölümüyle
birlikte, ‹ngiltere Kraliyet
Ailesi’nin, ‹ngiltere halk›n›n ›srarl›
talepleri karfl›s›nda binlerce y›ll›k
gelene¤ine karfl›n de¤iflime
direnemedi¤ini anlat›yor. Forest
Whitaker’›n en iyi erkek oyuncu
ödülünü ald›¤› ‹skoçya’n›n Son Kral›
filmi ise dünyan›n tan›d›¤› en ç›lg›n
diktatörlerden biri olan Idi Amin
dönemindeki Uganda'y›
beyazperdeye tafl›yor. 80. Oscar
ödülleri törenine kadar, bir y›l
boyunca gündemde kalacak
sineman›n en büyük ödülleri olan
Oscar’l› filmleri izlemenizi
öneriyoruz.
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En iyi görüntü yönetimi,
en iyi sanat yönetimi, en
iyi makyaj olmak üzere üç
dalda ödül kazanan Pan'›n
Labirenti, Türkiye’de 11
May›s’ta gösterime girecek.
Baflrollerini Ivana Baquero
ve Doug Jones’un
paylaflt›klar› filmin,
yönetmen, senarist ve
yap›mc›s› Guillermo Del
Toro. Pan’›n Labirenti,
elefltirmenler taraf›ndan
"Savafl›n travmas›n› bir

çocu¤un gözlerinden
gösteren korkunç ve
samimi bir film" olarak
de¤erlendiriliyor.
‹kinci Dünya Savafl›
y›llar›nda, 10 yafl›ndaki
Ofelia annesi ve üvey
babas›yla birlikte
‹spanya'n›n kuzeyinde
k›rsal bir alana göç eder.
Ofelia, yeni tafl›nd›¤› evin
arka bahçesinde esrarengiz
bir labirent keflfeder.
Labirentin içerisinde

yaflayan
Pan ad›ndaki yarat›k
küçük k›z›n tüm yaflam›n›
de¤ifltirecektir…

ROCKY BALBOA
Orijinal ad›: Rocky Balboa, Tür: Aksiyon
Yönetmen ve senaryo: Sylvester Stallone
Oyuncular: S. Stallone, Burt Young, Antonio Tarver,
Geraldine Hughes, Milo Ventimiglia, Talia Shire, Mike
Tyson, Lou DiBella, Yap›m y›l›: 2006, Süre: 102 dk.

ROB‹NSON A‹LES‹
Orijinal ad›: Meet the Robinsons, Tür: Macera
Yönetmen: Stephen J. Anderson, Senaryo: Michelle
Bochner, Yap›m y›l›: 2007, Süre: 101 dk.
Stephen J. Anderson’un yönetmenli¤ini
yapt›¤› Robinson Ailesi, 30 Mart’ta
gösterime giriyor. Robinson Ailesi’nin,
özellikle çocuklar taraf›ndan büyük
ilgi yaratmas› bekleniyor. Lewis,
gelecekten gelen gizemli çocuk Wilbur
Robinson ile tan›flt›ktan sonra ikili
gelece¤e yolculuk yaparlar. Lewis,
Robinson Ailesi ile ilgili flafl›rt›c›
s›rlara ulafl›r. 12 yafl›nda, zeki bir
çocuk olan Lewis’in birbirinden ilginç
icatlar› vard›r ve en sonuncusu Haf›za
Okuyucu ile ilgili harika planlar›d›r…

Rocky filmlerinin efsanevi oyuncusu
Sylvester Stallone, Rocky Balboa’n›n
Londra’da yap›lan galas›nda genç
izleyicilerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflm›flt›.
60 yafl›ndaki oyuncu, film için uzun bir
haz›rl›k döneminden geçmifl, hem
boynunu sakatlam›fl, hem de
aya¤›n› k›rm›flt›. Filmin
konusu flöyle: Rocky Balboa
ringlerden emekli
olmufltur. Philadelphia'da
bir restoran iflletmektedir.
Fakat paraya ihtiyac›
vard›r ve birkaç küçük çapl›
boks maç› yapmaya karar
verir. Kendisine, Dünya
A¤›rs›klet fiampiyonu Mason
"The Line" Dixon'un
karfl›s›na ç›kma f›rsat›
verildi¤inde ifller
de¤iflir…

SÖZ VE
MÜZ‹K
Orijinal ad›: Music&Lyrics
Tür: Duygusal
Yönetmen: Marc Lawrence
Senaryo: Marc Lawrence
Oyuncular: Drew
Barrymore, Hugh Grant
Yap›m y›l›: 2007
Süre: 104 dk.
Ünlü oyuncular Drew
Barrymore ve Hugh Grant’›n
baflrolde oldu¤u film, 23
Mart’ta gösterime girecek.
Music & Lyrics, unutulmufl
eski bir pop star›n öyküsünü
anlat›yor. Alex Fletcher
(Hugn Grant), hayat›n›
kasaba panay›rlar›nda ve
e¤lence parklar›nda nostaljik
flovlar yaparak
kazanmaktad›r. Karizmatik
ve yetenekli müzisyen, ünlü
diva Cora Corman'dan
birlikte bir flark› kaydetme
daveti geldi¤inde eski
günlerine dönme flans›

DVD-SEÇMELER

>> TERM‹NAL

yakalar. Fakat y›llard›r beste
yapmam›fl ve hayat›nda söz
yazmam›fl olan Alex'in birkaç
gün içinde hit olacak bir
flark› ortaya ç›karmas›
gerekmektedir. Bu s›rada
hayat›na giren cazibeli fakat
tuhaf botanikçi Sophie
Fisher'›n (Drew Barrymore)
söz yazma kabiliyeti, bafl›
dertte olan müzisyenin
ilgisini çeker. Alex ve
Sophie'nin aralar›ndaki
s›cakl›k piyano bafl›nda
geçen süre boyunca artarken,
hak ettikleri gerçek sevgi ve
baflar›y› yakalamak için
korkular› ve müzik ile
yüzleflmeleri gerekecektir.

MISS
POTTER
Orijinal ad›: Miss Potter
Tür: Dram Biyografi
Yönetmen: Chris Noonan
Senaryo: Richard
Maltby Jr.
Oyuncular: Ewan
McGregor, Emily Watson ,
Renée Zellweger, Lloyd Owen, Richard
Mulholland
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 92
Beatrix Potter’›n hayat›n›n
anlat›ld›¤› Miss Potter,
nisan ay›nda gösterimde
olacak. Filmde, Renée
Zellweger ve Ewan
McGregor ikilisinin bir
araya gelmesinin yan›nda
çeflitli animasyonlar dikkat
çekici bulunuyor. Beatrix
Potter, hayat› boyunca
yazd›¤› 23 adet Peter Rabbit
kitab›nda baflta dünyaca

Terminal filminde, bir Do¤u Avrupa
ülkesinden New York'a gelen Viktor
Navorski'nin (Tom Hanks) ilginç
öyküsü anlat›l›yor. Amerika
yolundayken ülkesinde askeri darbe
olmas› üzerine Viktor, New York'un
JFK Uluslararas› Havaalan›’nda
mahsur kal›r. Pasaportu art›k geçersiz
oldu¤u için Amerika Birleﬂik
Devletleri'ne girme hakk›n› yitirmiﬂtir.
Viktor'un havaalan›nda haftalar süren
bekleyiﬂi devam ederken, çok de¤iﬂik insan manzaralar›yla karﬂ›laﬂ›r.
Terminal binas›n›n içine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bu dünyada her türlü mant›ks›zl›k,
anlams›zl›k, cömertlik, e¤lence, beklenmedik rastlant› vard›r. Hatta
Amelia isimli güzel bir hostesle (Catherine Zeta-Jones) romantik iliﬂki
bile yaﬂayacakt›r. Steven Spielberg’in yönetti¤i bu filmi ilgiyle
izleyebilirsiniz.

>> OCEAN TWELVE
George Clooney, Brad Pitt , Catherine
Zeta-Jones, Julia Roberts, Andy Garcia
gibi ünlü sanatç›lar›n rol ald›¤› Ocean
Twelve’in yönetmeni Steven Soderbergh.
Filmin konusu ise ﬂöyle: Kumarhane
patronu, kendisinden çald›klar› 160 milyon
dolar› geri isteyince, oyuna bir kiﬂi daha
eklenir ve Danny Ocean’la arkadaﬂlar›
heyecanl› bir dönüﬂ yaparlar. Fakat 160
milyon dolar geldi¤i gibi kolay dönmez.
Çünkü herkes pay›na düﬂen paray›
harcam›ﬂt›r. Ve yeniden müthiﬂ bir plan yapma zaman›d›r.

>> ‹NANILMAZ A‹LE
ünlü tavflan Peter Rabbit
olmak üzere çok say›da
hayvan karakteri
yaratm›flt›. Potter, kedisine
hiçbir zaman destek
olmayan bask›c› annesine
ve Victoria dönemi
‹ngilteresi’nin flovenist
bask›lar›na karfl›
mücadelesiyle tan›n›yor.
Özgürlük, aflk ve baflar›
u¤runa verilen cesurca
mücadelenin ismi Beatrix
Potter’›n hayat›n› konu alan
filmin, Türk
sinemaseverlerin ilgisiyle
karfl›laflmas› bekleniyor.

Brad Bird’ün yönetmen, senarist ve
oyuncu olarak yer ald›¤› ‹nan›lmaz
Aile filminde, her üyesi özel
yeteneklere, ola¤anüstü güçlere sahip
olan, süper kahramanl›k yapabilen bir
aile olan Parr ailesinin serüvenleri
anlat›l›yor. Ailenin reisi olan Bob Parr
(Craig T. Nelson), kentteki insanlar›
bin bir türlü tehlikelerden kurtarma
ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda, Bay
Incredible kimli¤iyle her ﬂeyi eski
sakin haline getirmekle yükümlü bir süper kahramand›r. Ancak süper
kahramanlar›m›z dünyay› kurtaraca¤›z derken çevreye ve insanlara
çok fazla zarar vermektedir. Son dönemlerin en çok izlenen DVD’leri
aras›nda yer alan ‹nan›lmaz Aile; ‹ngilizce ve Türkçe seslendirme;
‹ngilizce, Türkçe, Almanca ve Arapça altyaz›l› olarak sat›ﬂa sunuluyor.
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kitap
EN ÇOK
SATAN
10 K‹TAP
(Mart 2007)*
>> Ruhsal Geliflim
ve Kader

Ruhsal Geliﬂim
ve Kader
Yazar: Ender Saraç
Yay›nevi: Do¤an Kitapç›l›k
Sayfa say›s›: 236

>> ‹stanbullular
>> Büyükelçi
>> Babam›n Bavulu
>> Derin Devlet
>> Yeni Yöneticinin
El Kitab›
>> Lilly
>> Kalp Çarpar
Beyin Böler
>> Çekim Yasas›
>> O Sar›fl›n Kurt
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›flt›r.

içbirimiz bofluna
yarat›lmad›k ve hiçbir
fley, hiçbir olay tesadüf
de¤il. Bir an için bu
kofluflturmaya ara verin ve
geriye do¤ru yaslan›p
düflünün: Niçin
yarat›ld›n›z? Neden flimdi
ve neden bu gezegene
gönderildiniz? Bir gün siz
de ölümü tadacaks›n›z.
Peki o ana haz›r m›s›n›z?
Maddi de¤erler ölüm

H

Derin Devlet >>
(1950 - 2007)
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denilen boyut de¤ifltirmede
iflinize yarayacak m›?
Yoksa kredi kartlar›,
etiketler ve mevki asl›nda
bir s›nav m›? Maddesel
dünyadan kopmak do¤ru
mu? Maddesel dünyadan
kopmadan ruhsal yap›m›z›
ve özümüzü nas›l
besleyebiliriz?
Ender Saraç, Ruhsal
Geliflim ve Kader’in
yaz›lma amac›n› “Ac›
çeken çok say›da kiflinin
ac›lar›n› hafifletmek,
kendilerini farkl› bir
aç›dan tan›malar›n› ve

baflkalar›na ba¤›ml›
olmad›klar› gerçek bir
mutluluk yaflamalar›n›
sa¤lamak” olarak
belirtiyor.

fi ‹ ‹ R / 2 3 N ‹ S A N ’ A Ö Z E L

Büyük Taarruz

Yazar: Cüneyt Arcayürek
Yay›nevi: Detay Yay›nc›l›k
Sayfa say›s›: 688

Gazeteci yazar Cüneyt
Arcayürek, en çok satanlar
listesine giren Derin Devlet
(1950-2007) Darbeler ve
Gizli Servisler kitab›nda
1950-2007 dönemini
sorguluyor. Arcayürek,
“Derin devlet nedir”
sorusuna “Derin devlet
asl›nda kontrgerillan›n
baflkalaflmas›d›r. Her ülkede
farkl› adlarla an›lan örgüt,
NATO taraf›ndan organize
edilir. Faaliyetleri tüm
ülkelerde Baflbakan ve
Cumhurbaflkan› düzeyinde
izlenir. Elemanlar›, a¤›rl›kl›
olarak Panama ve
Amerika’da e¤itim görürler.
11 Eylül sonras›nda NATO
taraf›ndan revizyondan
geçirilmifl ve ellerindeki
teknoloji iyilefltirilmifltir. fiu
an kendilerine ait özel

>>

hapishaneleri de vard›r”
yan›t›n› veriyor. Arcayürek’e
göre, söz konusu örgütler; sol
siyasi güçlere karfl› gizli bir
savafl yürüttüler. Bir dizi
terörist sald›r› ve insan
haklar› ihlallerinde yer al›p,
bombal› katliamlardan
sistematik iflkence
uygulanmas›na, askeri
darbelerin desteklenmesinden
muhalif gruplar›n
paramparça edilmesine
uzanan genifl bir sald›r›
yelpazesinde kullan›ld›lar…

Da¤larda tek tek

Paflalar `üç' dediler.

atefller yan›yordu.

Sar›fl›n bir kurda benziyordu.

Ve y›ld›zlar öyle ›fl›lt›l› öyle feraht›lar ki

Ve mavi gözleri çakmak çakmakt›.

flayak kalpakl› adam

Yürüdü uçurumun kenar›na kadar,

nas›l ve ne zaman gelece¤ini bilmeden

e¤ildi durdu.

güzel, rahat günlere inan›yordu

B›raksalar

ve gülen b›y›klar›yla duruyordu ki

ince uzun bacaklar› üstünde yaylanarak

mavzerinin yan›nda,

ve karanl›kta akan bir y›ld›z gibi kayarak

birden bire befl ad›m sa¤›nda onu gördü.

Kocatepe'den Afyon Ovas›’na

Paflalar onun arkas›ndayd›lar.

atlayacakt›...

O, saati sordu.

Naz›m Hikmet

Bir Resimde Atatürk
‹zmir'e giriflini Atatürk' ün,

Aya¤›nda Anadolu'dan getirdi¤i toz,

Bir kahve duvar›ndaki resimde

Bir inanç gözlerinde tükenmez,

gördüm,

Alabildi¤ine insan kalabal›¤› ard›,

Bir ›l›k güz ö¤lesinde,

Bir ayd›nl›k gelece¤e bak›yordu,

fianl› haki urbas› üzerinde,

Ifl›kt›, sevinçti, türküydü,

Koymufltu k›l›c›n› içine k›n›n›n,

Görseydiniz o resimde Atatürk' ü...

Yürüyordu aras›na sevgili halk›n›n.

Sabahattin Kudret Aksal

O Sar›fl›n
Kurt

>>

ÇOCUKLARA ÖZEL

>> Vahfliler Futbol Tak›m›
Yazar: Joachim Masannek
Çevirmen: Gökçe Demir
Yay›nevi: Epsilon Yay›nevi

Yazar: Attila ‹lhan
Yay›nevi: ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›
Sayfa say›s›: 555

‹flgal Kuvvetleri’nin
‹stanbul’a girifli ile aç›lan
O Sar›fl›n Kurt kitab›,
Attilâ ‹lhan’›n
kaleminden Lozan’dan
Terakkiperver
Cumhuriyet F›rkas›’na,
Cumhuriyet’in ilan›ndan
‹zmir Suikastine
Cumhuriyetimizin kurulufl
y›llar›n›, bireysel ve
toplumsal coflkular› ve
ac›lar›yla gözlerimizin
önünde canland›rd›¤›,
yüre¤e iflleyen ola¤anüstü
görsellikte bir destan. O
Sar›fl›n Kurt, Selim
‹leri’nin Sunufl’undaki
ifadesiyle, Türkiye’nin en
üretken yazarlar›ndan olan
Atilla ‹lhan’›n “siyasal
düflüncesinin en büyük
kahraman›” için yazd›¤› bu

kitap, en büyük
eserlerinden birini
oluflturuyor. Görsel roman
niteli¤ini tafl›yan kitapta,
1920’den, ‹zmir Suikast›’na
kadarki çalkant›l› dönem
anlat›l›yor. Son derece
sinematografik unsurlar
bar›nd›ran romanla
senaryo aras› kitapta,
Attilâ ‹lhan’›n Mustafa
Kemal’e iliflkin bütün
fikirlerini bir arada
bulmak mümkün.

‹stanbullular >>
Yazar: Buket Uzuner
Yay›nevi: Everest Yay›nlar›
Sayfa say›s›: 536

Yaz 2005. ‹stanbul
Atatürk Havaliman›.
Modernitenin ve flehrin
s›n›r›nda genetik
bilimciden gurbetçi iflçiye,
taksi floföründen ünlü bir
heykelt›rafla, tuvalet
temizlikçisinden mimarlar
odas› eski baflkan›na kadar
‹stanbullu 15 kiflinin yollar›
kesiflti¤inde, yüzy›l›m›z›n
göçlerle genifllemifl
‹stanbul’undan, dolay›s›yla
Türkiye’sinden bir kesit
ortaya ç›k›yor. Bir ‹stanbul
roman›n›n olmazsa olmaz›
aflk elbette bafl köflede yer
al›yor. Büyük bir tehdit

Raban kendini son derece iﬂe
yaramaz hissediyor ve tak›m
arkadaﬂlar›n›n art›k ona ihtiyaçlar›
olmad›¤›n› düﬂünüyordu. Willi ona
futbol kahinlerine dan›ﬂmas›n›
önerdi. Raban y›lbaﬂ› gecesi gizlice
stadyuma süzüldü; di¤er vahﬂiler
de öyle. Birdenbire ›ﬂ›klar yand›
ve gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük
futbolcular sahaya ç›kt›lar. Sonra Raban'›
kendileriyle birlikte oynamaya davet ettiler. Vahﬂiler
Tak›m›'n› meraktan çatlatan nokta ise, tak›mlar›n›n
gelece¤ini belirleyecek olan kehanetin içlerinden hangisine
bildirilece¤i ve en önemlisi bu kehanetin ne diyece¤iydi…

>> Beni Kimse Anlam›yor
Yazar: Aysel Korkut
Yay›nevi: Alt›n Çocuk Kitaplar›

Haris, ailesiyle beraber Belçika’da
yaﬂayan binlerce gurbetçi çocuktan
biridir. Hayat›ndaki olumsuzluklar›
çocuklu¤unun vurdumduymazl›¤›
unutmak, yolunda gitmeyen her
ﬂeyden böylece s›yr›lmak
istemektedir. Beni Kimse
Anlam›yor kitab›, belli bir süreç
içinde anlaﬂ›lan, sevginin hayat›n
içindeki yerini ve de¤erini zamanla anlayan
Haris’in öyküsünü anlat›yor. Ve hayata anlam kazand›ran
en güzel duygunun sevgi oldu¤unu...

>> Her Güne Bir Masal
Derleyen ve çeviren: Tar›k Demirkan
Yay›nevi: Yap› Kredi Kültür Yay›nlar›

alt›nda bafllayan gerilim
dolu dört saat boyunca
‹stanbul, Belgin ile Ayhan'›
kendisiyle ve aflkla
hesaplaflmaya zorluyor…

Çeﬂitli ülkelerden çok say›da
masal›n yer ald›¤› Her Güne Bir
Masal, küçük çocuklar›n ilgiyle
okuyabilece¤i bir kitap. Kitapta
yer alan ‹talyan Saka Kuﬂu’nun
Takvimi masal› bak›n nas›l
baﬂl›yor: Küçücük bir saka
kuﬂuydu Yavrukuﬂ. Bütün gün,
dallardan bahçe çitlerine, ev
çat›lar›ndan çal›l›klar›na neﬂeyle uçard›. Akﬂam
kendine a¤açlarda bir kovuk arar, orada sabahlard›. K›ﬂ
mevsiminin, art›k havalar›n iyice so¤uk oldu¤u günlerinden
birinde ﬂans Yavrukuﬂ’ un yüzüne gülüverdi.
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teknoyaﬂam

Teknoloji 'cep'e girdi
Bir zamanlar yaln›zca iletiﬂim kurmak için kulland›¤›m›z cep telefonlar›nda art›k yok, yok. MP3
çalar, kamera gibi özellikler bile art›k neredeyse standart oldu. ﬁimdi dokunmatik ekran, h›zl›
internet, LCD ekran gibi özellikler cep’lerin s›n›rlar›n› zorluyor. ‹ﬂte cepteki son teknolojiler…
sa¤l›yor. 2 megapiksel
kameral› telefon, ince yap›s›
ve fl›k tasar›m› ile dikkat
çekiyor. Telefon
kullan›lmad›¤›nda
üzerindeki ikonlar
kayboluyor ve telefon
pürüzsüz siyahl›¤›na
kavufluyor.

H

ayat›m›zdaki önemini
her geçen gün art›ran
cep telefonu
modellerinde yenilik
ve icatlar h›z
kesmiyor. Kamera ve müzik
çalarlar›n ola¤an özellikleri
haline geldi¤i son cep
telefonu modellerinde;
dokunmatik ekran, h›zl›
internet, LCD ekran yeni
özellikler olarak göze
çarp›yor. Art›k Prada gibi
giyim markalar›n›n
tasar›mlar›n›n da
kullan›ld›¤› cep
telefonlar›nda son
dönemdeki en önemli yenilik
ise, 'çift SIM kart'
teknoloji olarak
görülüyor.
Tayvanl› General
Mobile'›n üretti¤i
cep telefonu
DST01, iki farkl›
operatörün hatt›n›n
ayn› telefonda
kullan›lmas›n›
sa¤layacak. Böylece
insanlar iki ya da üç cep
telefonu tafl›maktan
kurtulacak.

Ç‹FT S‹M KARTLI
Gençcell, çift SIM kartl› cep
telefonu DST01'i Türkiye'de
piyasaya sunuyor. Tayvanl›
General Mobile'›n üretti¤i
telefon, iki çift SIM kart ve
iki telefonla dolafl›lmas›na
son verecek. 2007 y›l›nda
pazara sunulan telefon
799 YTL'den sat›lacak.
‹ki farkl› hatt›n ayn›
anda kullan›labildi¤i
yeni sistemle, iki hat için
tek telefon tafl›mak
mümkün olacak. Çift
anteni sayesinde iki
farkl› operatörün kartlar›n›n
ayn› anda çal›flmas›na
olanak sa¤layan DST01, sol
taraf›ndaki tufl ile birinci

hatt› sa¤ taraf›ndaki tufl ile
ikinci hatt› kullan›ma
açabiliyor. Avuç içi
bilgisayar stilinde
dokunmatik olan ürün ayn›
zamanda MP3, MPEG4
formatlar›n› destekliyor.
DOKUNMAT‹K TELEFON
LG'nin ‹talyan giyim
markas› için üretti¤i Prada
telefon LG KE850,
dokunmatik ekran› ile
geleneksel cep telefonu
anlay›fl›n› de¤ifltiriyor.
Ekstra genifl LCD ekran›
olan ürün, hem görüntü
etkisini artt›r›yor, hem de
telefonun tüm özelliklerinin
rahatça kullan›lmas›n›

'CEP'TEN INTERNET
Cep telefonu üreticisi
Samsung, multimedya
özellikleri sunan Ultra
serisinin son modeli Ultra
Smart F700'ü görücüye
ç›kard›. Yenilikçi özellikler
sunan F700, tam
dokunmatik ekranla
kullan›c›ya menüde
özgürlük sa¤l›yor. Özel
klavye ile yazmay›
kolaylaflt›r›yor. Müzik
listelerinin navigasyonunda
multimedya deneyimi için
dokunmatik ekrandaki
'sürükle ve b›rak' yöntemi
kullan›l›yor. 2.78 inçlik
ekran› bulunan F700,
440x220 piksellik ekran ve
otofokus özelli¤i ile
donat›lm›fl 5 megapiksellik
kameraya sahip.

RENGARENK ‹POD SHUFFLE
Apple, dijital müzikçalar› iPod shuffle'›n yeni renklerini
duyurdu. Mavi, pembe, yeflil, turuncu ve gümüfl olmak
üzer 5 renk seçene¤i bulunan iPod shuffle, 8 cm'lik hacme
sahip ve 15 gram a¤›rl›¤›nda. 1GB flash belle¤i ile 240
flark›ya kadar müzik saklayabilen shuffle, 12 saate kadar
pil ömrüne sahip. iPod shuffle,
kullan›c›lar›n flark›lar›n› rastgele
veya yeni bir albümü dinlerken
oldu¤u gibi parçalar›n s›ras› ile
çal›nabilmesine olanak sa¤layan
Apple'›n öncü "shuffle" özelli¤ine
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sahip. Kullan›c›lar iPod shuffle'lar›n›, PC veya Mac'lerine
ürünle birlikte gelen yuvaya yerlefltirip, bilgisayarlar›na
ba¤lanarak iTunes'un yenilikçi otomatik doldurma özelli¤i
sayesinde tam kapasite dolduracak flekilde müzik
parçalar›n› yükleyebiliyorlar.

M‹N‹ DÖNEM‹

MOUSE’LAR DA
ÖZGÜRLEfiT‹
Mouse (fare)
üreticisi Logitech,
bir al›c›ya ihtiyaç
duymadan
çal›flan kablosuz
mouse'u pazara
sundu. Logitech
V270 Kablosuz
Optik Bluetooth
(kablo
ba¤lant›s›n›
ortadan kald›ran
k›sa mesafe radyo
frekans›
teknolojisi)
mouse, Bluetooth
al›c›s›na sahip
dizüstü
bilgisayarlarla ve
Bluetooth
özellikli Apple
PowerBook'larla
çal›fl›yor. Ürün,
kullan›m ve
tafl›ma kolayl›¤›
ile mobiliteye
önem veren
kullan›c›lar
düflünülerek
tasarland›. V270
normal
kullan›mda 3 ay
pil ömrüne sahip,
bu süre aç/kapa
dü¤mesinin
kullan›m›yla
uzat›labiliyor.

LG'DEN PARLAK M‹N‹ NOTEBOOK

T‹TREM‹YOR, YÜZÜ TANIYOR
Dijital foto¤raf makinesi modeli
Pentax Optio M20, yüz tan›ma
özelli¤i sayesinde, foto¤raf›
çekilen kiflilerin yüzleri
gölgelerden ar›nd›r›l›yor. Giyilen
k›yafetin rengi ve arka plandan
makineye düflen ›fl›k gibi
nedenlerle karanl›k ç›kabilen ten
rengi, yüz tan›ma özelli¤iyle
ayd›nl›k ve net bir flekilde
foto¤raflanabiliyor. Pentax Optio
M20, 7 megapiksel çözünürlü¤e
ve objeleri 3 kere yak›nlaflt›rma
gücüne sahip. Sars›nt›y› giderme
özelli¤i de bulunan M20, zum
yap›larak ve düflük objektif
h›zlar›nda çekilen foto¤raflarda
karfl›lafl›lan titreme sorununu
otomatik olarak gideriyor.
Makine, yak›n plan çekimleri de
mümkün k›l›yor. Optio M20 ile 5
santimetreden net foto¤raflar
çekilebiliyor.

LG Electronics, kolay tafl›nabilir ve iyi
performansl› dizüstü bilgisayar (notebook)
modeli Z1'i piyasaya sundu. Intel Core 2 Duo
T7200 2.0 Ghz ifllemcisi olan Z1, 1 Gigabyte
haf›zaya ve 12.1 inç'lik ekrana sahip LG
Z1'in, NVIDIA Preface medya
platformda kapak içinde
yerleflik ikinci bir göstergesi de
bulunuyor. Parlak görünümü
olan Z1'in a¤›rl›¤› ise sadece 1.95
kilogram. LG Z1, parlak görünümü yan›nda
portatif tasar›m ve uzun pil ömrüne de sahip.
Son model ses teknolojisiyle donat›lm›fl olan Z1'in di¤er
özellikleri, kablosuz ba¤lant›, bluetooth, beflli multimedya
kart yuvas› ve DVD Combo. Windows Vista Premium ev
sürümü uyumlu Z1'in 80 ile 160 GB aras›nda de¤iflen disk
kapasitesi ise, gelecek nesil iflletim sistemlerinin temel
özelliklerinin çal›flt›r›labilmesini sa¤l›yor.

E-POSTA’LAR ANINDA CEP’TE
Cep bilgisayar› HP iPaqrw6815, telefon
görüflmelerine, h›zl› mesaj al›flverifline ve
internette dolaflmaya olanak tan›yor. iPaq'in
yeni modeli, iletiflim, ifl ve e¤lence arac›
olarak ifllev görüyor. Cep bilgisayar›,
GSM/GPRS/EDGE, Wi-Fi ve Bluetooth
özellikleriyle kesintisiz iletiflim ve ba¤lant›
imkan› sunuyor. Yeni iflletim sistemi
Microsoft Windows Mobile 5.0 telefon
sürümü kullan›c›lara bilgilerini güvenli saklamas›n›
sa¤l›yor. Direct Push (Direkt bas›fl) teknolojisini destekleyen
mesajlaflma özelli¤i de, kullan›c›lar›n e-postalar›na kolayca
ulaflmalar›na olanak tan›yor. fi›k tasar›ml› yeni HP iPAQ
rw6815 cep bilgisayar› ile yüksek kalitede dijital foto¤raflar
ve videolar da çekilebiliyor. Entegre çift hoparlör sayesinde
stereo müzik de dinlenebiliyor.

D‹J‹TAL RES‹MLERE, D‹J‹TAL ÇERÇEVE
Minton Dijital Resim Çerçevesi, yüzlerce foto¤raf›n bir
slayt gösterisi halinde önümüzden akmas›n› sa¤l›yor.
Müzik parçalar›n›n da dinlenebildi¤i çerçeve ile
videolar da izlenebiliyor. Uzaktan kumandal›
çerçevenin, takvim ve saat özellikleri de var. Dijital
resim çerçevesi MDF-1003, 7 inç'lik LCD ekran›yla,
yüzlerce foto¤raf›, ayarlanabilen de¤iflme zaman›
sayesinde ayn› ekrandan e¤lenceli bir slayt gösterisiyle
sunabiliyor. USB girifli ve SD/MMC kart slotuna sahip
çerçeve, haf›za kartlar›yla 2 GB'l›k kapasiteye ulafl›yor.
477 gram a¤›rl›¤›nda olan MDF-1003'ün dik durmay›
sa¤layan destek aya¤› bulunuyor.
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ÇOCUK B‹LMECELER‹
1) Yüzlerce i¤nesi var ama dikifl dikemez
2) Türkiye’de bitki, Afrika’da devlet
3) Geriden gördün da¤ gibi elime ald›m kav gibi
4) Ne yerdedir ne gökte, yatar uçar havada
5) Mikroplar› öldürür, hastalar› güldürür
6) Atefle koydum kustu, ç›kad›m küstü
7) Yeflil atlas, suya batmaz
8) Açt›m okudum dal›ndan, yedim doydum bal›ndan
9) Yürür yürür iz etmez, h›zl› gitse toz etmez
10) Bir küçücük kumbara, ekin tafl›r ambara
1. Kirpi, 2. M›s›r, 3. Pamuk, 4. Sal›ncak, 5. ‹laç, 6. Kahve,
7. Zeytinya¤›, 8. Kitap, 9. Gemi, 10. Kaﬂ›k

Cevaplar

HAZIR CEVAP
>> Yukar›daki fliirin ölçüsü nedir?
>> Cevap: Yaklafl›k dokuz
santimetredir. (Lise 1)

F O T O - fi A K A
‹ﬁ ‹HMALE
GELMEZ!

>> Kimlere zekat verilmez?
>> Cevap: fieytana. (‹lkö¤retim 5)

>> Türkiye'nin geçitlerini yaz›n›z.
>> Cevap: Altgeçit, üst geçit,
yaya geçidi (‹lkö¤retim 7)

>> Demokrasilerde kuvvetler
ayr›l›¤› kaça ayr›l›r?
>> Cevap: Üçe. Kara, deniz, hava
kuvvetleri. (‹lkö¤retim 8)

>> Kanuni Fransa'ya neden
kapitülasyon tan›m›flt›r?
>> Cevap: Bir kad›na yard›m
etmek için (‹lkö¤retim)

>> Mondros'u aç›klay›n›z.
>> Cevap: Mondros kimdir
bilmiyor (‹lkö¤retim 8)

>> Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde petrol nerelerden
ç›kart›l›r?
>> Cevap: Petrol, Raman ve
Gazman'dan ç›kart›l›r.
(‹lkö¤retim 7)

>> ‹ne¤in midesi kaç bölümdür?
>> Cevap: ‹ki oda, bir salon, bir
mutfak (‹lkö¤retim 6)
>> Servet-i Fünun Edebiyat›
hangi edebi ak›mlardan
etkilenmifltir?
>> Cevap: Elektrik ak›m›ndan
(Lise 3)
>> Üremeyi aç›klay›n›z.
>> Cevap: Anne ve baban›n gece
yapt›¤› ifle üreme denir. (Lise 1)
>> Canl›lar›n ortak özellikleri
nelerdir?
>> Cevap: Yol, su, camii,
mezarl›k.
>> Orta Asya'dan göçün
sebepleri nelerdir?
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>> Cevap: Elektirik kesintisi
(‹lkö¤retim 6)

>> ‹zmir'i kim iflgal etti?
>> Cevap: Gazeteci Hasan Tahsin
(‹lkö¤retim 8)
>> Ailenin reisi kimdir?
>> Cevap: Anam (‹lkö¤retim 3)
>> Koflma nedir?
>> Cevap: Yürümenin h›zl›
flekline koflma denir. (Lise 1)
>> Canl›lar›n en küçü¤üne ne ad
verilir?
>> Cevap: Bebek
>> Kasabay› kim yönetir?
>> Cevap: fierif ve adamlar›
(‹lkö¤retim 5)

‹NTERNETTE BUNLAR VAR!
YEN‹ VERG‹LER VE HALK
Vezirler huzura ç›km›ﬂlar;
“Padiﬂah›m, hazinede para kalmad›. Yeni
vergilere ihtiyac›m›z var...”
Padiﬂah, kavu¤unun alt›ndan kafas›n›
kaﬂ›m›ﬂ,
“Eeee! Ne vergisi koyal›m!” demiﬂ.
“Köprülere adam koyal›m, geçenden bir
akçe als›nlar!”
Padiﬂah: “Tamam” demiﬂ.
Aradan bir süre geçtikten sonra sormuﬂ
vezirlerine;
“Tepki var m›?”
“Hiçbir tepki yok!”
“‹yi o zaman köprünün di¤er taraf›na
adam koyun, ç›kandan da bir akçe al›n!”...

Aradan bir süre geçmiﬂ, Padiﬂah;
“Var m› ﬂikayet!”
“Yok!”...
Halk›n›n tepkisizli¤ine k›zan Padiﬂah,
gürlemiﬂ;
“Köprülerin ortas›na da adam koyun, gelip
gecenin icab›na baks›n!”
Aradan birkaç gün geçmiﬂ, hala bir
tepkinin olmamas›na içerleyen Padiﬂah
ça¤›rm›ﬂ vezirlerini;
“Köyün birine gidelim, halk› dinleyelim
hele bir” demiﬂ.
Gitmiﬂler köye, Padiﬂah sormuﬂ;
“Var m› ﬂikayet!”
Ses yok. Padiﬂah;

“Var
m› ﬂikayet!
Konuﬂun yoksa, taﬂ
üstünde taﬂ, omuz üstünde baﬂ
b›rakmayaca¤›m” diye gürleyince,
arkalardan c›l›z bir ses duyulmuﬂ;
“Padiﬂah›m, o köprünün ortas›ndaki adam
var ya”...
“Eeee”... demiﬂ Padiﬂah bir umutla...
“Akﬂamlar› çok kalabal›k oluyor, s›ra
uzuyor, bir adam daha koysan›z...”

MÜDAHALE
Hakim, kaynanas›n› dövmekten san›k bir adam›n
davas›na bak›yordu. fiahitlerden birine soru;
– Bu adam› kaynanas›n› döverken gördün mü?
– Gördüm efendim.
– Neden müdahale etmedin?
– Neden müdahale edeyim hakim bey...
– Yard›ma ihtiyac› yoktu ki, evire çevire dövüyordu!

AﬁKI
KOMÜN‹ST
sine sorar:
Genç k›z anne
l bir fleydir?
– Anne aflk nas›
fleydir
.. Aflk öyle bir
– Aflk m›? fiey.
in ve
esela çok zeng
k›z›m... Hani m
seni
,
›n
rs
la
ama rast
yak›fl›kl› bir ad
a
pt
ta
eh
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rür,
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ye
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.
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fla
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r gece
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l bir
iflte, sana güze
da, ne bileyim
as
m
el
daire al›r,
araba al›r, bir
diye
t›n yüzükler he
al
r,
la
l›k
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an uçars›n
eder; mutlulukt
.
m
z›
ydir k›
aflk böyle bir fle heyecanlar, güzel
o
ki
pe
,
ne
an
a
ilk
– Am
t küt çarpmas›,
kü
in
lb
duygular, ka
k
yo
ar
nl
Bu
...
ücük
buluflma, ilk öp
u?
m
dava
K›z›m onlar be
– Ha onlar m›?
z
si
ik
el
et
m
in
iç
hatun götürmek
fleylerdir,
u
u¤
rd
du
uy
komünistlerin
aldanma....

ÇOCUK B‹LMECELER‹
RES‹M Ç‹Z‹YORUM

Leyla, a¤ac›n alt›na oturmufl resim
yap›yordu. Babas› k›z›n elindeki
bombofl ka¤›d› görünce sordu :
– Leyla, ne resmi yap›yorsun?
– Çimenlikte bir keçi resmi.
– Çimenler nerede?
– Keçi hepsini yedi.
– Ya keçi?...
– Yiyecek birfley kalmay›nca
o da gitti.

KAVGA SEB
EB‹

Karakolun
3 tane adamla
kap›s›ndan içeri bi
r
tekme tokat
küçük o¤lan
dövüflüyor.
girmifl...
Polis sormufl:
"Polis amca, lütfe
n
"Peki hangisi seni
n
yard›m edin; baba
m
baban?"
sokakta 3 kifliyle
Çocuk cevap
kavga ediyo..."
vermifl:
Ve birlikte soka¤a
"Bilmiyorum..
inmifller gerçekte
n
Zaten bu yüzden
de çocu¤un baba
s›
kavga ediyolar...."
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bulmaca

Sudoku

Klasik bulmaca
Sudoku
nas›l
oynan›r?
Toplam
9x9=81
kareye
1’den 9’a
kadar
rakamlar
yerleﬂtirilir.
Her bir
rakam, her
bir sat›rda
ve sütunda
sadece bir
kez yer
alabilir. Bir
rakam her
bir kare
blokunda da
(3x3)
sadece bir
kez yer
almak
zorundad›r.

1

2

3

4

5

6

> > Haz›rlayan: ‹lker Mumcuo¤lu

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soldan sa¤a
1. ‹ri taneli bir üzüm cinsi – Buyuran, üst. 2. Tarihle
ilgili, tarihsel – Memelilerde ana ile dölüt aras›nda kan
al›p verme iflini sa¤layan organ, meflime, plasenta. 3.
Kira – Birine, ölen bir yak›n›ndan kalan mal mülk, para
ya da servet, kal›t. 4. Olumsuzluk veren bir önek –
Yumurtan›n bir bölümü – Nane kokulu. 5. Diploma –
Mikroskop cam›. 6. Sat›lmaya ç›kar›lm›fl olan – Çölden
esen rüzgar. 7. Karakter – Konut – Fas’›n plaka iflareti –
Aflamas›z asker. 8. "Emile …" (Nana ve Germinal adl›
romanlar› da yaratan Frans›z yazar) – "… vapur"
(feribot). 9. ‹talya’da bir kent – Çevik. 10. Birisini tutma,
derdest etme – Yapma, yerine getirme.

Yukar›dan aﬂa¤›ya
1. Özensiz, ihtimams›z. 2. Hint mihracesi – Bitki özlerinden
ya da ya¤lar›ndan elde edilen hofl koku. 3. Ba¤›fl yapma –
Üstten sa¤a do¤ru e¤ik olan bas›m harfi. 4. Kirada oturan
kimse – Kar›fl›k renkli. 5. Beddua – Antalya’n›n bir ilçesi –
Alüminyumun simgesi. 6. Roma’n›n eski ad› – ‹ki ucu aç›k
küçük boru. 7. Difli s›¤›r – Alkollü bir içki. 8. Er’den
baflgedikliye kadar askerlere verilen genel ad – Su. 9.
Voleybolda servis kullanan taraf – Türk müzi¤inde bir
makam ad›. 10. Örne¤in – Gelecek. 11. Küçük ma¤ara –
Çapraz, dolafl›k yol. 12. Bir devletin yönetim biçimi – Arap
harflerinin en çok kullan›lan el yaz›s› biçimi.

Çözüm
Soldan sa¤a

1. ‹tinas›z. 2. Raca-Aroma. 3. ‹ra‹talik. 4. Kirac›-Ala. 5. Ah-Kale-Al.
6. Rim-Z›vana. 7. ‹nek-Rom. 8.
Erat-Ma. 9. Atan-Saba. 10. MeselaAti. 11. ‹n-Lamelif. 12. Rejim-R›ka.

Yukar›dan aﬂa¤›ya
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1. ‹rikara-Amir. 2. Tarihi-Etene.
3. ‹car-Miras. 4. Na-Ak-Naneli. 5
‹cazet-Lam. 6. Sat›l›k-Sam. 7. IraEv-Ma-Er. 8. Zola-Arabal›. 9.
Milano-Akim, 10. Yakalama-‹fa.
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